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مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای:
از خدا کمک بخواهید و با مسائل سیاسی به صورت خدایی و صادقانه برخورد کنید ،مطالبات حقیقی انقالب را شناسایی
کنید ،ببینید انقالب از ما چه چیزی مطالبه میکند ،کما اینکه اشتباه در مطالبات گوناگون ،درخواستها و شعارها
اشکاالت بزرگی را به وجود میآورد .من به شما حاال این کلمه را عرض بکنم مطالبات رهبری باید شناخته شود و با
مطالبات دستههای سیاسی ،گروههای سیاسی و جناحهای سیاسی نباید مخلوط شود ،باید دید ما چه میخواهیم؟ دنبال
چه هستیم؟ هدف چیست؟ اینها خیلی مهم است ،اینها آن چیزهایی است که میتواند شما جوانهای عزیز را انشاءا ..در
صراط مستقیم الهی پیش ببرد .

نج
م
ش
ن
ن
گم
ج
اساسناهم ا ن اسالمی دا ویان دا ش گاه زبر هر اقئنات
فصل اول :نام ،تعریف ،اهداف و خط مشی کلی

ماده  – ۱نام تشکل:
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات
ماده  -۲آرم

ماده  -3واژهنامه
-۱-3انجمن اسالمی  :از این پس در این اساسنامه برای رعایت اختصار عنوان انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر
قائنات به صورت انجمن اسالمی خواهد آمد.
ماده  -4تعریف
تالش دستهجمعی دانشجویان مسلمان معتقد و ملتزم به اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی در خودسازی و اشاعه
اندیشه و فرهنگ اسالم ناب محمدی در جامعه دانشگاهی و سعی بر تکامل معنوی و فکری آنها برای آماده سازی ظهور
منجی عالم بشریت.
ماده  – 5اهداف کلی
 -۱-5تالش برای تبیین ،ترویج و تعمیق شعائر اسالم ناب محمدی (صلی ا ...علیه و آله و سلم ) در میان دانشگاهیان.

 -۲-5برنامهریزی برای تحقق کامل اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی  ،اندیشه سیاسی – اجتماعی حضرت امام خمینی
(ره) و منویات مقام معظم رهبری (حفظه اهلل تعالی ).
 -3-5تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی و دفاع از منویات رهبری معظم انقالب اسالمی و پیروی از رهنمودها و فرامین
ایشان.
 -4-5حراست و پاسداری از اصول و ارزش های اصیل انقالب اسالمی و میراث گران بهای شهیدان همیشه سرافراز و اصول
قانون اساسی در سطح جامعه خصوصا دانشگاه بزرگمهر قائنات .
 -5-5ایجاد فضای مناسب و امکانات الزم برای رشد معنوی و فکری و اخالقی دانشجویان و دانشگاهیان.
 -6-5فراهمسازی زمینه فرهنگی و سیاسی الزم برای پرورش و تقویت بنیه علمی دانشجویان و حرکت در جهت جنبش
نرم افزاری و تولید علم در دانشگاه .
 -7-5تالش در جهت تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
 -8-5خود سازی و تهذیب نفس و عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر.
 -9-5تالش و کوشش دسته جمعی در جهت قوام بخشیدن به تشکل نیروهای دانشجویی مسلمان در سطح دانشگاه.
 -۱0-5تالش جهت نهادینه کردن تفکر عدالتخواهی در بدنه جنبش دانشجویی دانشگاه .
 -۱۱-5تالش در جهت صدور انقالب اسالمی.
ماده  -6دیدگاهها و جهتگیریها
جهتگیریها و مواضع انجمن اسالمی در هر زمان و در هر مکان باید منبعث از عنصر اصلی زیر باشد:
 -۱ -6اصول و مبانی اسالم ناب محمدی (صلی ا...علیه و آله و سلم ) و سیره عملی ائمه معصومین (علیهم السالم)
بنابراین تمامی برنامهریزیها و سیاستگذاریهای انجمن اسالمی باید بر مبنای اصل فوق باشد و نظارت بر تحقق این مهم
از وظایف شورای ناظر است.
ماده  -7خط مشی سیاسی
انجمن اسالمی فقط عضو اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت میباشد و هیچگونه وابستگی فکری و تشکیالتی به هیچ
حزب و جناح سیاسی خاصی ندارد و هرگز نباید به شاخه دانشجویی احزاب و جناحها تبدیل شود و هیچ کس حق ندارد از
جایگاه و امکانات آن برای ترویج و تبلیغ ایده سیاسی خاص ،در قالب برنامههای سیاسی صرف و ماجراجویی و جوسازی
خبری در محیط دانشگاه ،استفاده نماید .انجمن اسالمی محلی برای خودسازی و رشد معنوی و فکری دانشجویان مؤمن و
متعهدی است که در راه عمل به وظیفه و تداوم خط شهدای عزیز ،تالش میکنند .بنابراین همواره باید خط مشی سیاسی
انجمن اسالمی براساس تصمیم مبتنی بر فکر و تشخیص مستقل اعضای آن باشد و فعالیتهای آن موجب تقویت نظام
اسالمی شود و پیروی از رهنمودهای رهبری معظم انقالب ویژگی اصلی و بارز آن باشد.
ماده  -8ارتباط با گروهها و تشکلها
انجمن اسالمی ،نظرات و دیدگاههای تمامی گروههای قانونی معتقد به نظام اسالمی را که در چارچوب قانون اساسی،
قوانین موضوعه کشور و آئیننامههای مصوب ارائه شوند محترم میشمارد و با تشکلهایی در راستای اصول زیر فعالیت
کنند همکاری مینماید.
 -۱-8دفاع از اسالم و قرآن.
 -۲-8تقویت نظام جمهوری اسالمی ایران.

 -3-8پایبندی به آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و دفاع از آرمانهای ایشان و پایبندی به بیانات رهبری و عمل به
رهنمودهای معظم له .
ماده  -9هیات مؤسس:
هیات مؤسس جهت تأسیس انجمن اسالمی از عدهای از دانشجویان دانشگاه که دارای شرایط تأسیس انجمن اسالمی
مذکور در تشکلهای دانشجویی باشند ،تشکیل میشود و وظایف محوله زیر را عهدهدار است:
 -9-۱-۱ارائه درخواست تأسیس به هیات نظارت دانشگاه.
 -9-۱-۲تنظیم و ارائه اساسنامه انجمن اسالمی به دانشگاه.
 -9-۱-3پیگیری و اخذ مجوز فعالیت انجمن اسالمی از هیات نظارت دانشگاه.
 -9-۱-4اقدام به عضوگیری مقدماتی از میان واجدان شرایط تا رسیدن به حد نصاب رسمیت یافتن انجمن مطابق با آئین-
نامههای مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.
 -9-۱-5راهاندازی دفتر مرکزی انجمن اسالمی.
 -9-۱-6همکاری با شورای ناظر و کمیته انتخابات جهت برگزاری اولین انتخابات انجمن اسالمی و معرفی اعضای شورای
مرکزی دوره اول.
 -9-۱-7انتخاب دو نفر از میان دانشجویان و یا دانشآموختگان دانشگاه بزرگمهر قائنات جهت معرفی به شورای ناظر صرفا
برای دوره اول.
 -9-۱-8هیات موسس پس از انجام وظایف مندرج در اساسنامه منحل خواهد شد.
فصل دوم  :ارکان
ماده  -۱0ارکان انجمن اسالمی
انجمن اسالمی دارای ارکان زیر میباشد:
 عضو (عادی  -تشکیالتی)؛ شورای ناظر؛ شورای مرکزی تشکل؛ شورای دانشکده؛ مجمع عمومی؛ کمیته مشاوران؛ کمیته انتخابات؛عضوتشکل:
تعریف :شامل کلیه دانشجویانی است که تمایل به همکاری و فعالیت در انجمن اسالمی دارند و به یکی از دو صورت عادی
و تشکیالتی پس از اعالم آمادگی و تکمیل فرمهای مربوطه به عضویت انجمن اسالمی در میآیند.

