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ِه َخْير    ْنيَا ۖ َوَما ِعنَد اللّـَ ن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ لُوَن ﴿َوأَْبقَٰى لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى رَ  فََما أُوتِيتُم مِّ  ﴾ َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائِرَ ٣٦بِِّهْم يَتََوكَّ

ْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُوا هُْم  ََلةَ َوأَْمرُ ﴾ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لِرَ ٣٧وَن ﴿يَْغفِرُ اْْلِ ا رَ هُْم ُشورَ بِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ َزْقنَاهُْم ٰى بَْينَهُْم َوِممَّ

 }سوره مبارکه شوری{ ﴾٣٨يُنفِقُوَن ﴿
 اند و به پروردگارشاننى كه گرويده[ زندگى دنياست، و آنچه پيش خداست براى كساو آنچه به شما داده شده، برخوردارى ]و كاالى

دارند و چون به خشم و كسانى كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را به دور مى( ٣۶اعتماد دارند بهتر و پايدارتر است. )

در ميانشان اند و كارشان [ داده و نماز برپا كرده[ پروردگارشان را پاسخ ]مثبتو كسانى كه ]نداى( ٣٧گذرند. )آيند درمىدرمى

 (.٣٨نند)كايم انفاق مىمشورت است و از آنچه روزيشان داده
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 فصل اول: نام و هدف

 نام  1ماده 

شکل   شجویان   »نام این ت سالمی دان شگاه عالمه طباطبائی آزاداندیش انجمن ا ست  « دان سنامه   یاز این پس در اكه ا سا صار  اختبه ن ا

 ده خواهد شد.ینام« انجمن»

 آرم  2ماده 

 شود:تصویر مقابل است كه مفهوم آن در ذیل تبیین می ،تشکل آرم )لوگو(

 

 

 

 

 اهداف انجمن  3ماده 

 اساسی قانون، معتقد و متعهد به اسالم یروهایكه از ن ،و غیرانتفاعی ییاست دانشجو ی، تشکلآزاداندیشانجمن اسالمی دانشجویان 

ل یذ ل به اهدافیجهت ن انیهای اسالمی دانشگاهی تشکلنامهنیو آئخود  یطبق اساسنامه گردد ویل میتشک و والیت مطلقه فقیه

 د: ینمایت میفعال

 خواه در سطح دانشگاهجمعی در جهت قوام بخشیدن به تشکل نیروهای دانشجویی مسلمان و تحولتالش و كوشش دسته -1

 ساالری دینیجمعی در راستای تحقق مردمهای دستهدهی فعالیتگسترش و جهت  -2

 امر به معروف و نهی از منکر یخودسازی و عمل به وظیفه  -3

 های اسالمیایجاد ارتباط پیوسته بین حوزه و دانشگاه و تالش در جهت اعتالی اندیشه  -4

 های مصرح در قانون اساسیكوشش به منظور تأمین و حفظ آزادی  -5

 وگو و مفاهمهگفت های متفکرین اسالمی معاصر و گسترش فرهنگتالش در جهت بازخوانی اندیشه  -6

 های فرهنگی، سیاسی و علمی در دانشگاه و نیز همکاری با نهادها و مراكز فرهنگی و اجرایی كشورارتقای فعالیت  -7



٣ 

 

 

 فصل دوم: اصول کلی

 

 4ماده 

های دانشگاه دانشکدهآزاداندیش های اسالمی ، متشکل از انجمنطباطبائیدانشگاه عالمه آزاداندیش انجمن اسالمی دانشجویان 

 كنند.ی انجمن، فعالیت میاست كه بر اساس اساسنامه طباطبائیعالمه 

 5ماده 

 و با تأكید بر تمامی اركان آن است.ایران انجمن، مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی  یروح كلی حاكم بر اساسنامه

 

 

 

 التیفصل سوم: اصول حاکم بر تشک

 

 التیاصول حاکم بر تشک  6ماده 

 اعتقاد به اسالم و رعایت احکام و دستورات آن  -1

 ت اخالق اسالمییالتزام به رعا  -2

  قانون اساسی به عنوان میثاق ملیوالیت مطلقه فقیه و التزام عملی به  -3

 گیری و اجتناب از خودمحوریاعتقاد و التزام به رعایت اصل شورا و مشورت در تصمیم  -4

 التزام و پایبندی به حركت جمعی و فعالیت تشکیالتی   -5

 و التزام به اجرای تصمیمات انجمنرعایت نظم و انضباط در انجام امور مقرر تشکیالتی   -6

 ی فرهنگ نقد و نگاه نواندیشانه بر اساس مبانی اسالمتالش در جهت اشاعه  -7

 

 

 تیفصل چهارم: عضو

 

 شرایط درخواست عضویت  7ماده 

تواند با پر كردن فرم عضویت در دفاتر انجمن دانشگاه،  می ،باشدر یط زیكه واجد شرا طباطبائیهر دانشجوی مسلمان دانشگاه عالمه 

 درخواست عضویت نماید:
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سال   -1 شور       اعتقاد و التزام به ا ووعه ك سالمی ایران ، قوانین مو سی جمهوری ا سا شورای    نامهو آیین م ، قانون ا صوب  های م

