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کلیف می نجمن اسالمی ت
 آورد. امام خمینی )ره( اسم ا

 

 )ره(دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایینامه انجمن اسالمی سااس

 

 :و اصول کلی تعریف ،فصل اول(نام 

 .است )ره(انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی« نام این تشکیالت: »1ماده

ست که اانجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی یک نهاد غیرانتفاعی دانشجویی 

 کشور فعالیت می کند. نین و مقرراتقوا در چارچوب

انجمن اسالمی دانشجویان  ،در این اساسنامه: منظور از کلمه انجمن دانشگاه 1تبصره

  است. )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی

اسالمی      یکی از انجمن های  ،در این اساسنامهمنظور از انجمن دانشکده  :2تبصره  

 طباطبایی)ره( است.دانشجویان دانشکده های دانشگاه عالمه 

به عنوان لوگوی رسمی انجمن دانشگاه بوده و تصویر آن در کلیه سربرگها  زیر: شکل 3تبصره

 نقش می گردد. و مهر انجمن 

: انجمن دانشگاه متشکل از انجمن دانشکده ها است و انجمن دانشکده ها مطابق ضوابط 2ماده

 نامه عضو انجمن دانشگاه می شوند.سهمین اسا
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 :تشکیالتیاصول 

 د:به شرح زیر می باشاصول تشکیالتی انجمن  :3ماده

 فعالیت در جهت تحقق اهداف اسالمی و ارزش های انقالب و نظام اسالمی. -1

 .جمهوری اسالمی و اصل والیت مطلقه فقیه یالتزام به قانون اساس -2

 التزام به قوانین و مقررات کشور. -3

اجتماعی و فرهنگی در  ، ابعاد سیاسیدر همه کرامت انسانها فردی و از حقوق دفاع  -4

 اسالمی ایران و تالش برای پیشبرد اهداف مصرح در چارچوب قانون اساسی جمهوری

 .قانون اساسی

میت مردم بر تالش و کوشش برای پیشبرد و گسترش مردم ساالری و اصل حاک -5

مطابق آنچه که قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری اسالمی در آن  ، سرنوشت خویش

 راستا گام برداشته اند.

 .فعالیت های انجمندر کلیه امور و  تشکیالتیو رازداری نظم  ، رعایت وحدت درونی -6

 حاکم بودن شفافیت مالی و امر حسابرسی بر امور انجمن -7

 خشونت در دستیابی به اهداف.مسالمت آمیز مدنی و نفی هرگونه به مشی پایبندی  -8

 عدم وابستگی انجمن به هر گونه حزب، ارگان و نهاد دانشگاهی یا بیرون از دانشگاه. -9

 .مطالبه گری در تصمیم گیری ها و داشتن روحیه پایبندی به اصل شوری -10

 و دفاع از حرکت در مسیر رشد و ارتقای آگاهی های سیاسی و عقیدتی دانشجویان -11

 آزادی های مصرح در قانون اساسی.استقالل دانشگاه و 

 تالش برای مشارکت حداکثری دانشجویان در فعالیت های انجمن. -12

 ن.پرهیز از خشونت و مبارزه با استبداد نظری و عملی در تمامی شئو -13

تکثر آراء و عقاید و ارزش های  احترام بهو  و رواداری تسامح ،پایبندی به اصل تساهل  -14

 تفاهم و صلح و فرهنگ نوع دوستی.فرهنگ بشری و تالش برای حفظ 

 



 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( و آئین نامه اساسنامه      

4 

 

 

 محدوده فعالیت:

دانشگاه عالمه طباطبایی و کلیه دانشکده ها، خوابگاه  محدوده فعالیت های انجمن در: 4ماده 

  ها، اردوگاهها و دیگر اماکن و مراکز وابسته به دانشگاه می باشد. تشکل حق هرگونه فعالیت

از طرقی مانند برگزاری هرگونه برنامه و مراسمی مانند سخنرانی،  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

برگزاری  ،میزگرد، تریبون آزاد، تجمع، نصب تابلو، انتشار نشریه، تأسیس پایگاه اطالع رسانی

 دوره ها، کالس ها و حلقه های مطالعاتی و انتشار بیانیه و ... را دارد.