شرایط عمومی عضویت در انجمن اسالمی:

کلیه دانشجویانی که اهداف و اصول مندرج در اساسنامه انجمن اسالمی را پذیرفته و مایل به شرکت در فعالیتهای این
تشکل باشند ،با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن اسالمی در میآیند:
 اعتقاد کامل و التزام عملی به مکتب اسالم و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. التزام به قوانین موضوعه کشور و آئیننامههای مصوب. اعتقاد و التزام عملی به اساسنامه انجمن اسالمی. برخورداری از اخالق و رفتار اسالمی و حسن شهرت در بین دانشجویان. عمل به شعائر اسالمی (انجام واجبات  -ترک محرمات).تبصرہ :در صورت عدم رعایت شئونات اخالقی و شرایط عمومی توسط اعضا ،موضوع در شورای ناظر مطرح ،رسیدگی و
حسب مورد ممکن است به لغو عضویت فرد بیانجامد.
عضو عادی:
 تعریف :عضو عادی به عضوی اطالق میگردد که امکان شرکت در همه جلسات و برنامههای انجمن اسالمی را به طورمستمر ندارد و انگیزه و هدف از جذب این اعضا ،متشکل و منسجم نمودن کلیه نیروهای مذهبی و معتقد به مفاد
اساسنامه انجمن اسالمی در راستای تحقق اهداف مطروحه آن در دانشگاه و ارتباط و همکاری با آنها میباشد.
وظایف عضو عادی:
 کارهای محوله از طرف شورای مرکزی را به نحوی مطلوب انجام دهد. در برنامههای انجمن اسالمی و جلسات مجمع عمومی که شورای مرکزی حضور در آن را ضروری میداند شرکت نماید. هر فرد تنها میتواند در زمان واحد ،در یک تشکل اسالمی عضویت داشته باشد و در غیر این صورت عضویت مواخرمنوط به ارائه لغو عضویت تشکل قبلی قابل قبول است.
شرایط خروج :خروج هر عضو عادی ،تشکل باید با موافقت مسئول واحد تشکیالت همان دانشکده باشد.عضو تشکیالتی:
 تعریف :عضو تشکیالتی شامل کلیه اعضای عادی میباشد که در صورت داشتن شرایط اعضای تشکیالتی با معرفی دبیردانشکده به شورای مرکزی و تأیید صالحیت ایشان در شورای مرکزی به عضویت تشکیالتی در میآیند و میتوانند به
عنوان کاندیدا در انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی شرکت نمایند و انتخاب شوند.
تبصره :در صورت تمایل عضو به خروج از تشکل ،این مسئله با دبیر واحد تشکیالت شورای مرکزی در میان گذاشته می-
شود و پس از تایید شورای مرکزی انجمن اسالمی ،عضو مذکور از عضویت در انجمن خارج میشود.
شرایط عضو تشکیالتی:
 عضو تشکیالتی باید کلیه شرایط عمومی اعضای انجمن اسالمی را دارا باشد. حداقل  6ماه سابقه عضویت در تشکل و شرکت منظم در برنامهها و فعالیتهای انجمن اسالمی را داشته باشد.تبصره  :۱شورای مرکزی میتواند دانشجویانی را که قبالً عضو انجمن اسالمی بودهاند و یا دانشجویان دانشگاههای دیگر را
که به صورت مهمان یا انتقالی در دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند ،در صورت دارا بودن شرایط اعضای تشکیالتی
انجمن اسالمی و نداشتن سابقه سوء در دانشگاه مبدا ،پس از دو ترم مهمانی یا انتقالی در دانشگاه بزرگمهر به عنوان عضو
تشکیالتی معرفی نماید.

تبصره  :۲شورای مرکزی موظف است ماهانه گزارشی از تعداد و وضعیت اعضای تشکیالتی خود را به شورای ناظر تحویل
دهد تا در مواقع الزم اعضای انجمن اسالمی از این افراد انتخاب شوند.
وظایف عضو تشکیالتی:
 شرکت در فعالیتهای انجمن اسالمی به طور منظم . رازدار باشد و مطالب داخلی و محرمانه انجمن اسالمی را (به تشخیص شورای مرکزی) به بیرون منتقل نکند.تبصره :در صورت اثبات افشای امور محرمانه توسط عضو ،موضوع به شورای مرکزی ارجاع داده شده و رسیدگی به موضوع
در اختیار آن شورا خواهد بود.
 شرکت در جلسات مجمع عمومی به طور منظم. شرکت در جلسات ضروری از جانب شورای مرکزی. انجام مطلوب وظایف محوله از سوی شورای مرکزی و شورای دانشکده.شورای ناظر:
تعریف :برای تأمین سالمت فعالیتها و مواضع انجمن اسالمی و انطباق آن با اصول و اهداف اصیل وتغییرناپذیر مندرج دراساسنامه انجمن اسالمی و تضمین حضور دانشجویان مؤمن ،متعهد ،کارآمد و وظیفهشناس در این مجموعه مقدس،
شورایی به نام شورای ناظر به عنوان باالترین مقام نظارتی و عالیترین مرجع رفع معضالت و اختالفات احتمالی میان
اعضای انجمن اسالمی تشکیل میگردد .این شورا صرفا در مقام نظارت خواهد بود و در فعالیتهای شورای مرکزی و
تصمیمگیریهای شورای مرکزی که در حوزه وظایف این شورا نمیباشد ،دخالت نخواهد کرد.
 ترکیب اعضا و نحوه برگزاری جلسات شورای ناظر: نمایندهی ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بزرگمهر قائنات. دبیر شورای مرکزی انجمن اسالمی در هر دوره. دو تن از اعضای متعهد ،فعال و با سابقه انجمن اسالمی که از طرف کمیتهای متشکل از نماینده نهاد نمایندگی مقاممعظم رهبری در دانشگاه و دو عضو دیگر شورای ناظر سال گذشته (بجز دبیر و عضو پنجم که در مجمع عمومی مشخص
میگردد) معرفی میشوند.
تبصره  :۱این سه عضو شورای ناظر بایستی به اتفاق آرا اعضای کمیته سه نفره (مذکور در باال) انتخاب شوند.
تبصره  :۲یکی از سه عضو شورا ،میتواند از دانشآموختگان برای حداکثر یک دوره باشد .و این عضو در دوره مذکور به
عنوان منشی شورای ناظر حضور خواهد داشت.
 جلسات شورای ناظر با سه عضو رسمیت پیدا میکند و مصوبات آن با اکثریت مطلق حاضر در جلسه میباشد. جلسات شورای ناظر حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل میگردد که با درخواست هر یک از اعضای شورای ناظر تعدادجلسات میتواند افزایش یابد.
وظایف و اختیارات شورای ناظر:
 معرفی دو نفر از اعضای دانشجویی شورای ناظر به عنوان عضو در کمیته انتخابات. نظارت بر آییننامههای داخلی انجمن اسالمی. رفع اختالف بین شورای مرکزی و شورای دانشکدهها.تبصره :رسیدگی به شکایات صورت گرفته نسبت به تخلفات تشکل ،بر عهده هیات نظارت دانشگاه خواهد بود.
 -تصویب نظرات اصالحی پیشنهادی و ارائه به هیات نظارت دانشگاه در مورد اساسنامه و آئین نامهها.