 هاهای اسالمی در دانشگاهعالی انقالب فرهنگی در مورد تشکل

 التزام به اصل والیت مطلقه فقیهاعتقاد و  -2

 رش اساسنامه انجمنیپذ  -3

صره  س      1تب ضویت در انجمن دارند، حق دارند ا شجویانی كه تمایل به ع ضای انجمن و دان سنامه : تمامی اع انجمن را در  یا

 باشند.اختیار داشته 

 انجمن و تمامی اركان و شرایط آن است. یی پذیرش اساسنامه: امضا كردن فرم عضویت، به منزله2تبصره                  

 ...(اسالمی و یهای اسالمی، بسیج، جامعههای سیاسی دانشگاه )انجمنعدم عضویت در سایر تشکل  -4

 نظامی و انتظامی خارج از دانشگاههای سیاسی و نهادهای ها و تشکلعدم وابستگی به احزاب، گروه  -5

 تیلغو عضو 8ماده 

 گیرد:شکل زیر صورت میت به یکی از دو یلغو عضو

 با نظر شورای دانشکده 7 یاحراز فقدان هر یک از شروط ماده  -1

لغو عضویت هریک از اعضا، دالیل لغو عضویت را     موظف است، حداكثر ظرف مدت یک هفته از  : شورای دانشکده  1تبصره 

 به صورت كتبی و مستند به مشارالیه، اطالع دهد.

از زمان اعالم لغو عضویت فرد توسط شورای دانشکده، اعتراض خود را     مدت دو هفته مشارالیه مجاز است ظرف   : 2تبصره 

 با پر كردن فرم اعتراض در دفتر شورای مركزی اعالم كند.

صره  وی و        3تب سه داده و با دعوت از متقا شکیل جل شورای تحقیق باید حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، ت  :

 ستماع دالیل طرفین، نظر نهایی را اعالم كند.ی شورای دانشکده و انماینده

صره  شکده، از زمان اعتراض تا اعالم نظر نهایی             4تب شورای دان سوی  ضویت از  ضو مذكور به لغو ع صورت اعتراض ع : در 

 توسط شورای تحقیق، عضویت فرد در انجمن برقرار خواهد ماند.

را احراز نماید، عضویت مشارالیه لغو شده     7ت در ماده: درصورتی كه شورای تحقیق، فقدان هریک از شروط عضوی    5تبصره 

 و لغو عضویت وی به سوابق فعالیت او در انجمن قابل تعمیم است.

 یکن تلقی خواهد شد.لملغو عضویت كأن شده،نییزمان تع یط قیتحق یشورا ییگودر صورت عدم پاسخ: 6تبصره 

 فراغت از تحصیل باعث پایان عضویت خواهد شد.  -2

ست كه آخرین نمره   تبصره:  ستاد به اداره     تاریخ فراغت از تحصیل روزی ا شجو توسط ا شکده یا   ی درسی دان ی آموزش دان

 دانشگاه تحویل شود.
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 ها در انجمن دانشگاهت انجمن دانشکدهیفصل پنجم: ضوابط عضو

 

 9ماده 

 انجمن التزام داشته باشد. ید به اساسنامهیت در انجمن دانشگاه بایانجمن هر دانشکده جهت عضو

: در صورت درخواست یک سوم از اعضای مجمع عمومی دانشکده یا یک سوم از اعضای شورای عمومی دانشگاه،           1تبصره 

 ی انجمن را بررسی كند.شورای عمومی باید تشکیل جلسه دهد و پایبندی انجمن دانشکده به اساسنامه

ی انجمن، دو سوم از اعضای شورای عمومی به عدم پایبندی انجمن دانشکده به اساسنامه       حداقل: در صورت رای  2تبصره 

ماه، انتخابات زودهنگام انجمن      شوووورای مركزی انجمن موظف اسوووت انجمن دانشوووکده را منحل كرده و حداكثر ظرف مدت یک      

 دانشکده را برگزار نماید.

 

 

 فصل ششم: ارکان

 

 10ماده 

 اند از:دانشگاه عبارت آزاداندیششجویان اركان انجمن اسالمی دان

 مجمع عمومی دانشکده  -1

 شورای دانشکده  -2

 مجمع عمومی دانشگاه  -3

 نشست ساالنه -4

 شورای عمومی  -5

 شورای مركزی  -6

 

 انجمن دانشکده

 11ماده 

مطابق  واند تا بر اساس اهداف همان دانشکده است كه گرد هم آمده ان مسلمان و متعهدیانجمن دانشکده متشکل از دانشجو

 ند.یت نمایانجمن فعال یاساسنامه

 12ماده

 الت انجمن دانشگاه است.یالت انجمن دانشکده، همان اصول حاكم بر تشکیاصول حاكم بر تشک 

 



٦ 

 

 مجمع عمومی دانشکده

 13ماده

و  دانشکده و بحثهای انجمن ها، مشکالت و تصمیمگزارش كلی فعالیت یبه منظور ارتباط و هماهنگی بیشتر با اعضا و نیز ارائه

 گردد.ها این مجمع با تصویب شورای دانشکده تشکیل میبررسی در مورد آن

 .دهندتشکیل می تمامی اعضای انجمن دانشکده را: اعضای این مجمع 1تبصره

صره  شکده بر عهده    ی: اداره2تب سه مجمع عمومی دان شکده        یجل سی و دبیر روابط عمومی دان سیا شکیالت، دبیر  دبیر ت

 است.

