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 مستقل  انجمن اسالمی دانشجویان و مرامنامه اساسنامه

 )ره( دانشگاه عالمه طباطبایی
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 باسمه تعالی
 

 

 

  ای:ا.. خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

ب را از خدا کمک بخواهید و با مسائل سیاسی به صورت خدایی و صادقانه برخورد کنید، مطالبات حقیقی انقال

ها استن، درخوکند، کما اینکه اشتباه در مطالبات گوناگوانقالب از ما چه چیزی مطالبه می شناسایی کنید، ببینید

ی باید ال این کلمه را عرض بکنم مطالبات رهبراآورد. من به شما حوجود میو شعارها اشکاالت بزرگی را به

ید دید باید مخلوط شود، باهای سیاسی نهای سیاسی و جناحهای سیاسی، گروهشناخته شود و با مطالبات دسته

اند توخواهیم؟ دنبال چه هستیم؟ هدف چیست؟ اینها خیلی مهم است، اینها آن چیزهایی است که میما چه می

 های عزیز را انشاءا.. در صراط مستقیم الهی پیش ببرد.شما جوان

 

 فصل اول:

 نام، تعریف، اهداف و خط مشی کلی

 :نام 

 ی دانشگاه عالمه طباطبای مستقلدانشجویان  انجمن اسالمی

مهر و  شکل زیر بعنوان آرم انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی بوده و تصویر آن در :1تبصره

 کلیه سربرگها نقش می گردد.

اه دانشگمستقل از این پس در این اساسنامه برای رعایت اختصار عنوان انجمن اسالمی دانشجویان  :2تبصره

 خواهد آمد. مستقل یی به صورت انجمن اسالمیعالمه طباطبا

ن های دانشگاه عالمه طباطبایی انجمن اسالمی دانشجویانام دفاتر انجمن اسالمی در دانشکده: 3تبصره 

 دانشکده.................. خواهد بود.

 ()ره(آورد. )امام خمینیاسم انجمن اسالمی تکلیف می



3 

 

 تعریف : 

و  ت انقالب اسالمیجمعی دانشجویان مسلمان و معتقد به حقانیعبارت از تالش دستهانجمن اسالمی مستقل 

در  ر خودسازی و پیشبرد قوانین اسالمیفقیه در تداوم تشکل اسالمی دانشجویان و سعی دمطلقه  والیت

 حکام اسالمی.اناب محمدی)ص( از طریق عمل به  و جامعه و پیاده کردن اصول اسالمدانشگاه 

 :اهداف کلی

 ا.. علیه و آله و سلم(.مدی)صلتالش برای تبیین، ترویج و تعمیق شعائر اسالم ناب محـ  1

سالمی اگذار انقالب های احیاگر اسالم اصیل در قرن حاضر و بنیانریزی برای تحقق کامل آرمانبرنامهـ  2

 .)ره(حضرت امام خمینی
 یشان.امی و پیروی از رهنمودها و فرامین تقویت نظام مقدس اسالمی و دفاع از رهبری معظم انقالب اسالـ  3
اصول  بهای شهیدان همیشه سرافراز وهای اصیل انقالب اسالمی و میراث گرانو پاسداری از ارزش حراستـ  4

 قانون اساسی به ویژه اصل مترقی والیت مطلقه فقیه.
 ایجاد فضای مناسب و امکانات الزم برای رشد معنوی و فکری و اخالقی دانشجویان و دانشگاهیان.ـ  5
هت و حرکت در ج سیاسی الزم برای پرورش و تقویت بنیه علمی دانشجویان آماده سازی زمینه فرهنگی وـ  6

 افزاری و تولید علم در دانشگاه.نرم جنبش
 :هاگیریها و جهتدیدگاه

 د:ها و مواضع انجمن اسالمی در هر زمان و در هر مکان باید منبعث از سه عنصر اصلی زیر باشجهت گیری

 لسالم(اا.. علیه و آله و سلم( و سیره عملی ائمه معصومین )علیهم )صل ـ اصول و مبانی اسالم ناب محمدی 1

 .)ره(ـ نظرات فقهی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضرت امام خمینی 2

 ـ رهنمودهای مقام معظم رهبری )ولی فقیه زمان( و مطالبات ایشان از دانشجویان و دانشگاهیان. 3

ظارت بر های انجمن اسالمی باید برمبنای اصول فوق باشد و نگذاریها و سیاست بنابراین تمامی برنامه ریزی

 تحقق این مهم از وظایف شورای ناظر است.

 :خط مشی سیاسی 
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گز گونه وابستگی فکری و تشکیالتی به هیچ گروه، حزب و جناح سیاسی خاصی ندارد و هرانجمن اسالمی هیچ

ج رای ترویکس حق ندارد از جایگاه و امکانات آن بو هیچ ها تبدیل شودنباید به شاخه دانشجویی احزاب و جناح

ط های سیاسی صرف و ماجراجویی و جوسازی ژورنالیستی در محیو تبلیغ ایده سیاسی خاص، در قالب برنامه

 دانشگاه، استفاده نماید.

 در راهمؤمن و متعهدی است که دانشجویان بلکه انجمن اسالمی محلی برای خودسازی و رشد معنوی و فکری 

 کنند.عمل به وظیفه و تداوم خط شهدای عزیر، تالش می

ی بنابراین همواره باید خط مشی سیاسی انجمن اسالمی براساس تصمیم مبتنی بر فکر و تشخیص مستقل اعضا

یژگی وهای آن موجب تقویت نظام اسالمی بوده و پیروی از رهنمودهای رهبری معظم انقالب آن باشد و فعالیت

 رز آن باشد.اصلی و با

 هاها و تشکلارتباط با گروه

، ینون اساسهای قانونی معتقد به نظام اسالمی که در چارچوب قاهای تمامی گروهانجمن اسالمی، نظرات و دیدگاه

 اصول ایهایی که در راسته شوند را محترم شمرده و با تشکلارائ قوانین موضوعه کشور و آیین نامه های مصوب

 همکاری می نماید. زیر فعالیت کنند

 ـ دفاع از اسالم و قرآن 1

 ـ دفاع از نظام اسالمی و تقویت آن 2

 های ایشانبندی به آرمانو پای )ره(ـ دفاع از نظرات حضرت امام خمینی 3

 ـ دفاع از رهبری و عمل به رهنمودهای ایشان  4

 

 : فصل دوم

 ارکان

 باشد:انجمن اسالمی دارای ارکان زیر می

 ؤسسهیئت م( الف
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 (فعال – عادیعضو )( ب

 شورای مرکزی موقت( ج

 د( شورای ناظر

 هـ( شورای مرکزی دانشگاه

 و( شورای دانشکده

 عمومی ز( مجمع

 

 هیئت مؤسس :

از دانشجویان دانشگاه که دارای شرایط تأسیس انجمن  جمعی هیئت مؤسس جهت تأسیس انجمن اسالمی از 

 اشند:ای دانشجویی باشند، تشکیل و وظایف محوله زیر را عهده دار می باسالمی مذکور در آئین نامه تشکل ه

 ارائه درخواست تأسیس به هیئت نظارت دانشگاه.