رت بر تشکلها، فعالیت انجمن دانشگاه در خارج آیین نامه نظا 2تبصره ماده  : مطابق1تبصره 

 از دانشگاه بالمانع بوده و تابع قانون احزاب است.

و سایر : انجمن می تواند در چارچوب مقررات با دیگر نهادها و تشکل های دانشجویی 2تبصره 

 همکاری و تعامل فکری داشته باشد.شخصیت های حقیقی و حقوقی 
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 انجمنارکان ( ومدفصل 

 

 شرح ذیل می باشد: به ترتیب برگزاری به نمودار تشکیالتی انجمن: 5 ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای مرکزی انجمن 

 دانشکده ها

مجمع عمومی انجمن 

 دانشکده ها

مجمع عمومی انجمن 

 دانشگاه 

شورای مرکزی انجمن 

 دانشگاه

هیئت رئیسه مجمع 

 عمومی انجمن دانشگاه

 نظارتشورای 

 انجمن شورای عمومی

 دانشگاه

هیأت رئیسه مجمع عمومی 

 انجمن دانشکده ها

شورای عمومی انجمن 

 دانشکده ها
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 :تعریف و توضیح ارکان

 دانشکده: انجمن مجمع عمومی

متشکل از اعضای رسمی انجمن دانشکده است که با هدف کلی ، مجمع عمومی دانشکده :6ماده 

ات تشکیل می شود و جزئی و هیئت رئیسه دانشکده برگزاری انتخابات شورای مرکزی دانشکده

 اهداف، وظایف، اختیارات و روند برگزاری آن در آیین نامه ذکر می شود.

 انتخابات شورای مرکزی انجمن دانشکده، در نیمه دوم آذرماه هر سال برگزار می شود.: 1تبصره 

انجمن دانشکده، شورای مرکزی انجمن دانشکده است. مجمع عمومی : مسئول برگزاری 2تبصره 

 همجمع عمومی دانشکدسه نفره و برگزاری انتخابات و... بر عهده هیأت رئیسه  مجمع اداره جلسه

نه توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب می شود. ساال است که هر سال ابتدای مجمع عمومی

اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی انجمن دانشکده در ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب 

 آیین نامه مشخص می شود.

 .اعضاستدو سوم حضور حداقل ، دانشکده مجمع عمومی : حدنصاب به رسمیت یافتن3تبصره 

ساالنه مجمع عمومی انجمن دانشکده در آیین نامه انجمن   : ضمانت اجرای عدم برگزاری4 تبصره

 خواهد آمد.

 دانشگاه: انجمن مجمع عمومی

تصمیم گیری انجمن دانشگاه بوده. مجمع باالترین رکن : مجمع عمومی انجمن دانشگاه 7ماده 

 و مجمع شورای مرکزی انجمن دانشکده ها و علی البدل متشکل از اعضای اصلیساالنه  عمومی

نه ساال مجمع عمومی .ستافوق العاده متشکل از اعضای رسمی انجمن های دانشکده ها  عمومی

هر سال با هدف برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن دانشگاه، انتخاب هیأت آن 

رئیسه شورای مرکزی انجمن دانشگاه، برگزاری جلسات کمیسیون ها و ارائه گزارش عملکرد به 

هم  برگزاری جلسات و آیین نامه،تغییر اساسنامه یا اصالح و تفسیر، مجمع، بررسی و عنداللزوم 
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عالیت ن درباره فاری و برنامه ریزی کالت گذ، سیاسانجمن دانشگاهاندیشی و گفتگو میان اعضای 