صره  شامل          3تب ضای این مجمع  شکده كرده، اع شورای مركزی را موظف به برگزاری مجمع دان سنامه،  سا : درمواردی كه ا

  یعهده بر ن جلسات ی ایشان در انجمن گذشته باشد. اداره   ماه از عضویت  اعضایی از انجمن آن دانشکده خواهد بود كه حداقل سه   

 دبیر تشکیالت، دبیر سیاسی و دبیر روابط عمومی شورای مركزی است.

 

 

 

 

 شورای دانشکده

 14ماده 

 در انجمن دانشکده است. ییجع اجران مریدانشکده باالتر یشورا  -1

گذرد و توسط تمامی شان در انجمن دانشکده میی كه اقال سه ماه از عضویتیداهایان كاندیدانشکده از م یشورا یاعضا  -2

 شوند.یک سال انتخاب میمدت  یبرااعضای انجمن دانشکده كه دارای حق رای در انتخابات هستند، 

 ماه است.خابات، اردیبهشت : زمان برگزاری انت1تبصره  

 در یک روز برگزار شود. زمان وورت همبایست به صها می: انتخابات تمامی دانشکده2تبصره  

شان در سه ماه از عضویت حداقلگیرد كه ی در انتخابات شورای دانشکده، تنها به كسانی تعلق میأدادن ر : حق3ِتبصره             

 انجمن آن دانشکده گذشته باشد.

 

 تعداد اعضای شورای دانشکده

   15ماده 

 باشد.البدل میعضو علی 2عضو اصلی و  5نفر عضو دارند، دارای  100تا  30هایی كه شورای دانشکده -1

 باشد.البدل میعضو علی 2عضو اصلی و  7نفر عضو دارند، دارای  300تا  101هایی كه شورای دانشکده -2

 باشد.البدل میعضو علی 2عضو اصلی و  9نفر عضو دارند، دارای  300هایی كه بیش از شورای دانشکده -3



٧ 

 

ن یر ایخواهند بود. در غ یحق رأ یاصلی شورا، دارا یب اعضایدانشکده در صورت تصو یالبدل در شورایعل یاعضا تبصره:

 ند.ینمایدر شورا شركت م یصورت بدون داشتن حق رأ

 

 16 ماده

ر در حاو یاعضا ینسبت یاكثر یهای شورا با رأها و برنامهیابد و طرحاعضا رسمیت میاز دانشکده با حضور دو سوم  یجلسات شورا

 رسد.یب میجلسه به تصو

مستلزم اخذ مجوز  ان،یدانشگاه یاسالم یهاتشکل نامهنییآ 2 را كه مطابق ماده ییهاتیفعال باید دانشکده یشورا: 1تبصره         

 كند. یریگیمذكور پ یبا اخذ مجوز از نهادها ،انددانشگاه یفرهنگ ینظارت و شورا هیأتاز 

 یهای انجمن دانشکده، مسئول كمیتهربط برای پیگیری فعالیت: مسئول پیگیری درخواست اخذ مجوز نهادهای ذی2بصرهت         

 تشکیالت شورای دانشکده است.

 

 وظایف و اختیارات شورای دانشکده

 17ماده 

 یل است:ف ذیوظا یدانشکده پس از انتخاب دارا یشورا 

 دانشکدههای انجمن ن كمیتهیانتخاب مسئول  -1

ها، مشابه مواد و اختیارات آن خواهد بود و وظایف 37مادهر مذكور د یهاتهیانجمن دانشکده، مشابه كم یهاتهیتبصره: كم 

 .اندمركزی شده های شورایهایی كه در همین مواد، مختص كمیتهاست؛ به جز بخش 45و  44، 43، 42، 41، 40، 39

 انجمن دانشکدهی داخل ینامهنءیب آیو تصو هیته  -2

 انجمن، مغایرت داشته باشد. یداخلی انجمن دانشکده، نباید با اساسنامه ینامهینئتبصره: آ            

 بهتر انجمن دانشکدههرچه یمناسب جهت اداره یهاها و برنامهطرح یهیو ته یزیربرنامه  -3

 اعالم مواوع انجمن دانشکده  -4

 انجمن یمفاد اساسنامه یاجرا  -5

 یگر اعضاک از اعضا از دیات هر یبه شکا یدگیرس  -6

 یعموم یندگان شورای دانشکده برای هركدام از جلسات شوراینما یانتخاب و معرف  -7

 ی بعد شورای دانشکدهبرگزاری انتخابات دوره  -8
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 ایدورهانتخابات میان

 18ماده 

ماه، اقدام به برگزاری شکده موظف است ظرف مدت حداكثر یک تر شدن اعضای شورای دانشکده از دو سوم، شورای داندر صورت كم

میل تک ای برایدوره، انتخابات میانیعموم ید شوراییمركزی و تأ یصورت، به پیشنهاد شوراای كند. در غیرایندورهانتخابات میان

 اعضای شورای دانشکده، توسط شورای مركزی برگزار خواهد شد.