 ن اسالمی به دانشگاه .متنظیم و ارائه اساسنامه انج

 پیگیری و اخذ مجوز فعالیت انجمن اسالمی از هیئت نظارت دانشگاه.

 ا آیینن شرایط تا رسیدن به حد نصاب رسمیت یافتن انجمن مطابق باقدام به عضوگیری مقدماتی از میان واجدی

 نامه های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.

 راه اندازی دفتر مرکزی انجمن.

 انتخاب ومعرفی اعضای شورای مرکزی موقت از میان اعضاء فعال و واجد شرایط.

 

 عضو :

وصورت دفعالیت در انجمن اسالمی دارند و به یکی از تعریف : شامل کلیه دانشجویانی که تمایل به همکاری و 

 آیند.وطه به عضویت انجمن اسالمی در میهای مربپس از اعالم آمادگی و تکمیل فرم فعالو یا  عادی

 انجمن اسالمی عضویت درشرایط عمومی الف( 
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-عالیتفشرکت در ته و مایل بهکلیه دانشجویانی که اهداف و اصول مندرج در اساسنامه انجمن اسالمی را پذیرف

 آیند.میبا داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن اسالمی در هستندهای این تشکل 

ی ری اسالمفقیه و قانون اساسی جمهومطلقه ـ اعتقاد کامل و التزام عملی به مکتب اسالم و اصل مترقی والیت  1

 ایران.

 ـ اعتقاد و التزام عملی به اساسنامه انجمن اسالمی 2

 ـ برخورداری از اخالق اسالمی و حسن شهرت در بین دانشجویان 3

 محرمات( ترکواجبات ـ انجام شعائر اسالمی )عمل به ـ  4

موضوع در شورای ناظر رسیدگی  ءدر صورت عدم رعایت شئونات اخالقی و شرایط عمومی توسط اعضا :تبصره

 .وحسب مورد ممکن  است به لغو عضویت فرد بیانجامد

 :عادیای اعضب ( 

ا به رمن اسالمی های انججلسات و برنامههمه گردد که توان شرکت در به عضوی اطالق می عادیعضو تعریف : 

 مفادنمودن کلیه نیروهای معتقد به و منسجم انگیزه و هدف از جذب این اعضا متشکل طور مستمر ندارد و

 .ی باشدمطروحه آن در دانشگاه و ارتباط و همکاری با آنها م اساسنامه انجمن اسالمی در راستای تحقق اهداف

 :عادیوظایف عضو 

 شورای دانشکده را به نحوی مطلوب انجام دهد. و ـ کارهای محوله از طرف شورای مرکزی 1

اند، دمیدر آن را ضروری جلساتی که شورای عمومی و یا شورای مرکزی حضور  کالسهای انجمن اسالمی وـ در 2

 شرکت نماید.های انجمن حتی المقدور نین در کلیه انتخاباتهمچ

 :فعالاعضای  ج ( 

ای با معرفی شور فعالمی باشد که درصورت داشتن شرایط اعضای  عادیشامل کلیه اعضای  فعالتعریف : عضو 

وانند تدرمی آیند و می  فعالمرکزی انجمن به شورای ناظر و تأیید صالحیت ایشان در شورای مذکور به عضویت 

 بعنوان کاندیدا در انتخابات انجمن اسالمی شرکت نموده و انتخاب شوند.

 :فعالشرایط اعضای  -
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 باید کلیه شرایط عمومی اعضا انجمن اسالمی را دارا باشد. فعالـ عضو  1

 می شرکت منظم های انجمن اسالها و فعالیتبوده و در کالس عادیماه عضو  6ـ حداقل  2

 داشته باشد.

 فعال عضویتندن مدت قید شده برای تواند افراد شناخته شده و متعهد را بدون گذراشورای مرکزی می :1تبصره

 نماید. معرفی

ی هاانشگاهاند و یا دانشجویان ددانشجویانی که قبالً عضو انجمن اسالمی بوده دتوانشورای مرکزی می :2تبصره

 ءط اعضارا در صورت دارا بودن شرای هستندورت میهمان یا انتقالی در دانشگاه مشغول به تحصیل دیگر که به ص

 نماید. معرفی فعال عضو بعنوانانجمن اسالمی  لفعا

 :فعالوظایف اعضاء 

 انجمن اسالمی به طور منظم شرکت نماید.های فعالیتـ در  1

 قل نکند.به بیرون منت (به تشخیص شورای مرکزیه انجمن اسالمی را )داخلی و محرمانبوده و مطالب رازدار ـ  2

 میداخلی انجمن اسالاز جلسات محرمانه اگر به شخصی از اعضای شورای مرکزی ثابت شود که مطلبی  تبصره:

 ود.شده و رسیدگی به موضوع در اختیار آن شورا خواهد ببه شورای ناظر ارجاع داده موضوع افشا شده است 

 ر جلسات شورای عمومی به طور منظم شرکت نماید.ـ د 3

 داند شرکت نماید.می در آن را ضروریـ در جلساتی که شورای مرکزی حضور 4

 شورای مرکزی، شورای دانشکده را به نحو مطلوب انجام دهد. سویمحوله از ـ وظایف 5

 :( شورای مرکزیج

ا زمان تعال و واجد شرایط صرفاً برای دوره اول و شورا توسط هیئت مؤسس از میان اعضای فف: اعضای این تعری

ای برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی دانشگاه بصورت موقت انتخاب و دارای کلیه اختیارات شور

 مرکزی دانشگاه می باشند.
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فی ان انتخاب و به دانشگاه معربیر شورای مرکزی موقت توسط اعضای این شورا و از میان خودشد -1تبصره 

اظر نگردد و دارای کلیه اختیارات و وظایف دبیر شورای مرکزی انجمن دانشگاه ازجمله عضویت در شورای می

 انجمن اسالمی می باشد.