 تایید  3عضو تشکیالتی کمیته انتخابات. پیشنهاد انحالل شورای مرکزی انجمن اسالمی به هیات نظارت دانشگاه براساس مواد مندرج در بخش انحالل شورایمرکزی انجمن اسالمی.
 تغییر عضویت افراد در صورت لزوم. شورای ناظر بایستی حداکثر چهار روز قبل از برگزاری انتخابات ،اسامی کاندیداهای تایید شده در مصاحبه را اعالم نماید. شورای ناظر پس از رسیدگی به اعتراضات واصله توسط کمیته انتخابات حداکثر  48ساعت قبل از برگزاری انتخابات رأینهایی خود را اعالم خواهد کرد.
 تبصره :شورای ناظر جهت بررسی صالحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات شورای مرکزی بایستی تا چهار روز قبل ازبرگزاری انتخابات وضعیت شرایط کاندیداها (مندرج در بندهای فوق) را از هیات نظارت دانشگاه دریافت نماید.
 مکان تشکیل جلسات شورای ناظر دفتر مرکزی انجمن اسالمی خواهد بود. شورای ناظر میتواند در صورت لزوم از کلیه امکانات دفتر مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه استفاده نماید.شورای مرکزی:
اعضای شورای مرکزی:
 شورای مرکزی دارای  5عضو اصلی و  ۲عضو علیالبدل میباشد. شورای مرکزی با شرکت اکثریت (نصف  )۱ +اعضاء اصلی به رسمیت میرسد.تبصره :در این اساسنامه منظور از اکثریت (نصف  )۱ +اعضای دارای حق رأی میباشد .
 در صورت موافقت اکثریت اعضای اصلی شورا ،میتوان از اعضایی خارج از این شورا جهت تصدی سمت قائم مقام واحدهااستفاده کرد .این افراد در جلسات شورای مرکزی شرکت کرده ولی حق رای نخواهند داشت.
 تصویب کلیه تصمیمات شورای مرکزی با رأی اکثریت اعضای اصلی حاضر در جلسه میباشد. رسیدگی به درخواست خروج عضو از شورای مرکزی و تایید خروج فرد پس از رای اکثریت اعضای شورای مرکزیبه شرطی که شورای مرکزی را از رسمیت نیندازد ،امکانپذیر خواهد بود.
 در صورتی که هر یک از اعضای شورای مرکزی  3جلسه مداوم بدون عذر موجه در جلسات شورای مرکزی حضور نیابد،با نظر اکثریت اعضای شورای مرکزی حق رأی از آنها برای دو جلسه پیدرپی سلب خواهد شد.
وظایف شورای مرکزی:
 هدایت انجمن اسالمی در جهت اهداف اساسنامه. تهیه و تدوین و تشریح فعالیتهای انجمن اسالمی مطابق با اساسنامه. هدایت شورا و انجمن اسالمی دانشکدهها و واحدها و کمیسیونها در راستای اهداف تشکل. تصویب بیانیههای سیاسی و ایدئولوژیک انجمن اسالمی ،جزوات و نشریات انجمن اسالمی. تشکیل جلسات ،بحث و بررسی مسائل سیاسی ،اعتقادی ،فرهنگی و برگزاری تجمعات ،راهپیمایی ،مراسم و غیره. تصویب و اجرای برنامهها و سمینارها.تبصره :برگزاری تجمعات ،راهپیمایی ،تریبون آزاد و مسائل از این قبیل با مجوز هیات نظارت دانشگاه امکانپذیر خواهد
بود.
 -تعیین زمان و تنظیم دستور جلسه مجمع عمومی.

 تعیین دبیر انجمن اسالمی دانشکده از میان اعضاء تشکیالتی در دانشکده به وسیله برگزاری انتخابات بین اعضایتشکیالتی همان دانشکده.
 تعیین نماینده یا نمایندگان انجمن اسالمی از میان اعضای تشکیالتی جهت ارتباط با ارگانها ،نهادها و نیز دیگر مواردیکه نیاز به نماینده انجمن اسالمی میباشد.
تبصره :نماینده یا نمایندگان منتخب موظفند در پایان هر ترم گزارشکار خود را جهت ارائه به مجمع عمومی به شورای
مرکزی تسلیم نمایند.
 تصویب پیشنهادات و برنامههای ارسالی از سوی شوراهای دانشکدهها و کمیسیونهای انجمن اسالمی. پاسخگویی به کلیه عملکردها و مواضع انجمن اسالمی. ارائه گزارشکار عملکرد شورای مرکزی به مجمع عمومی انجمن اسالمی. ایجاد هماهنگی بین شوراهای دانشکدهها و بخشهای مختلف از طریق تقسیم کار مناسب و ارائه امکانات الزم و کوششیبرای باال بردن کیفیت فعالیتها.
 تصویب کلیه طرحها و برنامههای جدید ،تأمین و افزایش بودجه و امکانات انجمن اسالمی در دانشکدهها و دانشگاه.نظارت و سرپرستی بر اموال انجمن اسالمی. ارائه معرفینامه و جواب استعالمات براساس درخواست کتبی افراد و ادارات و نهادهای ذیصالح. تهیه و ضبط صورت جلسات شورای مرکزی و نگهداری و ارائه آن به شورای ناظر و ابالغ تصمیمات به کلیه واحدها. شورای مرکزی موظف است تغییر و تحوالت در اعضای تشکیالتی را با نظر شورای ناظر ،کتبا به اطالع عضو تشکیالتیبرساند.
 شورای مرکزی موظف است حداکثر یک ماه بعد از به رسمیت رسیدن ،نسخهای از اساسنامه را به شورای دانشکدههاابالغ کند.
 درخواست تعیین مکان دفتر انجمن اسالمی از دانشگاه بر عهده شورای مرکزی است .این شورا بایستی با توجه بهامکانات دانشگاه و با هماهنگی مسئولین دانشگاه ،مکان دفتر انجمن اسالمی را مشخص نماید.
تبصره :خوابگاههای دانشجویی فاقد دفتر انجمن اسالمی خواهد بود.
 تصمیمگیری در خصوص قبول یا رد استعفای اعضای شورای مرکزی بر عهده شورای مرکزی و تصمیمگیری درخصوص قبول یا رد استعفای اعضای شورای دانشکدهها بر عهده شورای دانشکدهها میباشد.
درخواست و پیگیری اخذ مجوز برای نشریات وابسته به انجمن اسالمی و تخصیص بودجه برای آنها.تبصره :صاحب امتیاز نشریات مذکور بایستی انجمن اسالمی باشد.
 شورای مرکزی موظف است تا قبل از برگزاری مجمع عمومی ترازنامه مالی را به تصویب رسانده و در جلسه مجمععمومی به تصویب اعضای تشکیالتی حاضر در مجمع برساند.
 تنظیم و ابالغ آئیننامه داخلی انجمن اسالمی و آئیننامه نحوه فعالیت شورای دانشکدهها و ارائه به شورای ناظر.تبصره  :۱آئیننامه مذکور بایستی در هر دوره با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بهروز شود.
 تعیین مسئول کمیسیونهای شورای مرکزی. تعیین اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی. انحالل شورای دانشکدهها و معرفی شورای موقت.تبصره  :۱مرجع رفع اختالف بین شورای مرکزی و شورای دانشکدهها ،شورای ناظر خواهد بود.