نظارت بر کار و روند فعالیت های شورای مرکزی انجمن دانشکده ها و انجمن های انجمن و 

 برگزار می شود. سیون های انجمن و حسن اجرای اموریدانشگاه و کم

حتی االمکان در شهر مقدس  انجمن دانشگاه اسفند ماه هرسال ساالنه ع عمومیمجم :1تبصره 

 برگزار می شود. قم

 3عمومی انجمن دانشگاه همان نصاب مقرر در تبصره  های مجمع حدنصاب رسمیت :2تبصره 

ماده  3)تبصره است و در صورت به نصاب نرسیدن، مطابق ترتیبات مقرر در همین تبصره 6ماده 

 شود. عمل می( 6

من دانشگاه عمومی انجمن دانشگاه، شورای مرکزی انج های مجمع برگزاری  : مسئول3تبصره 

، برگزاری انتخابات و... بر عهده هیأت رئیسه سه نفره مجمع عمومی است و اداره جلسه مجمع

توسط اعضای مجمع عمومی انتخاب می شود.  گاه است که هر سال در ابتدای مجمعانجمن دانش

ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی انجمن دانشگاه در 

 آیین نامه مشخص می شود.

ی شکده ها حق حضور بدون داشتن حق رأدانمرکزی انجمن : اعضای علی البدل شورای 4تبصره

و با اجازه دارند و تنها در غیاب اعضای اصلی گاه را انجمن دانش عمومی های مجمع در جلسات

 ، حق رأی خواهند داشت.در مجمع آن شخص

 به درخواست نصف به عالوه یک اعضای مجمع عمومی انجمن دانشکده و یا سه عضو: 8ماده 

انجمن دانشکده با هدف استیضاح  فوق العاده مجمع عمومی شورای مرکزی انجمن دانشکده،

کزی انجمن دانشکده و یا هیأت رئیسه مجمع عمومی انجمن دانشکده و یا اعضای شورای مر

برگزاری انتخابات میان دوره ای جهت انتخاب اعضایی از شورای مرکزی انجمن دانشکده که 

ن نامه، درج در آییعضویتشان بنا به هر دلیل قانونی پایان یافته و یا برای انجام دیگر وظایف من

 برگزار می شود.
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 :فوق العاده مجمع عمومی 

ه انجمن : به درخواست نصف به عالوه یک اعضای مجمع عمومی انجمن دانشگاه و یا س9 ماده

انجمن دانشگاه برگزار می شود که حدود اختیارات و وظایف  فوق العاده مجمع عمومی دانشکده،

 آن به شرح ذیل است:

رئیسه مجمع عمومی انجمن  و یا هیأت اعضای شورای مرکزی انجمن دانشگاه استیضاح -1

 دانشگاه.

 ایی از شورای مرکزی انجمن دانشگاهبرگزاری انتخابات میان دوره ای جهت انتخاب اعض -2

 است.که عضویتشان بنا به هر دلیل قانونی پایان یافته 

 تصویب آیین نامه های داخلی. -3

 های آن.، تفسیر، اصالح و یا تغییر اساسنامه انجمن و یا آیین نامه ضرورت  بررسی -4

 حاللان -5

 اری و برنامه ریزی کالن درباره فعالیت های انجمن.سیاست گذ -6

نظارت بر کار و روند فعالیت های شورای مرکزی انجمن دانشکده ها و انجمن دانشگاه و  -7

 کمسیون های انجمن و حسن اجرای امور.

حسب مورد همان ، انجمن دانشکده و یا دانشگاه فوق العاده مجمع عمومی : کلیه ضوابط1تبصره 

 نه است.ساال مقررات مجمع عمومی

 : کلیه مصوبات مجمع عمومی انجمن، برای دیگر ارکان تشکیالتی انجمن الزم االجراست.2تبصره 

 مجمع عمومی سط اعضای مجمع عمومی در: هیأت رئیسه مجمع عمومی، هرسال تو10ماده  

فوق العاده برای اداره جلسات مجمع عمومی، برگزاری  نه و یا عنداللزوم مجمع عمومیساال

و سایر وظایفی که طبق آیین نامه بر عهده دارد، انتخاب  ، اداره جلسات شورای عمومیانتخابات