ها تا برگزاری تر شده باشد، در شورای عمومی و نشستكم ها از دو سومكه اعضای آن هاییتبصره: حق رأی دانشکده 

 آید.ای به حالت تعلیق در میدورهانتخابات میان

 

 19ماده 

ا پنج جلسه به تناوب در جلسات حاور نگردد، جهت ی یمتوال یسه جلسه ،موجهیردانشکده كه به طور غ یشورا یک از اعضاهری 

فعالیت وی  یبه شورای مركزی معرفی شده و شورای مركزی با تایید شورای عمومی نسبت به اخراج یا ادامه تعیین ووعیت

 گیری خواهد كرد.تصمیم

 ی دانشکده خواهد بود.شورا یبت بر عهدهیتبصره: تشخیص موجه بودن غ

 

 مجمع عمومی دانشگاه

 20ماده 

مجمع عمومی  و... ، ورود به اتحادیه یا خروج از اتحادیههمچون نیاز به اصالح اساسنامه موارد مهمی یگیری دربارهبه منظور تصمیم

 گردد.اعضای شورای عمومی، تشکیل میاز سوم  به پیشنهاد شورای مركزی یا حداقل چهار دانشکده و با تایید دو

 باشد.ها می: اعضای این مجمع شامل تمامی اعضای مجمع عمومی دانشکده1تبصره

 : موارد پیشنهادی در این مجمع به شورای عمومی ارائه شده و بعد از تصویب این شورا قابل اجرا خواهد بود.2تبصره

تشکیالت در جایگاه   یشورای مركزی و بدین شکل است: مسئول كمیته    یجلسه مجمع عمومی بر عهده  ی: اداره3تبصره 

 روابط عمومی در جایگاه منشی. یسئول كمیتهرییس و مسیاسی در جایگاه نایب یرئیس، مسئول كمیته

گیری درمورد انحالل انجمن، سازوكار برگزاری و اعضای   مجمع عمومی به منظور تصمیم  ی: برای برگزاری جلسه 4تبصره 

 خواهد بود. 56ه آن، طبق مفاد ماد

صره  س    :5تب ضای   هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی، به گونه دو حداقلت، شورای مركزی موظف ا ای كه برای تمامی اع

 یت باشد، برای شركت در مجمع عمومی دانشگاه، فراخوان بدهد.ؤانجمن قابل ر

 

 

 

 



9 

 

 نشست ساالنه

 21ماده 

 ردد.گها، شورای مركزی و شورای تحقیق تشکیل میماه هرسال، با حضور تمامی اعضای شورای دانشکدهنشست ساالنه، اردیبهشت 

 نمایند.شركت میدر نشست ساالنه : اعضای شورای تحقیق و شورای مركزی، بدون حق رأی 1تبصره

 شورای عمومی خواهد بود. یت رئیسهنشست ساالنه، همانند هیأ یت رئیسه: هیأ2تبصره

 ف نشست ساالنهیوظا  22ماده 

 هاو شورای دانشکده یمركز یعملکرد شورا یاستماع گزارش ساالنه -1

حیت صال گیری درمورد تعیین صالحیت نامزدهای شركت در انتخابات شورای مركزی كه توسط شورای تحقیق ردتصمیم  -2

 اندشده

 یمركز یجدید شورا یانتخاب اعضا -3

 انتخاب اعضای جدید شورای تحقیق -4

 نشست ساالنه یبرگزار یچگونگ  23ماده 

 ابد.ییم تیدار رسمیرأحق یاعضااز نشست ساالنه با شركت دو سوم   -1

صورت عدم رسم  1تبصره  ساالنه در بار اول،    ی: در  شست  شورا  ت ن ساالنه در بار دوم با      یمركز یبا دعوت مجدد  شست  ، ن

 گردد.دار و حداكثر تا دو هفته پس از نشست اول تشکیل میرأییک اعضای حق یحضور نصف به اوافه

كه  ییهادانشکده یدار در دعوت دوم، حق رأی شورایراک اعضای حق ی ی: در صورت عدم حضور نصف به اوافه2تبصره 

 شود.یط مشابه نشست دوم تشکیل میاند به نصف تقلیل یافته و نشست سوم با شرادر هر دو نشست غائب بوده

 بایست حداقل یک هفته قبل از گردد و مینشست ساالنه تعیین می    ماقبلِ -مركزی یبه پیشنهاد شورا  -دستور جلسات     -2

 عضو برسد. یهادانشکده آزاداندیشدانشجویان های اسالمی انجمن یهیالنه به اطالع كلنشست سا

 

 

 یعموم یشورا

 24ماده 

عضوو و سوه حق رأی از شوورای مركزی اسوت و      یهادانشوکده  یحق رأ یندگان داراینما یهیانجمن، مركب از كل یعموم یشوورا 

 باشد.یپس از مجمع عمومی دانشگاه م یریگمین مرجع تصمیباالتر

 ر جلسات شورای عمومی حضور یابند.توانند بدون داشتن حق رأی د: سایر اعضای شورای مركزی می1تبصره 

ن یعضوو در آن جلسوه، از ب   یهادار انجمن دانشوکده یرأحق ی: برای هركدام از جلسوات شوورای عمومی، اعضوا   2تبصوره 