 موقت : وظایف شورای مرکزی

تالش برای فعال نمودن انجمن اسالمی ازطریق برگزاری همایش ها و جلسات گوناگون و جذب اعضاء جدید 

 انجمن اسالمی. برطبق مفاد اساسنامه

 .شرایط بازگشایی دفاتر انجمن اسالمی در دانشکده ها و تعیین مسئولین موقت هر دانشکده از بین اعضاء واجد
 برگزاری اولین دوره انتخابات.

 :شورای ناظر د ( 

یر ناپذغییرتها و مواضع انجمن اسالمی و انطباق آن با اصول و اهداف اصیل و برای تأمین سالمت فعالیتتعریف : 

 شناس دراینمندرج در اساسنامه انجمن اسالمی و تضمین حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، کارآمد و وظیفه

ت و ترین مرجع رفع معضالوان باالترین مقام نظارتی وعالی به عن مجموعه مقدس، شورایی بنام شورای ناظر

 گردد.اختالفات احتمالی میان اعضای انجمن اسالمی تشکیل می

 :ای شورای ناظراعض -

 از: ـ ترکیب شورای ناظر عبارتند 1

 ا تصویبب کهترین اعضای انجمن اسالمی دقه ترین و متعهنفر از باساب دو دبیر شورای مرکزی دانشگاه بعالوه ـ

 خاب می شوند.شورای مرکزی دانشگاه انتاکثریت 

گردد که با درخواست هر یک از اعضاء تعداد بار تشکیل مییکیک ماه ل هر ـ جلسات شورای ناظر حداق

 تواند افزایش یابد.جلسات می

 

 وظایف و اختیارات شورای ناظر

 ها و واحدهای مختلف انجمن اسالمی.های شوراها و کمیسیونـ نظارت بر کلیه مصوبات و فعالیت 1
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امه ابق آیین نمتخلفین مط ید بابا وها با اساسنامه، مصوبه مذکور لغو ت مغایرت مصوبات و فعالیتدر صور  تبصره :

 انضباطی انجمن اسالمی رفتار خواهد شد.

 .ـ تعیین شورای انتخابات 2

 های انجمن اسالمی.ـ تفسیر اساسنامه و آیین نامه 3

ش بت شده در پرونده و گزارثمواقع الزم با توجه به سوابق  ( درعادی-فعالـ تعیین نوع عضویت کلیه اعضا ) 4

 کمیسیون تشکیالت شورای مرکزی.

 باشد.االجرا میهای انجمن اسالمی الزمـ مصوبات شورای ناظر برای کلیه اعضاء و بخش 5

 ـ رسیدگی به شکایات اخالقی و تشکیالتی اعضای انجمن اسالمی. 6

توانند یم فعالز اعضای نفر ا 10شکده یا نفر از اعضای شورای دان 3کزی یا هر یک از اعضای شورای مر :1تبصره

 مایند.نهای آن به صورت کتبی به شورای ناظر ارایه شکایت خود را از هر یک از اعضای انجمن اسالمی یا بخش

وظف ضو متهم مشورای ناظر پس از دریافت شکایت و انجام تحقیقات الزم از جمله استماع دفاعیات ع :2تبصره

 نامه انضباطی انجمن اسالمی صادر نماید.است حکم مقتضی را بر طبق آیین

 االتباع است.های انجمن اسالمی الزمحکم صادر شده برای همه اعضا و بخش: 3تبصره

 ارسالی از شورای مرکزی دوره اول.نامه انضباطی آیینتصویب نهایی  :4تبصره

 . ده امکانات و دفاتر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه استفاده نمایـ شورای ناظر می تواند از کلی 7

 د.یر دهـ شورای ناظر مرجع تعیین نوع عضویت افراد می باشد و درصورت لزوم می تواند عضویت افراد را تغی 8

 

 د( شورای مرکزی

 اعضای شورای مرکزی -

ز االبدل عضو علی دوعضو اصلی و  هفتشد. باالبدل میعضو علی 2عضو اصلی و  7ـ شورای مرکزی دارای  1

 شوند سوی شورای عمومی انتخاب می

 د.رسبه رسمیت می (اعضاء اصلی نفر از 4مرکزی با شرکت اکثریت )ـ شورای 2
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عداد تباشد و در صورتی که ( اعضای دارای حق رأی می1در این اساسنامه منظور از اکثریت )نصف + تبصره : 

 باشد.اعضای دارای حق رأی فرد گردد. منظور از نصف بعالوه یک، نصف بعالوه یک عدد زوج ماقبل می

 .باشندـ فقط اعضای اصلی شورا در جلسات شورای مرکزی دارای حق رأی می 3

جلسه مداوم بدون عذر موجه در جلسات شورای مرکزی حضور  3در صورتی که اعضای شورای مرکزی  تبصره:

ر، نیابند، با نظر شورای مرکزی حق رأی از آنها برای دو جلسه پی در پی سلب خواهد شد و در صورت تکرا

 موضوع به شورای ناظر ارجاع داده خواهد شد.

 باشد.رای مرکزی با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه میـ تصویـب کلیـه تصمیمـات شـو 4

 

 وظایف شورای مرکزی -

نظارت  شوند و شورای مرکزی به آنهاگیری و دنبال میهای مربوطه پیامور اجرایی شورای مرکزی در کمیسیون

 کند.می

 بوسیله:اهداف اساسنامه ـ هدایت انجمن اسالمی در جهت  1

 انجمن اسالمی مطابق با اساسنامه.ح الف( تهیه و تدوین و تشری

 ها و دادن رهنمودهای الزم.ها و واحدها و کمیسیونب ( هدایت شورا و انجمن اسالمی دانشکده

 ی.و نشریات انجمن اسالم یک انجمن اسالمی و مقاالت و جزواتهای سیاسی و ایدئولوژصویب بیانیهج  ( ت

راسم و برگزاری تجمعات و راهپیمایی و م اعتقادی، فرهنگی ،د  ( تشکیل جلسات، بحث و بررسی مسائل سیاسی

 و غیره.