 شورای مرکزی موظف به انجام وظایف محوله در حیطه اساسنامه انجمن اسالمی بوده و در قبال مجمع عمومی ،هیاتنظارت دانشگاه و شورای ناظر مسئول میباشد.
 شورای مرکزی انجمن اسالمی دارای  7واحد با عناوین زیر میباشد:الف) تشکیالت؛
ب) سیاسی؛
ج) فرهنگی اجتماعی؛
د) آموزش و خودسازی؛
ه) رسانه و جنگ نرم؛
و) روابط عمومی و تبلیغات؛
ز) امور مالی و تدارکات؛
 معرفی کاندیدا به دفتر تحکیم وحدت جهت برگزاری انتخابات شورای مرکزی اتحادیه. معرفی نماینده ثابت اصلی و علیالبدل جهت شرکت در نشست ساالنه و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت. اجرای تصمیمات متخذه از طرف نشستها و ارکان تصمیمگیری و اجرایی اتحادیه طبق ضوابط اساسنامه دفتر تحکیموحدت منوط به تایید هیات نظارت دانشگاه.
 رسیدگی به تخلفات تشکیالتی اعضای انجمن اسالمی.تبصره  :۱هر یک از اعضای شورای مرکزی یا  3نفر از اعضای شورای دانشکده یا  ۱0نفر از اعضای تشکیالتی میتوانند
گزارش خود را از هر یک از اعضای انجمن اسالمی یا بخشهای آن به صورت کتبی به شورای ناظر ارایه نمایند.
تبصره  :۲تصمیم متخذه ازسوی شورای ناظر برای همه اعضا و بخشهای انجمن اسالمی الزماالتباع است.
 رسیدگی به نظرات اصالحی در مورد آئیننامههای ارائه شده از سوی شوراها و کمیسیونها بر عهده شورای مرکزی است. نظارت بر امور اجرایی شورای مرکزی که در کمیسیونهای مربوطه پیگیری میشود.دبیر شورای مرکزی:
 دبیر شورای مرکزی انجمن اسالمی از اعضای اصلی شورای مرکزی بوده که از طرف اعضای شورای مرکزی با اکثریت آراءانتخاب میگردد .دبیر شورا باید یکی از اعضا شورا را با عنوان نایب دبیر به شورای مرکزی معرفی نماید تا بعد از موافقت
شورا در غیاب دبیر عهدهدار وظایف وی باشد.
 دبیر باید متعهدترین و دلسوزترین فرد بوده و ترجیحا حداقل یک سال عضو شورای مرکزی باشد و تجربه کافی در زمینهفعالیتهای مختلف انجمن اسالمی را داشته باشد .دبیر و نایب دبیر با پرهیز از خودمحوری و جناحگرایی بایستی از
متعهدترین و مقیدترین افراد نسبت به اجرای اساسنامه باشند.
 یک عضو نمیتواند برای بیش از یک سال دبیر شورای مرکزی باشد.تبصرہ :در صورت صالحدید شورای ناظر این مدت تا دو سال قابل تمدید است.
 دبیر شورای مرکزی ،سخنگوی انجمن اسالمی است و اعالم مواضع و دیدگاههای این تشکل صرفا برعهده اوست. دبیر بایستی در هر جلسه شورای مرکزی از مسئولین کمیسیونها گزارش فعالیت بخواهد. در صورتی که مسئولین کمیسیونها کمکاری یا با شورای مرکزی ناهماهنگی داشته باشند ،با پیشنهاد دبیر و تصویبشورای مرکزی مسئول کمیسیون عوض خواهد شد.
 -دبیر شورای مرکزی باید یکی از اعضای شورای مرکزی را با موافقت این شورا به عنوان مسئول امور مالی تعیین نماید.