 شوند.یم یدانشگاه معرف یمركز یبه شورایک هفته قبل از شورای عمومی ده و یهمان دانشکده انتخاب گرد یشورا یاعضا
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 یعموم یارات شورایف و اختیوظا

 25ماده 

 هادر جهت تحقق آن یزیربرنامه یی انجمن و تالش براو اهداف مندرج در اساسنامه و مرامنامه یمشاز خط  یپاسدار  -1

 دن به اهداف انجمنیمناسب جهت تحقق بخش یهایریگها و مووعاتخاذ روش  -2

 هادانشکده یو شورا یمركز یارائه شده از طرف شورا یشنهادهایدر مورد پ یریگمیو تصم یبررس  -3

 وابسته به انجمن یهاو مجموعه یمركز ینظارت بر كار شورا  -4

 دانشگاه یمجمع عموم یدر مورد برگزار یریگمیتصم  -5

 وابسته به انجمن یهار مجموعهیو سا یمركز یا از شورایها و ده از دانشکدهیات رسیبه شکا یدگیرس  -6

 وابسته به انجمن یهار مجموعهیو سا یمركز ین شورایموجود بو اختالفات به مشکالت  یدگیرس  -7

دار رأیک چهارم از اعضای حق نهاد حداقل یآن در مورد عملکرد آن شورا در صورت پیش    یا اعضا ی یمركز یسوال از شورا    -8

 شورای عمومی

 دارشنهاد حداقل یک سوم اعضای حق رأییدر صورت پ یمركز یشورا یا اعضایضاح عضو یاست  -9

بایست ظرف حداكثر دو هفته موارد سوال یا استیضاح را به عضو مورد نظر اعالم نماید و وی نیز      ت رئیسه می : هیأ1تبصره 

 خواهد داشت تا پاسخ یا دفاعیات خود را به شورای عمومی تقدیم نماید.از تاریخ ابالغ، یک ماه وقت 

 رأی ،اعضای حاور از شود و در صورتی كه دو سوم    گیری انجام می: پس از شنیدن دفاعیات استیضاح شونده، رأی    2تبصره 

 شود.مثبت به استیضاح دهند، وی از سمت خود بركنار می

 های عضو براساس اساسنامه انجمننشکدهتعیین تعداد اعضای شورا و حق رأی دا  -10

شکیل هیأ     صره: پیش از ت شکده تب ضای   ت برگزاری انتخابات، دان ستند تعداد اع صات به     شان را ها موظف ه شخ به همراه م

 آتی مشخص شود. یت رئیسه اعالم كنند تا تعداد اعضای شورای دانشکده برای دورههیأ

 

 چگونگی برگزاری شورای عمومی

 26ماده 

 گردد.یل میتشک یحق رأ یندگان دارایک بار در ماه و با حضور اكثریت نمایحداقل  یعموم یجلسات شورا  -1

 شود.یل میتشک یبه صورت اوطرار یعموم یتبصره: در صورت درخواست شورای مركزی، شورا

ست، حداقل     -2 سه  72شورای مركزی موظف ا سه     یساعت قبل از برگزاری جل آن را به اطالع  یشورای عمومی، دستور جل

 ی برساند.أهای دارای حق رشورای دانشکده

شورا    -3 صوبات  ضا  یعموم یم صویب می     یبا رأی اكثریت اع سه ت ور در جل سنامه     جز موارد خاگردد؛ بهحا سا صی كه در ا

 مشخص شده است.
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شورا    یاداره  -4 سات  سط هیأ  یعموم یجل شگاه به عنوان رییس،       تو شکیالت دان شکل از دبیر ت سه مت س   ت رئی سیا ی دبیر 

ا  خواهد بود كه ب ینامه داخلنیو طبق آئ ،روابط عمومی به عنوان منشووی  یایب رییس و دبیر كمیتهبه عنوان ن دانشووگاه 

 شود.و تصویب شورای عمومی تهیه می یمركز یشورا شنهادیپ

 

 یعموم یها در شورادانشکده یحق رأ

 27ماده 

 ها به مصوبات شورای عمومی الزامی است.ها، پایبندی آنبه دانشکده یحق رأ یجهت اعطا

 

 باشند.نفره دارند، در صورت داشتن شرایط فوق، دارای دو حق رأی در شورای عمومی میهایی كه شورای پنجدانشکده  -1

 باشند.ای عمومی مینفره دارند، در صورت داشتن شرایط فوق، دارای سه حق رأی در شورهایی كه شورای هفتدانشکده  -2

 باشند.نفره دارند، در صورت داشتن شرایط فوق، دارای چهار حق رأی در شورای عمومی میهایی كه شورای نُهدانشکده  -3

 

صره  صورت ر 1تب شکده      أی حداقل: در  شورای عمومی به عدم پایبندی انجمن دان سوم از اعضای  شورای عمومی،    دو  صوبات  ای به م

 آید.میانتخابات بعدی، به حالت تعلیق در، تا برگزاری انجمن آن دانشکده یأحق ر

ا چهار جلسووه به تناوب بدون عذر موجه از ی یمتوال یدو جلسووه یاكه تمامی نمایندگان دانشووکدهی: در صووورت2تبصووره

شورا     سات  شکده به حالت تعل  یكنند، حق رأ یخوددار یعموم یشركت در جل شت مجدد حق رأ آمده و بازق دریآن دان منوط  یگ