 منشی جلسه( است.، نایب رئیس و یسه شامل سه عضو )رئیسمی شود. هیأت رئ
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 شورای مرکزی انجمن دانشگاه:

 7انجمن بوده و متشکل از و مدیریتی بازوی اجرایی انجمن دانشگاه شورای مرکزی : 11ماده 

 ها سیونینائب دبیر و دبیران کمشامل دبیر انجمن،  که عضو علی البدل است 2عضو اصلی و 

 باشد. می

منتخب مجمع عمومی حسب مورد ، انجمن دانشکده و دانشگاه تبصره: کلیه اعضای شورا مرکزی

 اشند.بمی )با اکثریت نسبی آرا( انجمن دانشکده و دانشگاه  ق العادهفو مجمع عمومی ساالنه و یا

 به شرح ذیل است:انجمن دانشگاه : وظایف و اختیارات شورای مرکزی 12ماده 

 .بررسی و اتخاذ سیاست های یک ساله انجمن -1

 مدیریت اجرایی فعالیت های انجمن دانشکده. -2

 .مرکزیعمومی و شورای شورای مجمع عمومی و اجرای مصوبات  -3

 .هماهنگی بین آنهاایجاد نظارت بر انجمن دانشکده ها و  -4

 تقسیم وظایف میان اعضا مطابق روند مندرج در آیین نامه. -5

 سیون ها.یقبول مسئولیت و برگزاری جلسات کم -6

 .هیه و ارائه گزارش عملکردو ت مجمع عمومی انجمن دانشگاه برگزاری -7

ترازنامه مالی مربوطه به انجمن و ارائه به کلیه اشخاص ذی تدوین صورت های مالی و  -8

 نفع واجد صالحیت.

تهیه پیش نویس آیین نامه های داخلی و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت بررسی و  -9

 تصویب.

 تنظیم و صدور بیانیه ها و نامه هایی که به نوعی منعکس کننده مواضع انجمن باشد. -10

 اعالم مواضع آن از طریق رسانه ها و... مسئولیت سخنگویی انجمن دانشگاه و -11

ن سیویکمک و تسهیل در اجرای فعالیت ها و برنامه های مصوب انجمن دانشکده ها و کم -12

 های انجمن دانشکده و یا دانشگاه.

 برگزاری برنامه ها و مراسم و دیگر فعالیت های دانشجویی. -13
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ی دبیر آن ممربوطه که  سیونباید جلسات کمی انجمن دانشگاه،: اعضای شورای مرکزی 1تبصره 

 دانشکده ها تشکیل دهند. سیون مربوطه در انجمنیکمن باشند را به صورت ماهانه با مسئوال

رکزی ی م، در اولین جلسه شورادانشگاه سیون های انجمنیدبیر، نایب دبیر و دبیران کم: 2تبصره

 د.نانتخاب می شو )با کسب اکثریت نسبی آرا( و از طریق رای گیری انجمن دانشگاه

ه نصف به اضاف: اعضای علی البدل حق حضور در جلسات شورای مرکزی را دارند. با تایید 3تبصره

شوند. در می در آن دوره  رایاعضای اصلی شورای مرکزی، اعضای علی البدل واجد حق از  یک

 ، این حق تا انتهای دوره قابل سلب نیست.صورت اعطای حق رای

سیون یتنها می تواند دبیر یک کمو یا دانشکده ورای مرکزی انجمن دانشگاه : هر عضو ش4تبصره 

 باشد.

جلسات شورای مرکزی انجمن دانشکده و دانشگاه، هر دو هفته یک بار و با حضور : 5تبصره 

اکثریت نصف به اضافه یک اعضای شورای مرکزی برگزار می شود. مصوبات باید رأی اکثریت 

  اشته باشد.اعضای حاضر در جلسه را د

: شورای مرکزی انجمن دانشگاه موظف است پس از تصویب اصالحات و تغییرات 6تبصره 

اساسنامه در مجمع عمومی انجمن دانشگاه و سپس هیأت نظارت دانشگاه، حداکثر ظرف مدت 

یک ماه اساسنامه اصالح شده را در اختیار شورای مرکزی انجمن دانشکده ها و کلیه اعضای 

ر انجمن قرار دهد. بدیهی است تا زمان تصویب تغییرات و ابالغ توسط شورای رسمی و همکا

 مرکزی انجمن دانشگاه، اساسنامه قبلی الزم االجراست.