 ها و سمینارها.هـ ( تصویب و اجرای برنامه

ر ضوعه کشوها و مصوبات شورای مرکزی نباید با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یا قوانین موبرنامه :تبصره

 آن خواهد بود. گیریمغایر باشد و در صورت مغایرت شورای ناظر مسئول پی

 ـ تعیین زمان و تنظیم دستور جلسه شورای عمومی. 2

 تعیین نمایندگان انجمن اسالمی ازمیان اعضاء تشکیالتی در دانشکده ها.ـ  3
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اردی ا و نیز دیگر موها، نهادهتعیین نمایندگان انجمن اسالمی از میان اعضای تشکیالتی در ارتباط با ارگان - 4

 باشد.نجمن اسالمی میکه نیاز به نماینده ا

 ی مرکزیبه شورا مجمع عمومینمایندگان منتخب موظفند در پایان هر ترم گزارش کار را جهت ارائه به تبصره  : 

 تسلیم نمایند.

 ی.های انجمن اسالمها و کمیسیون شوراهای دانشکدهسوی ارسالی از  پیشنهادات و برنامه هایـ تصویب  5

ر عهده ها بهای ارائه شده از سوی شوراها و کمیسیونالحی در مورد آئین نامهرسیدگی به نظرات اص تبصره  :

 شورای مرکزی است.

 ـ پاسخگویی به کلیه عملکردها و مواضع انجمن اسالمی. 6

 عمومی انجمن اسالمی.ی مرکزی به مجمع شوراعملکرد ـ ارائه گزارش کار  7

زم نات المختلف از طریق تقسیم کار مناسب و ارایه امکا هایـ ایجاد هماهنگی بین شوراهای دانشکده، و بخش 8

 ها.و کوشش برای باال بردن کیفیت فعالیت

و  هاشکده دردان های جدید، تأمین و باالبردن بودجه و امکانات انجمن اسالمیها و برنامهـ تصویب کلیه طرح 9

 .دانشگاه

 ـ نظارت و سرپرستی بر اموال انجمن اسالمی. 10

 .ی ذیصالحنامه و جواب استعالمات براساس درخواست کتبی افراد و ادارات و نهادهامعرفی ـ ارایه 11

لیه کابالغ تصمیمات به نگهداری و ارائه آن به شورای ناظر وـ تهیه و ضبط صورتجلسات شورای مرکزی و  12

 واحدها.

عضو  کتباً به اطالعورای ناظر، با نظر شرا  فعالتغییر و تحوالت در اعضای  ـ شورای مرکزی موظف است 13

 تشکیالتی برساند.

ویب تص هایی از اساسنامه را کهنسخه ـ شورای مرکزی موظف است حداکثر یک ماه بعد از به رسمیت رسیدن 14

 ها ابالغ کند.شده به شورای دانشکده

 انجمن اسالمی بر عهده شورای مرکزی است.دفترـ تعیین مکان  15
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اند هها که به هر دلیل از عضویت شورای مربوطه خارج شدو یا اعضای شورای دانشکدهـ تعیین جانشین عض 16

 .تأیید شورای ناظر پیشنهاد نماینده انجمن اسالمی در دانشکده مربوطه و حداکثر ظرف مدت دو هفته با

ی ی مرکزها برعهده شوراگیری در خصوص قبولی استعفای اعضای شورای مرکزی و شورای دانشکدهـ تصمیم 17

 باشد.می

 و تخصیص بودجه برای آنها.وابسته به انجمن اسالمی مجوز برای نشریات  اخذـ  18

 تبصره : صاحب امتیاز نشریات مذکور بایستی انجمن اسالمی باشد.

 تنظیم و ابالغ آیین نامه نحوه فعالیت شورای دانشکده ها.ـ  19

 .های شورای مرکزیتعیین مسئول کمیسیون - 20

 .عیین اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومیت -21

 .شورای موقتها در صورت نیاز و معرفی ـ انحالل شورای دانشکده 22

ی ناظر ها نحوۀ رفع اختالف موضوع به شورادر صورت بروز اختالف بین شورای مرکزی و شورای دانشکده تبصره:

 باشند.ارجاع داده خواهد شد و طرفین ملزم به اطاعت از نظر شورای ناظر می

 عنجمن اسالمی بوده و در قبال مجمـ شورای مرکزی موظف به انجام وظایف محوله در حیطه اساسنامه ا 23

 .عمومی و شورای ناظر مسؤول است

 کمیسیون با عناوین زیر می باشد:  5شورای مرکزی انجمن اسالمی دارای  – 24

 ( تشکیالت  الف

  سیاسی اجتماعی (ب

  علمی و فرهنگی ج(

  مور مالی و تدارکاتا (د

 .روابط عمومی و تبلیغات (هـ

 

 دبیر شورای مرکزی -
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ی با ـ دبیر شورای مرکزی انجمن اسالمی از اعضای اصلی شورای مرکزی بوده که از طرف اعضای شورای مرکز 1

کزی ای مرورگردد. دبیر شورا باید یکی از اعضا شورا را با عنوان نایب دبیر به شاکثریت آراء اعضا انتخاب می

 دار وظایف وی باشد.معرفی نماید تا بعد از موافقت شورا در غیاب دبیر عهده

ده و بو سال عضو شورای مرکزییکـ شخص دبیر باید متعهدترین و دلسوزترین افراد بوده و ترجیحاً حداقل  2

 های مختلف انجمن اسالمی را دارا باشد.تجربه کافی در زمینه فعالیت

هده های این تشکل صرفاً برعمرکزی، سخنگوی انجمن اسالمی است و اعالم مواضع و دیدگاهـ دبیر شورای  3

 اوست.

 ها گزارش فعالیت بخواهد.دبیر بایستی در هر جلسه شورای مرکزی از مسؤولین کمیسیون ـ 4

خص اد شکاری یا عدم همکاری داشته باشد با پیشنهها با شخص دبیر کمـ در صورتی که مسؤولین کمیسیون 5

 دبیر و تصویب شورای مرکزی مسؤول کمیسیون عوض خواهد شد.

رای ـ دبیر شورای مرکزی باید یکی از اعضای شورای مرکزی را به عنوان مسؤول امور مالی با موافقت شو 6

 مرکزی تعیین نماید.

ن مالی منابع تأمیها و سال گزارشی از مصارف و هزینهمسؤول امورمالی موظف است در پایان هر نیم تبصره  :

 انجمن اسالمی جهت مشخص شدن تراز مالی تشکل به شورای مرکزی و شورای ناظر ارایه دهد.