تبصره :مسئول امورمالی موظف است در پایان هر نیمسال گزارشی از مصارف و هزینهها و منابع تأمین مالی انجمن
اسالمی جهت مشخص شدن تراز مالی تشکل به شورای مرکزی و شورای ناظر ارائه دهد.
 استیضاح دبیر و نایب دبیر حداقل  3نفر از اعضای شورای مرکزی میتوانند در صورت مشاهده تخلف دبیر و یا نایب دبیر از مواد مندرج دراساسنامه درخواست استیضاح وی را در شورای مرکزی مطرح نمایند.
 دبیر تا یک هفته فرصت دارد جلسه ای تشکیل دهد تا به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد .ادامه کار یا لغو دبیری ویوابسته به تصمیم اکثریت اعضای شورای مرکزی خواهد بود.
شورای دانشکده:
شورای هر دانشکده متشکل از 3نفر از اعضای تشکیالتی به عنوان اعضای اصلی و دو نفر عضو علیالبدل میباشد که
بوسیله انتخابات از بین اعضای تشکیالتی دانشکده انتخاب میشوند  .انتخابات شورای دانشکدهها هر سال پس از انتخابات
شورای مرکزی برگزار مگردد و در اولین جلسه پس از برگزاری انتخابات دانشکده ،رایگیری جهت مشخص کردن دبیر و
مسئولین سایر واحدها انجام شده و پس از انتخاب به شورای مرکزی معرفی میگردد.
 شورای دانشکده موظف است در راستای تحقق اهداف و برنامههای اساسنامه در دانشکده خود برنامهریزی کرده و اینبرنامهها را جهت اجرا به شورای مرکزی انجمن اسالمی پیشنهاد دهد.
 شورای دانشکده موظف است نسبت به اجرای برنامههای مصوب انجمن اسالمی در دانشکده متبوع تالش کند و گزارشعملکرد خود را به شورای مرکزی انجمن اسالمی ارائه دهد.
 نحوه فعالیت شورای دانشکده به موجب آئیننامهای که از سوی شورای مرکزی تصویب و ابالغ شده است ،تعیین وشورای دانشکده موظف است مقدمات اجرایی کردن آئیننامه داخلی انجمن اسالمی را در دانشکده فراهم سازد.
 شورای دانشکده موظف است نسبت به عضوگیری کلیه داوطلبین عضویت در انجمن اسالمی اقدام و افراد دارایصالحیت عضویت تشکیالتی را به کمیسیون تشکیالت شورای مرکزی معرفی نماید.
تبصره :در صورت نبودن شورای دانشکده ،نماینده شورای مرکزی بصورت تاماالختیار وظایف شورا دانشکده را تا زمان
تشکیل آن انجام میدهد.
اخراج عضو شورای دانشکده با نظر آن شورا انجام خواهد شد. شورای دانشکده میتواند برنامههای درون تشکیالتی خود را با اطالع به شورای مرکزی به انجام برساند.تبصره :این اطالعرسانی جهت هماهنگی هر چه بیشتر دفاتر دانشکدهها با دفتر مرکزی صورت میپذیرد.
 شورای هر دانشکده در خصوص فعالیتهای انجام شده در قبال مجمع عمومی ،شورای مرکزی و شورای ناظر مسئولاست و بایستی گزارش عملکرد خود را هرساله در مجمع عمومی ارائه دهد.
 در صورت تخلف شورای دانشکده از اساسنامه انجمن اسالمی و آئیننامه داخلی ،موضوع در شورای مرکزی بررسیخواهد شد و شورای مرکزی پس از شنیدن دفاعیات نماینده شورای دانشکده میتواند با تصویب اکثریت آرای شورای
مرکزی ،شورای دانشکده را منحل نماید.
 شورای هر دانشکده در قالب یک دبیر و شش واحد تقسیمبندی میشوند .این واحدها عبارت اند از :الف) تشکیالت؛ ب)سیاسی؛ ج) فرهنگی اجتماعی؛ د) آموزش و خودسازی؛ ه) رسانه و جنگ نرم؛ و) روابط عمومی و تبلیغات؛
تبصره :شرح وظایف واحدها در همین اساسنامه توضیح داده شده است که برای واحدهای شورای دانشکدهها همانند
وظایف شورای مرکزی دانشگاه خواهد بود.

مجمع عمومی:
مجمع عمومی نشستی است که اعضای تشکیالتی انجمن اسالمی در آن گرد هم آمده و فعالیتهایی چون برگزاری
انتخابات ،اصالح اساسنامه ،نقد و بررسی فعالیتهای انجمن اسالمی (بخصوصی شورای مرکزی) را انجام میدهند.
 شرکت کلیه اعضای تشکیالتی در جلسات مجمع عمومی ضروری است.تبصرہ :اعضای عادی با تشخیص شورای مرکزی موظف به شرکت در جلسات مجمع عمومی به عنوان ناظر بدون حق رای
می باشند .
 مجمع عمومی باید در هر سال حداقل دو بار تشکیل شود و در مواقع ضروری بنا به تصمیم شورای مرکزی تعداد جلساتمیتواند افزایش یابد.
تبصره  :مجمع عمومی در راستای نقد و بررسی فعالیتهای انجمن اسالمی و تشخیص و آسیبشناسی فعالیتهای آن
شکل میگیرد تا اعضای تشکیالتی صاحب نظر بتوانند نظرات خود را با سایر اعضا در میان بگذارند.
مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای تشکیالتی رسمیت مییابد.تبصرہ  :۱اگر تعداد اعضا در جلسه مجمع عمومی به حد نصاب نرسید ،فقط جلسه بعد از آن با نصف ۱+اعضا تشکیالتی
رسمیت مییابد.
تبصره  :۲مجمع عمومی که جهت نقد و بررسی فعالیتهای انجمن شکل میگیرد حد نصابی برای حضور اعضا جهت به
رسمیت شناخته شدن را ندارد.
 مصوبات مجمع عمومی با تصویب حداکثر اعضا تشکیالتی حاضر تصویب میشود.دبیر شورای مرکزی موظف است برطبق تعهد خود در قبال مجمع عمومی در پایان هر دوره گزارش عملکرد این شورا راارائه نماید.
 اداره مجمع عمومی به عهده هیأت  3نفرهای (هیأت رئیسه) است که از سوی شورای مرکزی از بین اعضای تشکیالتیانتخاب میشوند و رئیس این هیات مسئول اعالم زمان دقیق تشکیل جلسات مجمع عمومی میباشد.
تبصره  :۱اعضای هیأت رئیسه عبارتند از - ۱ :رئیس (دبیر شورای مرکزی)؛  - ۲نایب رئیس؛  - 3منشی؛
تبصره  :۲این هیأت موظف به تهیه و ضبط صورتجلسات مجمع عمومی و ابالغ تصمیمات آن به کلیه واحدها میباشد .در
مجمع عمومی که بنا است در آن انتخابات برگزار گردد ،این هیأت به عنوان بازوی اجرایی تصمیمات متخذه توسط شورای
مرکزی عمل خواهد کرد.
تبصره  :3اعضای این هیأت به مدت یکسال انتخاب میشوند و با نظر شورای مرکزی این اعضا میتواند تغییر یابند.
 قبل از هرجلسه مجمع عمومی که نیاز به رایگیری دارد ،هیأت رئیسه باید اسامی اعضای دارای حق رأی مجمع عمومیرا از شورای مرکزی استعالم نماید.
تبصرہ :هرگونه نظرات اصالحی مجمع عمومی در مورد آئیننامهها باید به تصویب شورای ناظر نیز برسد .
کمیته مشاوران:
جهت استفاده هر چه بیشتر از تجربه ،فکر و آرا اعضای با سابقه انجمن اسالمی کمیتهای تحت عنوان کمیته مشاوران
تشکیل خواهد شد که وظیفه ارائه پیشنهاداتی پیرامون فعالیتهای تشکل به شورای مرکزی از طریق دبیر شورا را عهدهدار
است.