 شورای مرکزی انجمن دانشگاه به شرح ذیل می باشد:عضویت در : شرایط نامزدی برای 13ماده 

و اعتقاد و التزام به اسالم، والیت فقیه و قانون  احکام اسالمی به پایبندیاعالم کتبی  -1

 اساسی.

 عضویت در شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشکده. -2

 باقی ماندن حداقل دو ترم از سنوات تحصیلی. -3

 سابقه دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیمسال تحصیلی متناوب مشروطی. نداشتن -4
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برای انجام امور مربوط به انجمن و تکمیل فرم تعهدنامه کتبی مبنی بر صرف وقت کافی  -5

 رعایت تعهدات و نظم تشکیالتی و حفظ رازداری.

: دیگر اعضای رسمی انجمن دانشگاه، تنها در صورت معرفی کتبی توسط انجمن دانشکده 1تبصره 

خود و یا انجمن دانشکده دیگر، حق نامزدی در انتخابات شورای مرکزی انجمن دانشگاه را خواهند 

نجمن دانشکده حق معرفی دو نفر از میان اعضای رسمی را برای نامزدی در انتخابات داشت. هر ا

 دانشگاه در انجمن سابقه حداقل یک سال عضویت رسمیدارد. عضو رسمی مذکور، می بایست 

 را داشته باشد.

 مجمع عمومیدانشکده ها موظفند تا دو هفته قبل از برگزاری انجمن : شورای مرکزی 2تبصره 

به  ، سهمیه معرفی دو عضو رسمی به عنوان نامزد را با ذکر دقیق مشخصاتدانشگاهانجمن 

پس از گذشت موعد مذکور، شورای مرکزی  انجمن دانشگاه معرفی نمایند. کمیسیون تشکیالت

انجمن دانشکده امکان معرفی سهمیه خود و یا تغییر دو عضو رسمی معرفی شده از سوی خود 

 را ندارد. 

چنانچه شخصی بخواهد به عنوان کاندیدای دو دانشکده به جز دانشکده ای که در آن : 3تبصره

عضویت دارد معرفی شود، نیاز به امضاء و مصوبه هر دو دانشکده فوق الذکر را داشته و ثانیا این 

شخص به عنوان یک سهمیه از دو سهمیه کاندیداهای هر یک از دو دانشکده ای که وی را 

 حسوب می شود.معرفی کرده اند م

 :اتفاق می افتدذیل  در یکی از صورپایان عضویت در شورای مرکزی : 14ماده

باید به صورت رسمی به شورای  ی مرکزی انجمن دانشگاهاستعفا: استعفای عضو شورا -1

. در غیر این صورت فرد، شورا قرار گیردموافقت مورد دانشگاه تسلیم و انجمن مرکزی 

تصمیم شورای  رای مرکزی است. عدم تبعیت فرد ازشوموظف به حضور و همکاری با 

ی انجمن شورای مرکزی بعد انتخابات ی درحق نامزداز  وی مرکزی موجب محرومیت

 .خواهد بود دانشگاه

 .لغو عضویت -2

 .استیضاح -3
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و همچنین تشخیص موجه و یا عضو شورا غیبت  تعیین تعداد جلساتغیبت غیر موجه:  -4

گاه انجمن دانششورای مرکزی  اکثریت اعضای نظر و تصمیم اب وی، غیر موجه بودن غیبت

 خواهد بود.

 1وع بند موض تنبیه تشکیالتی ،: چنانچه پایان عضویت شخصی با غیبت غیر موجه باشد1تبصره

قابل  نظارتتوسط شورای با درخواست شورای مرکزی انجمن دانشگاه، ماده در خصوص وی، 

 اعمال است.