 

 استیضاح دبیر و نایب دبیر  -

رای شخص دبیر و نایب دبیر با پرهیز از خودمحوری و باندگرایی متعهدترین و مقیدترین افراد نسبت به اج

 اساسنامه باشند.

درج در دبیر از مواد منتوانند در صورت مشاهده تخلف دبیر و یا نایبنفر از شورای مرکزی می 4ـ حداقل  1

 اساسنامه درخواست استیضاح وی را در شورای مرکزی مطرح نمایند.

 ای تشکیل دهد تا به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد.ـ شخص دبیر تا یک هفته فرصت دارد که جلسه 2

 ر یا لغو دبیری وی وابسته به تصمیم اکثریت اعضای شورای مرکزی خواهد بود.ـ ادامه کا 3
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 شورای دانشکده ها :و ( 

 ل بعنوان اعضای اصلی و دو نفر عضو علی البد فعالنفر از اعضای  5شورای هر دانشکده متشکل از  -1

ده دانشک نجمن اسالمی هرمی باشد که از میان افراد ذیصالح و فعال با پیشنهاد نماینده شورای مرکزی ا

 به شورای متبوع انتخاب و معرفی می شوند.

ات بانتخا مرکزی دانشگاه تبصره : با پیشنهاد نماینده شورای مرکزی انجمن اسالمی هر دانشکده به شورای 

 میتواند از بین اعضای ان دانشکده برگزار شودشورای مرکزی ان دانشکده 

رنامه تای تحقق اهداف و برنامه های اساسنامه در دانشکده خود بشورای دانشکده ها موظف است در راس -2

 ریزی و آن برنامه ها را جهت اجرا به شورای مرکزی و شورای ناظر انجمن اسالمی پیشنهاد دهد.

 وشورای دانشکده موظف است که نسبت به اجرای برنامه های مصوب انجمن اسالمی در دانشکده متبوع تالش 

 ا به شورای مرکزی و شورای ناظر انجمن اسالمی ارائه دهد.گزارش عملکرد خود ر
و  نحوه فعالیت شورای دانشکده  به موجب آئین نامه ای از سوی شورای مرکزی دوره اول تعیین شده -3

 ابالغ می گردد. 
 شورای هر دانشکده  موظف است نسبت به عضوگیری کلیه داوطلبین عضویت در انجمن اساسی اقدام و -4

 را به کمیسیون تشکیالت شورای مرکزی معرفی نماید. فعالصالحیت عضویت افراد دارای 
تبصره : درصورت نبودن شورای دانشکده، نماینده شورای مرکزی بصورت تام االختیار، اختیارات شورای 

 هد. دنجام دانشکده را درآن دانشکده دارا خواهد بود و می تواند وظایف آن شورا را تا زمان تشکیل آن شخصاً ا

 شورای هر دانشکده در قالب پنج واحد تقسیم بندی می شوند. این واحدهاها عبارت اند از:
 الف( واحد تشکیالت 

 ب( واحد سیاسی و اجتماعی 

   ج( واحد علمی و فرهنگی 

 د ( واحد امور مالی و تدارکات 
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 هـ( واحد روابط عمومی تبلیغات 

ه شده است. که برای واحدهای توضیح داد 32-36در مواد  شرح وظایف واحدها در همین اساسنامه تبصره:

 شورای مرکزی دانشکده ها در حد دانشکده خواهد بود.

 تهیه آئین نامه داخلی برای انجمن اسالمی دانشکده و ارسال آن به شورای مرکزی جهت تصویب.
و  ای مرکزیشورعمومی،  مجمعهای انجام شده در آن دانشکده در قبال شورای هر دانشکده در خصوص فعالیت 

 ود را هرساله در مجمع عمومی ارائه دهد.گزارش عملکرد خ شورای ناظر مسئول است و بایستی
در صورت تخلف شورای دانشکده از اساسنامه انجمن اسالمی و آیین نامه خویش موضوع در شورای مرکزی  

اقل تواند با تصویب حدی دانشکده میبررسی خواهد شد و شورای مرکزی پس از شنیدن دفاعیات نماینده شورا

 نفر از اعضای شورای مرکزی شورای دانشکده را منحل نماید. 5

تواند میواکنش نشان ندهد، شورای ناظرتبصره: اگر چنانچه شورای مرکزی نسبت به تخلّف صورت گرفته 

 اید.رأی منحل نم 2قل مستقیماً دخالت کرده در صورت لزوم و با صالحدید اعضای شورای دانشکده را با حدا

 

 عمومی: مجمع   -

 عمومی ضروری است. مجمعدر جلسات  فعالـ شرکت کلیه اعضای  1

عمومی به عنوان ناظر بدون  مجمعبا تشخیص شورای مرکزی موظف به شرکت در جلسات  عادیاعضای  تبصره:

 باشند.حق رأی می

رکزی تصمیم شورای مه بدهد و در مواقع ضروری بنا بهبار تشکیل جلسیک نیمسالهر درعمومی باید  مجمعـ 2

 تواند تغییر یابد.تعداد جلسات می

 یابد.رسمیت می فعالاعضای  3/2عمومی با حضور  مجمعـ  3

 تبصره: اگر تعداد اعضا در جلسه شورای عمومی به حد نصاب نرسید فقط جلسه بعد از آن با 

 .یابدرسمیت می فعال یاعضا 1نصف + 

 شود.حاضر تصویب می ی فعالاعضا 1عمومی با تصویب نصف +  مجمعـ مصوبات  4
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به اعضای غائب را فعالعمومی عضویت  مجمعجهت به رسمیت رسیدن جلسات  تواندفقطشورای ناظرمی -5

 .تجاوز نکند فعالکل اعضای  5/1طورموقت به مدت یک روز لغو کند مشروط به اینکه این تعداد از 

زارش عمومی در پایان هر دوره گ مجمعاند برطبق تعهد خود در قبال ـ هریک از اعضای شورای مرکزی موظف 6

 عملکرد شش ماهه را ارائه نمایند.