 خواهد بود. یعموم یب شورایشنهاد آن دانشکده و تصویبه حضور و پ

 ت رئیسه خواهد بود.هیأ ید موجه بودن عذر بر عهدهییص و تأی: تشخ3تبصره

 

 شورای مرکزی

 28ماده 

جداگانه  یریگیباشد كه با رأمیالبدل یعضو عل 2و  یعضو اصل 7در انجمن است و مركب از  ین مرجع اجراییباالتر یمركز یشورا

 شوند.یک سال انتخاب میمدت  یاست، براد شدهییت آنان تأیكه صالح ییداهایان كاندیدر نشست ساالنه از م

شورا یعل یاعضا : 1تبصره  صو   یمركز یالبدل در  شورا، دارا   یب اعضا یدر صورت ت صلی  ر یخواهند بود. در غ یحق رأ یا

 ند.ینمایدر شورا شركت م ین صورت بدون داشتن حق رأیا

قادر به انجام امور محوله  ی، استعفا و بركناریماریبه علت فوت، ب یمركز یشورا یک از اعضایكه هر  یدر صورت: 2تبصره

 گردد.ین او میگزیجا یالبدل بعدینباشد، عضو عل

 29ماده 

جهت جلسه به تناوب در جلسات حاور نگردد،  پنجا ی یمتوال یجلسه سهموجه ریكه به طور غ یمركز یشورا یک از اعضایهر  

 .شودیماستیضاح به شورای عمومی معرفی 
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 خواهد بود. مركزی یشورا یبت بر عهدهیموجه بودن غ صیتشخ: 1تبصره

 .بود خواهد 25از ماده  9ق مفاد بند مطاب شدهبه اعتراض عضو اخراج یدگی: روند رس2تبصره

 30ماده 

 ابد.ییت میرسمدر انتخابات نفر  5شدن با انتخاب  یمركز یشورا

د  یجهت اعضای باقیمانده با یلینفر، انتخابات تکم 5از  بودن اعضای منتخب برای شورای مركزیتر : در صورت كم1تبصره

 ماه در  نشست تکمیلی برگزار شود.حداكثر ظرف یک 

آن همانند سایر   یت رئیسه د شد و هیأ حق رأی رسمی خواه از اعضای دارای  : نشست تکمیلی با حضور دو سوم     2تبصره 

 شود.جلسات شورای عمومی تعیین می

 31ماده 

 یب شورایتواند با تصویم یمركز یسر نباشد، شورایدر موعد مقرر م یمركز یانتخابات شورا یبرگزار یلیكه بنا به دال یدر صورت

 به فعالیت خود ادامه دهد. ماه بعد حداكثر تا شش ،دیجد یاعضا انتخابات و مشخص شدن یتا برگزار یعموم

 32ماده 

ر حاور د یاعضا یت نسبیاكثر یهای شورا با رأها و برنامهیابد و طرحاعضا رسمیت میاز مركزی با حضور دو سوم  یجلسات شورا 

 رسد.یب میجلسه به تصو

مستلزم  ان،یدانشگاه یاسالم یهاتشکلی هنامنیئآاز  2 را كه مطابق ماده ییهاتیفعال باید انجمن یمركز یشورا: 1تبصره        

 كند. یریگیمذكور پ یبا اخذ مجوز از نهادها دانشگاه است، یفرهنگ ینظارت و شورا تأیاخذ مجوز از ه

های مصوب شورای مركزی، مسئول ربط برای پیگیری فعالیت: مسئول پیگیری درخواست اخذ مجوز نهادهای ذی2تبصره         

 یالت شورای مركزی است.تشک یكمیته

 33ماده 

رفته و انجام گ یمركز ینشست ساالنه به مدت یک هفته در محل دفتر شورا یثبت نام كاندیداها از حداقل بیست روز قبل از برگزار

ق یتحق یق اعالم نماید. شورایتحق یرا به شورا یموظف است حداكثر ظرف مدت یک روز پس از پایان ثبت نام، اسام یمركز یشورا

د. ها برسانو انجمن دانشکده یمركز یشدگان را حداقل شش روز قبل از نشست ساالنه به اطالع شورارفتهیپذ یست اسامیبایم

 ی شورای تحقیق اعتراض كنند.أنسبت به ر، 54ه توانند مطابق مفاد مادشدگان توسط شورای تحقیق، میردصالحیت

شان معرفی شده باشند یا تأییدنامه با امضای حداقل پنج نفر از متبوع ی: كاندیداها باید توسط شورای دانشکده1تبصره

 ها را دارند، ارائه دهند.یک دوره عضویت در شورای دانشکده یاعضای انجمن كه سابقه

 :شورای هر دانشکده میتواند حداكثر دو كاندید برای عضویت در شورای مركزی معرفی كند.2تبصره

 34ماده 

در همان جلسه، عدم  یكه از طرف دو دانشکده به صحت انتخابات شورای مركزی اعتراض وارد شود، پس از بحث و بررس یدر صورت

 شود.یگذاشته م یصحت انتخابات به رأ

 در مراحل قبل از آن نخواهد داشت. یریتبصره: ابطال هر مرحله از انتخابات تأث
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 یمرکز یشورا یط اعضایشرا