میزان غیبت غیر موجه را به تصویب خود، ف است در اولین جلسه موظنظارت : شورای 2تبصره

 برساند.

برای  ،نظارت : عضو شورای مرکزی می تواند با موافقت شورای مرکزی و تایید شورای 3تبصره

 مدتی معین تقاضای مرخصی نماید.

 ،سه نفر یا بیشتر از اعضای شورای مرکزی انجمن دانشگاه: در صورت پایان عضویت 4تبصره

 فوق العاده حداکثر تا ظرف یک ماه است. شورای مرکزی موظف به برگزاری مجمع عمومی

و عضابق آئین نامه انجمن مشخص می شود. اما در هرحال مط ،لغو عضویتاستیضاح یا : 5تبصره

 مجمع عمومی، در که جلسه رسیدگی به استیضاح وی در حال برگزاری استشورای مرکزی 

 باید بتواند رای اعتماد سه پنجم اعضای حاضر را کسب کند. گاهانجمن دانش فوق العاده

عالی ترین رکن نظارتی و مرجع رسیدگی به شکایات و ؛  نظارتشورای : 15ماده

 اختالفات درون تشکیالتی می باشد 

 وظایف آن به شرح ذیل است:

 و تخلفات تشکیالتی رسیدگی به شکایات  -1



 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( و آئین نامه اساسنامه      

13 

 ذیتعیین وضعیت نهایی نوع عضویت اعضاء، در صورت اعتراض شورای مرکزی و یا عضو  -2

 نفع

انتخابات دانشکده ها، در صورت عدم تایید انتخابات توسط  در خصوص مرجع رسیدگی -3

 شورای مرکزی و شکایت دانشکده ها

 بدین شرح است: نظارت: ترکیب شورای 1بند

 با رای اکثریت دانشگاه یک عضو شورای مرکزی ،دانشگاه دبیر انجمن اعضای هیئت رئیسه،

 دانشگاه اعضای شورا مرکزی

 تبصره:عضو منتخب شورا مرکزی میتواند از میان اعضای اصلی یا علی البدل شورا مرکزی باشد.

ایف گاه و تقسیم وظنشپس از برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی دا نظارت: ترکیب شورای 2بند

 دد.، تکمیل می گر

 یک عضو از اعضای حداقلکه حضور  حضور سه نفرنظارت : نصاب جلسات شورای 3بند

 برای رسمی شدن جلسه الزامی می باشد. دانشگاه انجمن انتخاب شده از شورای مرکزی

 دانشگاه انجمن : شورای عمومی16ماده

شود .  نه انتخاب میساال ئیسه دانشگاه به مدت یک سال و در مجمع  عمومی: هیئت ر1بند

 شرایط انتخاب اعضای هیئت رئیسه مشابه اعضای شورای مرکزی انجمن دانشگاه است.

سه سه نفر بوده و رئیس ، نائب رئیس و منشی هیئت رئیسه انجمن : تعداد اعضای هیئت رئی2بند

 .شوند در اولین جلسه، انتخاب می دانشگاه

 اداره کننده  شورای عمومی انجمن و: وظیفه اصلی هیئت رئیسه برگزاری جلسات ماهیانه 3بند

 .عمومی میباشد های مجمع

دعوت از چهره های سیاسی و ادوار انجمن در جلسات شورای عمومی ماهیانه از موارد  :4بند

 الزم االجرا است که توسط هیئت رئیسه انجام می شود.
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 است. : تعداد افراد شرکت کننده در شورای عمومی از هر دانشکده حداقل دو نفر5بند

الی حق رای دانشکده : در صورت عدم حضور در دو جلسه متوالی و یا سه جلسه غیر متو1تبصره 

 نه برای یک مرتبه تعلیق می گردد.مزبور در مجمع عمومی ساال

انجمن  : اطالع رسانی جلسات شورای عمومی به دانشکده ها توسط دبیر روابط عمومی2تبصره

 انجام می شود. دانشگاه

برگزار می شوند. به استثنا خرداد ماه و  در هر ماه یل جلسات شورای عمومی یک بار: تشک6بند