رکزی را متوانند با درخواست کتبی به شورای ناظر، هر یک از اعضا شورای می فعالنفر از اعضای  بیست تبصره:

عمومی را تشکیل داده و موضوع را  مجمعمرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته  استیضاح نمایند و شورای

 .در آن شورا مطرح نمایدبانظر شورای ناظر

شوند یای )هیأت رئیسه( است که از سوی شورای مرکزی انتخاب منفره 3عمومی به عهده هیأت  مجمعـ اداره  7

 ورای عمومی است.و رئیس این هیأت مسئول اعالم زمان دقیق تشکیل جلسات ش

 اعضای هیأت رئیسه عبارتند از:  :1تبصره 

 ـ رئیس )دبیر شورای مرکزی(  1

 ـ نایب رئیس  2

 ـ منشی 3

-یمعمومی و ابالغ تصمیمات آن به کلیه واحدها  مجمعاین هیأت موظف به تهیه و ضبط صورتجلسات  :2تبصره

 باشند.

 د.غییر یابتواند تشوند و با نظر شورای مرکزی این اعضا میاعضای این هیأت به مدت یک سال انتخاب می :3تبصره

سه مجمع عمومی هیأت رئیسه باید اسامی اعضای دارای حق رأی شورای عمومی را از شورای قبل از هرجل -8

 ناظر استعالم نماید.

 سد.یز برتبصره : هرگونه نظرات اصالحی مجمع عمومی در مورد آئین نامه ها باید به تصویب شورای مرکزی ن

 

 فصل سوم

 انتخابات
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 الف( انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه

 شرایط کاندیداها -

 باشد. فعالـ حداقل یک سال عضو  1

اندیدای تواند کبا نظر شورای مرکزی و تأیید شورای ناظر بدون گذراندن مدت موردنظر می فعالهر عضو تبصره: 

 ود.انتخابات شورای دانشکده ش

 ـ کارآمد بوده و مدیر و مدبّر باشد. 2

ـ شناخت و بینش مکتبی و سیاسی بیشتری نسبت به سایرین داشته و از تقوای الهی در سطح باالیی  3

 برخوردار بوده و مقید به شرکت در مراسم مذهبی، نمازهای جماعت و دعاها باشد.

 باشد(.سال دیگر دانشجو ـ دانشجوی ترم آخر نباشد. )حداقل یک 4

 های محوله باشد.ـ متعهد به اختصاص وقت کافی جهت انجام مسؤولیت 5

 ـ نداشتن فساد اخالقی و سوابق محکومیت سیاسی و جزایی در نظام جمهوری اسالمی و نداشتن محکومیت 6

 های انضباطی دانشجویان.در کمیته

 ـ داشتن حُسن شهرت در بین دانشجویان. 7

-صمیمها با رعایت موازین شرعی و اجتناب از خودمحوری و تگیریشورا در تصمیمـ توجه به اصل مشورت و  8

 گیری فردی.

ابات شود که مصاحبه حضوری را توسط کمیته انتخـ صالحیت کاندیداهای انجمن اسالمی در صورتی تأیید می 9

 اساسنامه( گذرانده باشند. 25)موضوع ماده 

ت ای و اعتقادی، وضعیگی کشور، احکام، اخالق، معلومات پایهمصاحبه از وضعیت سیاسی و فرهنتبصره :  

 شود.ها برگزار میهای سیاسی کشور و روزنامهدانشگاه، جناح

د ری بایـ کاندیداها نباید در هیچ یک از تشکل های دانشگاه مسؤولیتی داشته باشند و در صورت کاندیداتو 10

 د.استعفای خود را به کمیته انتخابات تسلیم نماین
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کنند میهایی که فعالیت ها و سازمانبه احزاب و گروه« چه در گذشته و چه در حال»ـ عدم وابستگی  11

 وابستگی رسمی نداشته باشند.

 

 بت نام از کاندیداهای شورای مرکزی دانشگاهث  -28ماده

امی ده و اسنام نموثبت در مهلت مقرر از داوطلبین شرکت در انتخابات از اعالم زمان برگزاری انتخابات،ـ پس  1

ال ها به کمیته انتخابات ارسهای تشکیالتی، ایشان جهت بررسی صالحیتآنها را به همراه سوابق فعالیت

 نماید.می

 ی کندتبصره: کمیته انتخابات در موارد لزوم سوابق کاندیداها را از مراجع مربوطه در دانشگاه استعالم م

 تشکیالتی اعالم شده از سوی شورای دانشکده در مورد یک کاندیدا،ـ در صورت اثبات عدم صحت سوابق  2

ای جالبدل به حتی اگر به عضویت شورای مرکزی درآید، عضویت وی توسط شورای انتخابات لغو و نفر اول علی

 وی معرفی خواهد شد.

 تبصره : مرجع تشخیص در این خصوص شورای ناظر می باشد.

 

 کمیته انتخابات -29ماده

تند از: دو نفر وعبار 3آن  ات می باشد که اعضایها و برگزاری انتخابات برعهده کمیته انتخابرسی صالحیتـ بر 1

م کاندیدای با معرفی شورای مرکزی و تأیید شورای ناظر که هیچکدا فعالنفر از اعضای  1عضو شورای ناظر بعالوه 

 شرکت در انتخابات نباشند.

توانند در ترکیب کمیته که کاندیدای انتخابات باشند نمی ناظر در صورتیتبصره: هر یک از اعضای شورای 

 شود.انتخابات حضور داشته باشند و از سوی شورای ناظر شخص دیگری به جای ایشان معرفی می

باشد که مسؤولیت دبیر یا یکی از اعضای این کمیته به انتخاب شورای ناظر میکمیته انتخابات مسؤول  -2

 ابالغ مصوبات آنرا بر عهده دارد. ات وبرگزاری جلس
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ن ند و داوطلبابرسا فعالروز  قبل از انتخابات، موضوع را کتباً به اطالع اعضای  10ـ کمیته انتخابات موظف است  3

 شرکت در انتخابات اسامی کاندیداهای تائید شده را اعالم نماید.

 م نماید.ا اعالاری انتخابات اسامی کاندیداهای تائید شده رـ کمیته انتخابات بایستی حداقل سه روز قبل از برگز 4

 باشد.ساعت بعد از اعالم اسامی می 24مهلت اعتراض به رأی صادر شده تا  ـ 5

نهائی  ساعت قبل از برگزاری انتخابات رأی 24ـ کمیته انتخابات پس از رسیدگی به اعتراضات واصله حداقل  6

 خود را اعالم خواهد کرد. 