 جلسات این کمیته هر ماه یکبار برگزار خواهد شد.تبصره :در صورت موافقت اکثریت اعضا این کمیته ،جلسات به صورت دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.
 ترکیب این کمیته شامل اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی (تا سقف  ۲0نفر) و افراد نخبه معرفی شده توسطشورای مرکزی و تایید شورای ناظر (تا سقف  ۱0نفر) خواهد بود.
تبصرہ :در دور اول این افراد توسط شورای ناظر معرفی خواهند شد.
 پس از پایان هر دوره شورای مرکزی ،اعضای آن شورا به عضویت این کمیته میآیند.تبصره  :۱حق خروج هر عضو از این مجموعه فقط برعهده خود عضو میباشد.
تبصره  :۲هر یک از اعضای این کمیته میتوانند با ارائه دالئل برای مدتی عضویت خود را تعلیق کنند.
 عضو اخراج شده حق شرکت در کمیته مشاوران را ندارد.کمیته انتخابات:
برگزاری انتخابات برعهده کمیتهای تحت عنوان کمیته انتخابات میباشد که اعضای آن  5نفر بوده و عبارتند از:
دوعضو از اعضای دانشجویی شورای ناظر بعالوه سه نفر از اعضای تشکیالتی با معرفی شورای مرکزی و تأیید شورای ناظر
که هیچ کدام کاندیدای شرکت در انتخابات نباشند .مسئول کمیته انتخابات به انتخاب اکثریت اعضای کمیته انتخابات بوده
که مسئولیت برگزاری جلسات و ابالغ مصوبات آن را بر عهده دارد.
تبصره :برای دور اول نیز ،کمیته انتخابات شامل دو نماینده از طرف هیات موسس انجمن اسالمی در شورای ناظر و نماینده
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خواهد بود.
وظایف کمیته انتخابات:
 کمیته انتخابات موظف است حداقل  ۲هفته قبل از انتخابات ،موضوع برگزاری انتخابات را به اطالع اعضای تشکیالتیبرساند و از عالقهمندان به کاندیداتوری برای ثبت نام حداکثر تا  ۱0روز مانده به انتخابات دعوت به عمل آورد.
 کمیته انتخابات تا  ۲4ساعت بعد از اعالم اسامی کاندیداهای رد صالحیت شده موظف به دریافت اعتراض نسبت به رایصادره میباشد.
 در صورت گزارش کمیته انتخابات یا نماینده هیات نظارت مبنی بر وجود اشکال در روند انتخابات ،و ابطال آن توسطهیات نظارت ،با برطرف کردن عامل یا عوامل ابطال کننده انتخابات ،مجددا تصمیمگیری توسط هیات نظارت برای
برگزاری انتخابات انجام خواهد شد .پیگیری این مراحل توسط کمیته انتخابات خواهد بود.
 همکاری با نماینده هیات نظارت دانشگاه و نماینده دفتر تحکیم وحدت جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی انجمناسالمی.
 -دریافت مجوز از هیات نظارت دانشگاه جهت برگزاری انتخابات و شروع به کار شورای مرکزی پس از تایید هیات نظارت.

فصل سوم  :انتخابات
ماده  -۱0انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه
شرایط کاندیداهای انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه:
 حداقل یک سال عضو تشکیالتی باشد.تبصره :هر عضو عادی با تأیید شورای ناظر و با استناد به دالیل موجه با گذراندن حداقل  %50مدت مورد نظر میتواند
کاندیدای انتخابات شورای مرکزی دانشگاه شود.
 عدم داشتن مشروطی در دو ترم متوالی و یا سه ترم غیر متوالی عالقمندی خویش را به انجمن اسالمی در عمل نشان داده باشد و در جلسات مجمع عمومی و سایر برنامههای انجمناسالمی حضور فعال و مؤثر داشته باشد.
 کارآمد ،مدیر و مدبر باشد. برخوردار از بینش مکتبی و سیاسی و مقید به شعائر اسالمی باشد. دانشجوی نیمسال آخر نباشد. متعهد به اختصاص وقت کافی جهت انجام مسئولیتهای محوله باشد. نداشتن فساد اخالقی و سوابق محکومیت سیاسی و جزایی در نظام جمهوری اسالمی. داشتن حسنشهرت در بین دانشجویان. توجه به اصل مشورت و شورا در تصمیمگیریها با رعایت موازین شرعی و اجتناب از خود محوری و تصمیمگیری فردی. موفقیت در مصاحبهای که توسط شورای ناظر جهت بررسی و تایید سطح مطلوب معرفتی و بینشی کاندیداها صورتمیگیرد.
 نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویان. عدم وابستگی (چه درگذشته و چه در حال) به احزاب و گروهها و سازمانهایی که فعالیت آنها قانونا ممنوع اعالم شدهاست.
 اعالم پایبندی به احکام اسالمی و اعتقاد به اسالم ،والیت فقیه و قانون اساسی. ثبت نام از کاندیداهای شورای مرکزی دانشگاه. پس از تصویب زمانبندی پیشنهادی انتخابات توسط هیات نظارت و اعالم زمان برگزاری انتخابات از سوی شورایمرکزی ،کمیته انتخابات در مهلت مقرر از داوطلبین شرکت در انتخابات ثبت نام و اسامی آنها را به همراه سوابق فعالیت-
های تشکیالتی ایشان ،جهت بررسی صالحیتها به شورای ناظر اعالم نماید.
تبصره :۱شورای ناظر الزم است سوابق کاندیداها را از مراجع مربوطه در دانشگاه استعالم میکند.
تبصره :۲کمیته منتخب موظف به ارائه جدول زمانبندی انتخابات حداقل ۲0روز قبل از انتخابات به هیات نظارت میباشد.
 در صورت اثبات عدم صحت سوابق تشکیالتی اعالم شده توسط هر یک از کاندیداها ،حتی اگر ایشان به عضویت شورایمرکزی درآمده باشد ،عضویت وی توسط شورای ناظر لغو و نفر اول علیالبدل به جای وی معرفی میشود.
 کاندیداها باید اعالم کتبی مبنی بر اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی،را تسلیم شورای ناظر نمایند(.در قالب فرم ها)
 -نحوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی.