 دی ماه هر سال

ه انجمن است و هیئت رئیسه باید با سیئشورای عمومی به عهده هیئت ر : برگزاری جلسات7بند

 اقدام به برگزاری این جلسات داشته باشد. انجمن دانشگاه سیاسی هماهنگی کمیسیون

جلسات شورای عمومی باید توسط هیئت رئیسه و طی نامه ای رسمی و از طریق  ریبرگزا: 8بند

شبکه های اجتماعی ذی ربط به دبیران دانشکده ها و شورای مرکزی هر دانشکده حداقل پنج 

 روز قبل از تشکیل جلسه ابالغ شود.

 تقسیم کار وظایف

  : کمیسیون ها18ماده

ختلف کمیسیون هایی بدین شرح ممشارکت اعضاء در امور : برای تقسیم کارهای انجمن و 1بند

 دستکم یک بار در ماه تشکیل می شوند.

 کمیسیون تشکیالت  -1

 کمیسیون سیاسی -2

 اجتماعی  –کمیسیون فرهنگی  -3

 کمیسیون آموزش -4

 کمیسیون روابط عمومی -5
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 کمیسیون مالی-6

اجتماعی و آموزش به ترتیب دبیران  –: اعضای کمیسیون های تشکیالت، سیاسی، فرهنگی 2بند

تشکیالت، سیاسی، فرهنگی و آموزش دانشکده ها یا نمایندگان آن ها از میان اعضای شورای 

مرکزی دانشکده به تایید آن شورا بوده و مسئولیت برگزاری جلسات این کمیسیون ها به ترتیب 

از میان  ن دانشگاه یا نماینده اوبا دبیر تشکیالت، دبیر سیاسی، دبیر فرهنگی و دبیر آموزش انجم

 اعضای شورای مرکزی دانشگاه با تایید آن شورا خواهد بود.

 : هر عضو شورای مرکزی دانشکده می تواند تنها عضو یکی از کمیسیون ها باشد.1تبصره

 : مصوبات هر یک از کمیسیون ها پس از تصویب در شورای مرکزی رسمیت می یابند.2تبصره

ساالنه به  و یا یک سوم اعضای مجمع عمومی اعتراض شورای سه دانشکده : در صورت3تبصره

موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به  نظارتهر یک از مصوبات شورای مرکزی ، شورای 

فوق العاده اقدام  اختالف و مذاکره و یا تشکیل مجمع عمومی حل و فصل موضوع از طریق حل

 نماید.

 ها: وظایف مشترک کمیسیون 19ماده

مناسب جهت  ارائه شده در زمینه های مربوطه و تهیه طرح های ی: بررسی پیشنهادها1بند

 تصویب در انجمن دانشگاه

 در راستای تحقق اهداف انجمن مندرج در اساسنامه : ارائه پیشنهادها2بند

 انجمن دانشگاه میسیون و ارائه به شورای مرکزی: تهیه و تدوین ائین نامه داخلی هر ک3بند

 ت تصویب هج

 ساالنه .  ه گزارش شفاهی در مجمع عمومی: ارائه گزارش کتبی به شورای مرکزی و ارائ4بند

 یهای تخصصبرگزاری جلساتی در جهت رشد و اعتالی اعضای شرکت کننده در کمیسیون :5بند
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 وظایف کمیسیون تشکیالت :20ماده

 : نظارت بر تهیه آئین نامه اجرایی داخلی کمیسیون ها1بند

 دانشگاه داخلی انجمن جلسات : برنامه ریزی جهت اداره امور2بند

 : عضو ناظر از طرف انجمن دانشگاه در برگزاری انتخابات شورای مرکزی هر دانشکده3بند

تحقیق و بررسی صالحیت عضو کاندید انجمن هر دانشکده جهت حضور در انتخابات : 4بند

مکتوب آن عضو به شورای مرکزی انجمن دانشگاه شورای مرکزی انجمن دانشگاه و اعالم گزارش 