 ری انتخابات شورای مرکزی:نحوه برگزا -30ماده 

 ها، اصل بر انتخاب اعضای شورای مرکزی توسط اعضایا توجه به مبنای حقوقی و منطقی انتخابات در تشکلب -1

  .باشدانجمن اسالمی می

 افراد مخفی می باشد. رأی -2

 عضوعلی البدل(.  2عضواصلی و 7دل انتخاب میشوند.)ائزین بیشترین آراء بعنوان اعضای اصلی وعلی البح -3

توانند : به منظور استفاده از تجارب شورای قبلی و کمک به اعضائ جدید، دو عضو شورای مرکزی می1بصرهت -

ید دو و تأی شوند. این امر فقط با اجازه شورای ناظر خابات از سوی شورای قبلی معرفیبدون نیاز به شرکت در انت

 رفی شده توسط شورای ناظر، قابل اجرا می باشد.عضو مع

لیل، اولین درصورت استعفاء یا خروج هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی از ترکیب آن به هر د: 2تبصره -

 گردد.البدل دارای حق رأی میعضو علی

 شود.بیرشورای مرکزی از طرف اعضای شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب مید -4
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یانه برگزار می می باشد و انتخابات بصورت سال تحصیلی اب اعضای شورای مرکزی به مدت یک سالانتخ -5

 شود. 

 تبصره : زمان اولین انتخابات از  سوی شورای مرکزی موقت و طبق ضوابط مربوطه اعالم می شود.

ای هها و طرحهای از زندگینامه و برنامتواند شمهر کاندیدا در صورت تمایل خودش یا درخواست اعضاء میه -6

 خود را در جلسه ای که به همین منظور برپا می شود، ارایه نماید.

و فعالیت شورای منتخب منوط به اعالم صحت برگزاری انتخابات از سوی شورای انتخابات می  شروع به کار -7

 باشد.

ن اولی ار شورای ناظرتتبصره: در صورتیکه به هر دلیل امکان برگزاری به موقع انتخابات نباشد این مدت بانظ

 فرصت مناسب و حداکثر تا یک نیمسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

 فصل چهارم

 کمیسیون ها

 تعریف کمیسیون ها: -31ماده 

 شوند: ریزی کمیسیون های زیر تشکیل میـ جهت تقسیم کار و شرکت فعاالنه اعضا در امر برنامه 1

 الف ( کمیسیون تشکیالت؛

 ی و اجتماعی؛ب( کمیسیون سیاس

 ج ( کمیسیون علمی و فرهنگی؛
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 د ( کمیسیون روابط عمومی و تبلیغات؛

 ز( کمیسیون امور مالی و تدارکات.

 ـ هر کمیسیون متشکل از: 2

 الف( یکی از اعضای شورای مرکزی بعنوان مسئول آن کمیسیون؛

 ها؛ می باشد. ب( مسئولین واحدهای مشابه در دانشکده

 رای مرکزی باید عضو کمیسیونها باشند.تبصره: همه اعضای شو

 شود.ـ مسئول هرکمیسیون با کسب اکثریتِ آراء شورای مرکزی و از اعضای شورای مرکزی انتخاب می 3

عضاء ایابد و تصمیمات آن با رأی دو سوم ـ جلسات هر کمیسیون با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت می 4

 رسد.کننده به تصویب میشرکت

 شود.نامه داخلی هر کمیسیون توسط خود آنها تهیّه شده و برای تصویب به شورای مرکزی ارسال میئینـ آ 5

عضو داشته باشد و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون، مسئول  7ـ هر کمیسیون باید  6

بوطه یت کمیسیون مرتواند افراد دارای صالحیت را به عنوان عضو دارای حق رأی به عضوکمیسیون مربوطه می

 بپذیرد.

 ـ هر تصمیم اتخاذ شده و برنامه اجرایی در کمیسیونها باید در شورای مرکزی تصویب شود. 7

 ـ مسئولین کمیسیونها موظفند هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهند. 8

ه ورت شفاهی ببه صورت کتبی به شورای مرکزی و به ص نیمسالـ هر کمیسیون باید گزارش کار خود را هر  9

 عمومی ارائه دهد. مجمع
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 علمی و فرهنگی: سیونوظایف کمی -

 .اهیدانشگ ـ تدارک و تمهید مقدمات الزم جهت تزکیه و ارتقاء فضایل اخالقی و اعتقادی اعضا و سایر نیروهای 1

شگاه ی دانمدت در زمینۀ مسائل دانشگاهی اعم از فرهنگی و آموزشـ برنامه ریزی الزم، بلندمدت و کوتاه 2

 عالمه طباطبایی در جهت اسالمی کردن آن.

 .ـ تشکیل سمینارهای علمی و فرهنگی 3

 ـ گردآوری اخبار و اطالعات علمی و فرهنگی و ارائه آنها به دانشجویان. 4

 .ـ برگزاری اردوهای علمی ـ فرهنگی و تفریحی با موافقت مسئولین دانشگاه برای دانشجویان 5

 آموزان ی آموزشی درزمینه مسائل علمی برای دانشجویان ودرصورت امکان برای دانشهاـ برگزاری کالس 6

 آموز و نسل دانشجویان آینده.شهر تهران در جهت تحقق هدف ارتباط با جامعه بخصوص قشر دانش

 مشی فرهنگی و آموزشی دانشگاه و تالش در جهت جلوگیری از هرگونه انحراف.ـ نظارت دقیق بر خط 7

 ریزی در جهت تحقق حاکمیت بخشیدن اسالم ناب محمدی)ص( و تحقق بخشیدن )اجرا( وصیت نامهمهـ برنا 8

 الهی ـ سیاسی حضرت امام )قدس سره( در دانشگاه با همکاری واحدهای دیگر. 

 

 سیاسی و اجتماعی:سیون وظایف کمی  -

 ها.نشگاهـ تهیه اخبار و بررسی و تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه دا 1

 های سیاسی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی.نویس بیانیهـ تهیّه و تنظیم پیش 2

 ـ کمک به ارتقای آگاهی سیاسی دانشگاهیان. 3

ی و ـ تشکیل جلسات منظم با حضورمتفکرین و اندیشمندان دینی و سیاسی بمنظور ارتقاء بر سطح بینش دین 4

 سیاسی اعضاء و دانشجویان.