 در انتخابات شورای مرکزی صرفا اعضای مجمع عمومی انجمن اسالمی حق رای خواهند داشت. رأی افراد مخفی میباشد. از میان بیشترین آراء اعضا به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب میشوند 5( .عضو اصلی و  ۲عضو علیالبدل)تبصره  :۱انتخابات با شرکت حداقل نصف  ۱+اعضا رسمیت خواهد داشت.
تبصره  :۲دبیر شورای مرکزی از طرف اعضای شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب میشود.
تبصره  :3در صورت استعفاء یا خروج هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی از ترکیب آن به هر دلیل ،اولین عضو علی-
البدل دارای حق رأی میگردد.
 زمان انتخابات در نیمه دوم اردیبهشت ماه میباشد.در صورت عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر ،طبق تبصره بند  7-4-۱0مدت فعالیت شورای مرکزی جدید کمتر از یک
سال خواهد بود .به طوری که انتخابات جدید در اردیبهشت ماه برگزار گردد.
 هر کاندیدا در صورت تمایل خویش میتواند برنامهها و طرحهای خود را در جلسهای که به همین منظور برگزار میشود،ارائه نماید.
 در انتخابات ساالنه شورای مرکزی انجمن اسالمی همواره میبایست نماینده هیات نظارت دانشگاه و یک ناظر از سمتدفتر تحکیم وحدت دعوت گردد تا نحوه برگزاری انتخابات این تشکل را به آن اتحادیه گزارش دهد.
 اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.تبصره :در صورتی که به هر دلیل امکان برگزاری به موقع انتخابات نباشد این مدت با نظر شورای ناظر تا اولین فرصت
مناسب و حداکثر تا یک نیمسال (نهایتا  6ماه) دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 انتخابات شورای مرکزی و در صورت امکان انتخابات دانشکدهها در دور اول از بین دانشجویانی انجام خواهد گرفت کهفرم عضویت انجمن اسالمی را تکمیل کرده و با موافقت خود در تشکیل انجمن اسالمی سهیم بودهاند.
ماده  -۱۱کمیسیونها
پس از پایان مجمع عمومی و مشخص شدن نمایندگان منتخب اعضای انجمن اسالمی طی جلسهای که توسط یکی از
اعضای شورای مرکزی سابق تدارک دیده میشود هر کدام از اعضای شورای مرکزی جدید یک سمت را در شورا انتخاب
کرده و در آن شروع به فعالیت میکند ،که در صورت تزاحم بین مسئولیتهای پیشنهادی ،انتخابات داخلی در شورای
مرکزی صورت میگیرد.
 جهت تقسیم کار و شرکت فعاالنه اعضا در امر برنامهریزی کمیسیونهای زیر تشکیل میشوند:الف ) کمیسیون تشکیالت؛ ب) کمیسیون سیاسی؛ ج ) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی؛ د) کمیسیون روابط عمومی و
تبلیغات؛ ه) کمیسیون آموزش و خودسازی؛ و) کمیسیون رسانه و جنگ نرم.
 مسئول هر کمیسیون با کسب اکثریت آراء اعضای شورای مرکزی و از بین اعضای شورا.در شورای مرکزی و واحدهای متناظر در دانشکده ها میباشد.
تبصره :در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون میتوان عضوی خارج از کمیسیون را به آن افزود و در صورت موافقت
همه افراد این عضو میتواند در جلسات صاحب رای هم باشد.
 جلسات هر کمیسیون با حضور نصف ۱+اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی دو سوم اعضای شرکت کننده بهتصویب میرسد.
-آئیننامه داخلی هر کمیسیون توسط خود آن کمیسیون تهیه شده و برای تصویب به شورای مرکزی ارائه میگردد.

 هر کمیسیون باید حداقل  4و حداکثر  7عضو داشته باشد و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون ،مسئولکمیسیون مربوطه میتواند افراد دارای صالحیت را به عنوان عضو دارای حق رأی به عضویت کمیسیون مربوطه بپذیرد.
 هر تصمیم اتخاذ شده و برنامه اجرایی در کمیسیونها باید در شورای مرکزی تصویب شود. مسئولین کمیسیونها موظفاند هر ماه حداقل دو بار تشکیل جلسه دهند. هر کمیسیون باید گزارشکار خود را هر نیمسال به صورت کتبی به شورای مرکزی و به صورت شفاهی در مجمععمومی ارائه دهد.
وظایف کمیسیونها
وظایف کمیسیون فرهنگی اجتماعی:
 برنامهریزی در جهت تحقق بخشیدن به حاکمیت اسالم ناب محمدی (ص) و تحقق بخشیدن به وصیتنامه الهی-سیاسیحضرت امام (قدسسره) و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دانشگاه با همکاری کمیسیونهای دیگر.
 تشکیل مراسمات فرهنگی پربازده برای افزایش سطح فرهنگ جامعه دانشجویی. گردآوری اخبار و اطالعات فرهنگی اجتماعی و ارائه آنها به دانشجویان. برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی با موافقت مسئولین دانشگاه برای دانشجویا،. نظارت دقیق بر خط مشی فرهنگی انجمن و تالش در جهت جلوگیری از هرگونه انحراف. وظایف کمیسیون سیاسی: تهیه اخبار و بررسی و تحلیل مسایل سیاسی کشور به ویژه دانشگاهها. تهیه و تنظیم پیشنویس بیانیههای سیاسی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی. کمک به ارتقای آگاهی سیاسی دانشگاهیان. تشکیل جلسات منظم با حضور متفکرین و اندیشمندان دینی و سیاسی به منظور ارتقاء دینی و سیاسی اعضاء انجمناسالمی و سایر دانشجویان.
 برگزاری برنامههای سیاسی جهت ترسیم جبهههای سیاسی حاکم بر جهان و افزایش بصیرت جامعه دانشجویی.وظایف کمیسیون تشکیالت:
 نظارت بر تشکیل کمیسیونهای دیگر. انجام امور مربوط به پذیرش ،گزینش و تعیین نوع عضویت اعضا. نظارت بر تهیه و اجرای آئیننامه داخلی کمیسیونها. تشخیص صالحیت نمایندگان مجمع عمومی با توجه به اصول اساسنامه. نظارت بر تشکیالت و سازماندهی انجمن اسالمی دانشکدهها و عضوگیری آنها. تشکیل پرونده مشخصات برای کلیه اعضا و اظهار نظر در مورد عضویت یا پذیرش هریک از اعضا (خطاب به شورایمرکزی).
 بایگانی بیانیهها ،مقاالت ،اطالعیهها ،و سایر موضع گیریهای انجمن اسالمی به صورت منظم. پیشنهاد اخراج اعضای تشکیالتی انجمنهای اسالمی هر دانشکده به شورای مرکزی در صورت بروز هرگونه تخلف ازاساسنامه توسط اعضای تشکیالتی.
 -تهیه آئیننامه انضباطی برای اعضا و تقدیم به شورای مرکزی جهت تصویب اولیه.

 تبیین ضرورت فعالیت تشکیالتی برای اعضای کمیسیون و سایر اعضای انجمن اسالمی مدیریت نشریات انجمن اسالمی و استفاده از تمامی اعضای تشکل در هیات تحریریه آنها از طریق واحدهای تشکیالتدفاتر دانشکده.
 تهیه و تدوین جزوات آموزش تشکیالتی برای اعضای انجمن اسالمی.وظایف کمیسیون رسانه و جنگ نرم:
 پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقالب و تجزیه و تحلیل بیانات سایر مسئوالن عالی رتبهنظام در راستای شناسایی حربههای جدید دشمنان اسالم و انقالب ،برای ضربه زدن به امت واحده در عرصه فرهنگ و
رسانه و شیوههای مبارزه با این حربهها .
 رصد دائمی و تحلیل اخبار تحرکات و فعالیتهای دشمنان اسالم و انقالب در فضای فرهنگی و رسانهای کشور و سایرنقاط جهان.
 استفاده از اساتید و صاحبنظران علوم انسانی برای مطالعه و تحلیل نظریات دانشمندان و نظریهپردازان علوم اجتماعی،به خصوصی نظریاتی که با اهداف استعماری و براندازانه ارائه شدهاند.
 برگزاری جلسات خصوصی و عمومی با فعالین عرصه رسانه و فرهنگ کشور برای اطالع از آخرین اخبار و تحلیلها درزمینههای فرهنگی و رسانهای.
 تالش برای تهیه ،تدوین و تبیین الگوی صحیح زندگی ،مبتنی بر ارزشهای اسالمی و ارایه این الگو به فضای دانشگاهیکشور.
 تولید محصوالت چند رسانهای برای استفاده عموم دانشجویان. برگزاری همایشها و جلسات عمومی برای آشنا کردن دانشگاهیان با جدیدترین تهدیدها و خطرات و راههای مقابله بااین تهدیدها
وظایف کمیسیون آموزش و خودسازی:
 تدارک و تمهید مقدمات الزم جهت تزکیه و ارتقاء فضایل اخالقی و اعتقادی اعضا و سایر نیروهای دانشگاهی. برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای انجمن اسالمی با حضور صاحبنظران و فعالین حوزههای علمیه در راستایخودسازی افراد مجموعه.
 فعالیت مستمر جهت تقویت مبانی معرفتی و عمق بخشیدن به معرفت. تقویت بنیهی اعتقادی و مطالعاتی اعضا. تهیه برنامه آموزشی ،مطالعاتی و تحقیقاتی عقیدتی و سیاسی برای اعضای انجمن اسالمی.وظایف کمیسیون روابط عمومی و تبلیغات:
 اداره دفتر انجمن اسالمی و پاسخگویی به مراجعات. برقراری ارتباط الزم با نهادهای داخل و خارج دانشگاه. برقراری ارتباط الزم با رسانههای گروهی جهت انعکاس مواضع و فعالیتهای انجمن اسالمی دانشگاه. برنامهریزی در زمینه گوناگون اجرایی تبلیغات در حد توان انجمن اسالمی. -برنامهریزی جهت تکثیر و پخش کلیه مطالب و موضوعات سیاسی ،تشکیالتی و فرهنگی انجمن اسالمی.