 35ماده 

 ز دارا باشند:یل را نیط ذیانجمن شرا یعاد یط اعضاید عالوه بر شرایبا یمركز یشورا یداهایكاند

 فقیه و قانون اساسیمطلقه پایبندی به احکام اسالمی و اعالم كتبی اعتقاد و التزام عملی به اسالم، والیت  -1

 ای اسالمی دانشگاهیانهتشکل ینامهیناز آئ 3 ، مطابق با مادهیو اخالق یاسی، سیدتینداشتن سوء سابقه عق -2

 موارد مندرج در آن یاده نمودن تمامیتعهد به اساسنامه و تالش در جهت پ -3

 الزم یو اجتماع یاسیبینش س یر و مدبر و دارایمد -4

 رازداری و قابلیت اعتماد -5

 در امور محوله یت طبق اساسنامه و صرف وقت كافینظم در امور، تعهد به قبول مسئول -6

 انضباطی اخالقی و مالی در طول دوران تحصیلنداشتن حکم قطعی  -7

 از دوران تحصیلحداقل دو ترم باقی بودنِ  -8

 یا سه ترم غیرمتوالی دو ترم متوالیمشروط نشدن در  -9

 و بودن در شورای دانشکدهعض -10

 

 یمرکز یارات شورایف و اختیوظا

 36ماده 

 هاتقسیم كار و انتخاب دبیران كمیته  -1

 انجمن یعموم یمصوبات شورا یاجرا  -2

 ها به شورای عمومیشورای دانشکدهدار رأیمعرفی اعضای حق  -3

 دانشگاه یجلسات مجمع عموم یاداره  -4

 عضو یهادانشکده آزاداندیشدانشجویان اسالمی  یهاطبق اساسنامه بر انجمن یالتینظارت تشک  -5

به شورای عمومی تخلف موارد  یارائهانجمن و  یهای عضو از اساسنامهدانشکده یهابررسی انحرافات احتمالی انجمن  -6

 گیریجهت تصمیم

 یعموم ی، اعالم مواوع و نمایندگی انجمن در مجامع مختلف، در چارچوب اساسنامه و مصوبات شوراییگوسخن -7

 كند.گو از بین خود انتخاب میتبصره: شورای مركزی جهت اعالم مواوع یک نفر را به عنوان سخن

 نشست ساالنه یبرگزار -8

 و نشست ساالنه یعموم یجلسات شورا یدر ابتداها و عملکردها یریگمیها، تصمتیفعال یهیكلی گزارش ماهانه از هارائ  -9

 یعموم یدار شورای مركزی برای حضور در جلسات شورارأیانتخاب اعضای حق  -10

 یزیرشورت در برنامهو م یابیها جهت ارزها و واحدها و جلسات مختلف با آندانشکده یت شورایوصول گزارش فعال  -11

 آنان یهاتیفعال
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 مالی انجمن یب ترازنامهیتصو  -12

ماه هرسال دوم فروردین یتصویب آن را، نیمه یمالی انجمن و نحوه ی: شورای مركزی انجمن موظف است ترازنامهبصرهت             

 از طریق پست الکترونیکی، به اطالع تمامی اعضای مجمع عمومی برساند.

 

 واحدهای وابسته به انجمن

 

 های شورای مرکزیالف: کمیته

 37ماده 

پشتیبانی،  یآموزش، كمیته ی، كمیتهیفرهنگ ی، كمیتهیاسیس یالت، كمیتهیتشک یاند از: كمیتهمركزی عبارت یشورا یهاتهیكم

 حقوق شهروندی یروابط عمومی و كمیته یكمیته

 

 هاتهیف مشترك کمیوظا

 38ماده 

 یمركز یب به شورایمناسب جهت ارائه و تصو یهاطرح یهیته و تهیامور مربوط به كم ینهیدر زم یزیربرنامه  -1

ها( با فراخوان مسئول های شوراهای دانشکدهمربوطه )مسئولین كمیته یاعضا یهیل جلسات كمیته با حضور كلیتشک  -2

 كمیته

 شورای دانشکده یدریافت گزارش فعالیت كمیته  -3

 گزارش فعالیت به شورای مركزی و شورای عمومی از سوی مسئول كمیته یئهارا  -4

 

 التیتشک یتهیارات کمیف و اختیوظا

  39ماده 

 انجمن یل، عضوگیری و عملکرد واحدهاینظارت بر تشک  -1

 یرتیكه با اساسنامه مغا یگردد، به صورتیه میته یمركز یانجمن كه توسط شورا یداخل یهانامهنیئآ یهینظارت بر ته  -2

 دننداشته باش

 الت آن در چارچوب اساسنامهیدن به تشکیانجمن دانشگاه و انسجام بخش یامور داخل یجهت اداره یزیربرنامه  -3

 صویبو ارائه به آن شورا جهت ت یعموم یشورا یجهت اعضا یانضباط ینامهنیئآ یهیته  -4

 به استعالمات در مورد اعضای انجمن ییگوپاسخ  -5

 آن به شورای مركزی یرات الزم در اساسنامه و ارائهییتغ ینهیمناسب در زم یهاشنهادات و طرحیپ یبررس  -6