 

 یسیون تشکیالت:وظایف کم -

 .دیگر یـ نظارت بر تشکیل واحدها 1
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 .ـ انجام امور مربوط به پذیرش، گزینش و تعیین نوع عضویت اعضا 2

 .نامه داخلی واحدهاـ نظارت بر تهیه و اجرای آئین 3

 .8ـ تشخیص صالحیت نمایندگان شورای عمومی با عنایت به ماده  4

 .ها و عضوگیری آنهااسالمی دانشکده ـ نظارت بر تشکیالت و سازماندهی انجمن 5

عضا اـ تشکیل پرونده مشخصات و ارزیابی برای کلیه اعضا و اظهارنظر در مورد عضویت یا پذیرش هریک از  6

 .)خطاب به شورای مرکز(

 .های انجمن اسالمی به صورت منظمگیریها، و سایر موضعها، مقاالت، اطالعیهـ بایگانی بیانیه 7

گونه های اسالمی هر دانشکده به شورای مرکزی در صورت بروز هراخراج اعضای تشکیالتی انجمنـ پیشنهاد  8

 .تخلف نسبت به اساسنامه توسط اعضای تشکیالتی 

 .نامه انضباطی برای اعضا و تقدیم به شورای مرکزی جهت تصویب( تهیه آیین9

 

 ظایف کمیسیون روابط عمومی و تبلیغاتو  -

 .ن اسالمی و پاسخگویی به مراجعاتـ اداره دفتر انجم1

 .ـ برقراری ارتباط الزم با نهادهای داخل و خارج دانشگاه 2

 .اههای انجمن اسالمی دانشگهای گروهی جهت انعکاس مواضع و فعالیتـ برقراری ارتباط الزم با رسانه 3

 ریزی در زمینه گوناگون اجرایی تبلیغات در حد توان انجمن اسالمی.ـ برنامه 4

 .ریزی جهت تکثیر و پخش کلیه مطالب و موضوعات سیاسی، تشکیالتی و فرهنگی انجمن اسالمیـ برنامه 5

 .ـ برنامه ریزی جهت احیا و ارائه هنرهای اسالمی 6

 

 وظایف کمیسیون امور مالی و تدارکات: -

جمن اسالمی ـ ایجاد یک بخش اموال و بخش ذیحسابی جهت رسیدگی و کدگذاری اموال شورای مرکزی ان 1

 .ه آنهادانشکده ها و سایر نهادهای وابسته به انجمن اسالمی و رسیدگی به موارد مصرف بودجه تخصیص یافته ب
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رکز در مالمال عالوه بر بایگانی واحد مالی خود آن تبصره: لیست اموال هر قسمت مذکور جهت دقت در حفظ بیت

 شود.واحد فوق نیز بایگانی می

ی های انجمن اسالمدمی و افراد خیر به انجمن اسالمی جهت سرعت بخشیدن به فعالیتهای مرـ جذب کمک 2

اهداف  ها مغایر با شئونات و وجهه انجمن اسالمی و در جهتدر راستای اهداف مورد نظر به شرطی که این کمک

 طراحی شده در خارج از دانشگاه برای اجرا در دانشگاه نباشد.

مالی  زوات و نشریات و کتب و ارایه خدمات و امثالهم به منظور کمک درآمدهایریزی جهت فروش جـ برنامه 3

 .برای انجمن اسالمی

 اه.ا مسئولین امور دانشجویی دانشگـ پیگیری مسایل رفاهی و مشکالت دانشجویان و ارتباط و هماهنگی ب 4

 

 منابع مالی انجمن اسالمی -

 ه منبعهای خود از سمالی انجمن اسالمی جهت انجام فعالیت انجمن اسالمی تشکیالتی غیرانتفاعی بوده و منبع

 زیر خواهد بود:

 .هاـ ردیف بودجه تخصیص یافته از بودجه فرهنگی دانشگاه برای تشکّل 1

 .ـ فروش جزوات و کتب درسی به دانشجویان 2

 .های مالی افراد خیر در داخل و خارج از دانشگاهـ کمک 3

 

 فصل پنجم

 اسنامه و انحالل انجمن اسالمینحوه تغییر در اس

 

ود ختوانند نظرات اصالحی اعضای اصلی وعلی البدل شورای مرکزی می 3/2اعضای مجمع عمومی و یا  5/3ـ  1

 را کتباً به شورای مرکزی تحویل دهند.
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 جمعسه منویس تغییرات و ارجاع آن به شورای ناظر و با تائید آن شورا، جلـ شورای مرکزی پس از تهیه پیش 2

 دهد.عمومی را برای انجام تغییرات در اساسنامه تشکیل می

یب اعضای مجمع عمومی برای تغییر در اساسنامه ضروری است و هرگونه تغییر بایستی به تصو 5/3ـ حضور  3

 اعضای حاضر در جلسه برسد. 3/2

 ه است. ین نکتاموظف  به اعمال  ـ اعمال تغییر در اساسنامه نمی تواند با روح کلی آن مغایر باشد و شورای ناظر 4

 انحالل انجمن اسالمی -

توانند با درخواست کتبی خواستار تشکیل جلسه مجمع عمومی برای بررسی اعضای تشکیالتی می 2/1ـ  1

با  انحالل انجمن اسالمی شوند، در این صورت مجمع عمومی پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق،

 کند.ضر در جلسه انحالل انجمن اسالمی را به شورای ناظر پیشنهاد میاعضای حا 5/4تصویب 

ناظر  شورای ـ با توجه به اینکه نظارت بر انطباق عملکرد انجمن اسالمی با اهداف مندرج در اساسنامه بر عهده 2

 ه وبار تذکر کتبی از سوی شورای ناظر جهت تصحیح روی 2است، در صورتی که شورای مرکزی حداقل بعد از 

کزی را تواند شورای مراصالح عملکرد خویش همچنان در تأمین نظر شورای ناظر کوتاهی نماید، شورای ناظر می

ثر منحل نماید و مجمع عمومی را برای انتخاب شورای مرکزی جدید تشکیل دهد. در صورتی که این اقدام مؤ

 اعضای حاضر در جلسه 4/3از تصویب واقع نشود شورای ناظر خود رأساً مجمع عمومی را تشکیل داده، پس 

 انجمن اسالمی را منحل نماید.

 رسمیت  فعالاعضای  4/3جلسه مجمع عمومی برای بررسی انحالل انجمن با شرکت  :1تبصره 

ک درپی این حد نصاب احراز نشود، جلسه سوم با شرکت نصف بعالوه یمی یابد و در صورتی که دو جلسه پی

 رسمی خواهد بود.