 جهت اتخاذ تصمیمات الزم

 : کمیسیون سیاسی21ماده

 : برنامه ریزی جهت افزایش دانش سیاسی اعضاء1بند

 : برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه های سیاسی در مناسبت های مربوطه2بند

ه آن به شورای مرکزی جهت : تهیه بیانیه ها و موضع گیری های مکتوب انجمن و ارائ3بند

 تصویب

 

 : کمیسیون فرهنگی اجتماعی22ماده

 گاهنش: رصد و پیگیری مسئوالنه کلیه رویدادهای علمی و فرهنگی و اجتماعی در سطح دا1بند

 اسالمی : برگزاری برنامه های وزین فرهنگی متناسب با اهداف انجمن2بند

 تشکیالتی  : برگزاری اردوهای فرهنگی و3بند

 برگزاری برنامه های مناسبتی فرهنگی در روزهای مربوطه :4بند

 : تولید محتوای فرهنگی جهت ابالغ و پیشنهاد به انجمن دانشکده ها 5بند
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 : کمیسیون روابط عمومی23ماده

 اسالمی دانشجویان : انتشار ارگان رسمی انجمن1بند

 اجتماعی ایکه ه: ایجاد و بکارگیری صفحات مرتبط با انجمن در فضای مجازی و شب2بند

: دبیر روابط عمومی به عنوان سردبیر و دبیر انجمن نیز به عنوان مدیر مسئول نشریه)ارگان 3بند

 رسمی انجمن اسالمی( انتخاب می شود.

 : کمیسیون مالی24ماده

 : کدگزاری اموال شورای مرکزی و سایر نهادهای وابسته به انجمن اسالمی1بند

 خصیص یافته و مدیریت هزینه کرد بودجه : رسیدگی به مصرف بودجه ت2بند

اعی انتف هایبرنامه ریزی با هماهنگی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت برگزاری برنامه : 3بند

 فرهنگی در سطح دانشگاه

 : پیگیری مسائل رفاهی دانشجویان4بند

نه در صورت اجماع ساال مجمع عمومی: ارائه صورت های مالی تلخیص شده انجمن به 5بند

 درخواست افراد ذی صالح)اعضای رسمی انجمن اسالمی(

 : کمیسیون آموزش25ماده

: تهیه جزوات آموزشی و برگزاری کالس های تشکیالتی و سیاسی با هماهنگی کمیسیون 1بند

 های مربوطه 

اجتماعی و سیاسی برای اعضاء با هماهنگی دبیر  -فرهنگی: برگزاری جلسات آموزشی 2بند

 هکمیسیونهای مربوط

 دانشکده ها : برگزاری نشست های آموزشی برای شورای مرکزی3بند
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 : انحالل26ماده

 نه یا در مجمع عمومیساال ن تنها در صورت اجماع آرا در مجمع عمومیتصمیم به انحالل انجم

فوق العاده جهت انحالل نیز به  می گیرد و در خواست برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت

 امضای تمام اعضای رسمی انجمن نیاز دارد.

 : اجرا و تصویب اساسنامه27ماده

ا بنباید : کلیه مصوبات کمیسیون ها ، شورای مرکزی انجمن دانشگاه و انجمن دانشکده 1بند

 نامه و مواردی که در فصل اول تبیین شد مغایرت داشته باشد.سااین اسمفاد 

ا سنامه قابل اجرااصالح این اساسنامه تنها از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این اس: 2بند

 انجمن ممنوع است.است و هرگونه دخالت مغایر قانون از جانب نهادهای خارج 

 ت یا اجمال ، بر عهده شورای مرکزی: تفسیر موارد این اساسنامه در صورت سکو3بند

 باشد. دانشگاهانجمن 

 تصویب شد. در مجمع عمومی 1397  /14/12ماده در تاریخ   27: این اساسنامه در 4بند 

 

 

 

 