 برنامهریزی جهت احیا و ارائه هنرهای اسالمی در زمینههای کاری مربوطه.واحد امور مالی و تدارکات:
با توجه به نبود کمیسیونی با نام کمیسیون امور مالی و تدارکات ،موارد زیر به عنوان وظایف مسئول واحد مربوطه در
شورای مرکزی در نظر گرفته شده است:
 ایجاد یک بخش اموال و بخشی ذیحسابی جهت رسیدگی و کدگذاری اموال شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشکدهها وسایر نهادهای وابسته به انجمن اسالمی و رسیدگی به موارد مصرف بودجه تخصیص یافته به آنها.
تبصره :لیست اموال هر دفتر ،جهت دقت در حفظ بیتالمال عالوه بر بایگانی واحد مالی خود آن مرکز در واحد فوق نیز
بایگانی میشود.
 جذب کمکهای مردمی و افراد خیر به انجمن اسالمی ،جهت سرعت بخشیدن به فعالیتهای انجمن اسالمی در راستایاهداف مورد نظر به شرطی که این کمکها مغایر با شئونات و وجهه انجمن اسالمی و در جهت اهداف طراحی شده در
خارج از دانشگاه برای اجرا در دانشگاه نباشد.
 برنامهریزی جهت فروش جزوات و نشریات و کتب و ارایه خدمات و امثالهم به منظور ایجاد منابع مالی یرای انجمناسالمی.
تبصره :ارائه شیوهنامه اداره هر کمیسیون برعهدہ مسئول واحد مربوطه خواهد بود .این کار با نظارت واحد تشکیالت انجام
شده و جهت بررسی در جلسات شورای مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
ماده  - ۱۲منابع مالی انجمن اسالمی  ،تشکیالتی غیرانتفاعی بوده و منابع مالی انجمن اسالمی جهت انجام فعالیتهای
خود از منابع زیر خواهد بود:
 ردیف بودجه تخصیص یافته از بودجه دانشگاه برای تشکلها. فروشی جزوات و کتب درسی به دانشجویان. کمکهای مالی از اتحادیه دفتر تحکیم وحدت.– کمکهای مردمی.
فصل چهارم:تغییر در اساسنامه و انحالل انجمن اسالمی
ماده  -۱3نحوه اصالح اساسنامه
  3/5اعضای مجمع عمومی و یا  ۲/3اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی میتوانند نظرات اصالحی خود را نسبتبه اساسنامه ،کتبا به شورای مرکزی تحویل دهند.
 شورای مرکزی پس از تهیه پیشنویس تغییرات و تایید شورای ناظر آن را به هیات نظارت دانشگاه ارجاع داده و باتصویب آن هیات ،جلسه مجمع عمومی را برای انجام تغییرات در اساسنامه تشکیل میدهد.
 حضور  3/5اعضای مجمع عمومی برای تغییر در اساسنامه ضروری است و هر گونه تغییر بایستی به تصویب  ۲/3اعضایحاضر در جلسه هیات نظارت دانشگاه برسد.
 -اعمال تغییر در اساسنامه نمیتواند با روح کلی آن مغایر باشد و شورای ناظر موظف به اعمال این نکته میباشد.

ماده  -۱4انحالل انجمن اسالمی
  ۱/۲اعضای تشکیالتی میتوانند با در خواست کتبی خواستار تشکیل جلسه عمومی برای بررسی انحالل انجمن اسالمیشوند ،در این صورت مجمع عمومی پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق ،با تصویب  4/5اعضای حاضر
درجلسه ،انحالل انجمن اسالمی را به هیات نظارت دانشگاه پیشنهاد میکند.
 در صورتی که شورای مرکزی حداقل بعد از  ۲بار تذکر کتبی از سوی شورای ناظر جهت تصحیح رویه و اصالح عملکردخویش همچنان در تامین نظر شورای ناظر کوتاهی نماید ،شورای ناظر میتواند درخواست انحالل شورای مرکزی را به
هیات نظارت دانشگاه بدهد و در صورت تصویب هیات نظارت دانشگاه با کمک شورای ناظر و کمیته انتخابات مجمع
عمومی را برای انتخاب شورای مرکزی جدید تشکیل دهد .درصورتی که با پرپایی مجمع عمومی و برگزاری انتخابات
توسط شورای ناظر و کمیته انتخابات ،مشکالت و انحرافات رفع نشود ،شورای ناظر میتواند خود راسا مجمع عمومی را
تشکیل داده و پس از تصویب  3/4اعضای حاضر در جلسه و تایید هیات نظارت دانشگاه ،انجمن اسالمی را منحل نماید.
تبصره  :۱جلسه مجمع عمومی برای بررسی انحالل انجمن با شرکت  3/4اعضای تشکیالتی رسمیت مییابد ودر صورتی که
دو جلسه پیدرپی این حد نصاب احراز نشود ،جلسه سوم با شرکت نصف ۱+رسمی خواهد بود.
تبصره :۲عدم تشکیل مجمع عمومی در سه جلسه پیاپی در حکم انحالل انجمن اسالمی دانشگاه بزرگمهر قائنات میباشد.
تبصره :3درصورت تاخیر در برگزاری انتخابات شورای مرکزی حداکثر تا شش ماه ،شورای ناظر موظف است مراتب را جهت
اخذ تصمیم نهایی به هیات نظارت اعالم و پس از تایید هیات نظارت شورای مرکزی منحل و وظیفه تشکیل کمیته
برگزاری انتخابات شورای مرکزی ،بر عهده شورای ناظر خواهد بود.