 مندریزی برای جذب دانشجویان عالقههای الزم جهت برنامهفرم یرو و تهیهیل واحد جذب نیتشک  -7
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 یاسیس یتهیارات کمیف و اختیوظا

 40ماده 

 یر اقشار دانشگاهیانجمن و سا یاعضا یاسیدر سطوح مختلف جهت آموزش و باال بردن درك س یزیربرنامه  -1

 انیدانشجو ییجهت آشنا یاسیس یهاز برنامهیآزاد و ن یهانارها، بحثیل سمیتشک  -2

ه پس از یه و اطالعیانیبق صدور یو از طر یانجمن به نحو مقتض یروز و انتقال آن به اعضا یاسیل سئل مسایه و تحلیتجز  -3

 انجمن دانشگاه یمركز یب شورایتصو

 مطالب آموزشی جهت ارائه به اعضا جزوات و یهیته  -4

 

 یفرهنگ یتهیارات کمیف و اختیوظا

 41ماده 

گ های بیگانه جهت استقرار و تقویت فرهنو آگاهی از فرهنگ یل اسالمیاص یهااز ارزش یپاسدار یتالش مستمر برا -1

 دانشگاهاسالمی در 

 از انحراف دانشگاه یریدانشگاه در جهت تقویت آن و جلوگ یل فرهنگئمسا ینهیدر زم یزیربرنامه -2

 های فرهنگی جهت افزایش آگاهی دانشجویانبرگزاری سمینارها، میزگردها و برنامه  -3

 انیاعضا و دانشجو یبرا یاردوها و مسابقات فرهنگ یبرگزار  -4

 مصوبات فرهنگی نهادهای مختلف یابیو ارز یبررس  -5

 جزوات و مطالب آموزشی جهت ارائه به اعضای هیته  -6

 

 آموزش یوظایف و اختیارات کمیته

 42ماده 

 های آموزشی و تئوریک انجمنشناسایی نیازها و ورورت یتالش در زمینه  -1

 های آموزشی برای اعضاها و دورهبرگزاری كارگاه  -2

 انجمن یمدیریت واحد سمعی و بصری و كتابخانه  -3

 اعضا برایجزوات و مطالب آموزشی مناسب  یتهیه  -4

 

 پشتیبانی  یارات کمیتهیف و اختیوظا

 43ماده 

 وابسته به انجمن یر نهادهایاموال انجمن و سا یو كدگذار یدگیجهت رس یحسابیبخش اموال و ذ یجاد و ادارهیا  -1
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 هاها جهت پشتیبانی تداركاتی فعالیتهماهنگی با سایر كمیته  -2

 بیمالی تشکل و اعالم آن به شورای مركزی جهت تصو یترازنامه یهیته  -3

انجمن های برگزاری سایر برنامه یمختلف به منظور كسب درآمد برا یهاز راهیه و نیجهت فروش جزوه، نشر یزیربرنامه  -4

 دانشگاه

 انات مختلف انجمن از سوی دانشگاهدجه و امکنظارت بر تخصیص بو -5

 

 یروابط عموم یارات کمیتهیف و اختیوظا

 44ماده 

 ییوگو پاسخ یعموم یاز اعضای شورای مركزی و شورا كسب همکاریداشتن دفتر با دفتر انجمن دانشگاه و باز نگه یاداره  -1

 ن و مکاتبات مربوطیبه مراجع

، جلسات، یعضو و اعالم مجامع عموم یهادانشکده آزاداندیشدانشجویان اسالمی  یهاارتباط الزم با انجمن یبرقرار  -2

 ها... به آنها وكالس

 های گروهی داخل و خارج دانشگاهارتباط الزم با نهادها و رسانه یبرقرار  -3

 ها در این زمینهغات و همکاری با سایر كمیتهیتبل ییگوناگون اجرا یهانهیدر زم یزیربرنامه  -4

ن می با اعضای انجممعرفی انجمن و ارتباط مؤثر و دائ ها جهتانتشار نشریه و ایجاد تارنمای انجمن با همکاری سایر كمیته  -5

 و سایر اقشار دانشگاهی

 دستور و صورت جلسات شورای مركزی و شورای عمومی یتهیه  -6

 انجمن دانشگاه یز سومنتشره ا یهایریگر مووعیها و ساهیها، مقاالت، اطالعهیانیب یگانیبا  -7

 مدیریت تابلو اعالنات  -8

 

 حقوق شهروندی یارات کمیتهیف و اختیوظا

 45ماده 

 های مختلف اجتماعیتالش در جهت آشنایی دانشجویان با حقوق شهروندی در حوزه  -1

 نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی در محیط دانشگاه و جامعه  -2

 ها و مصوبات دانشگاه از جهت توجه به حقوق شهروندی و دانشجوییگیری سیاستبررسی جهت  -3

 های مرتبط با حقوق شهروندیالمللی در حوزهها و مصوبات نهادهای مختلف داخلی و بینمطالعه و ارزیابی فعالیت  -4

 هروندیهای مختلف در موووعات مرتبط با حقوق شتشکیل سمینارها، میزگردها و كارگاه  -5

 اعضاارائه به جزوات و مطالب آموزشی مناسب جهت  یتهیه  -6
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 ب: شورای تحقیق

 46ماده 

البدل كه برای مدت یک سال با رأی اكثریت اعضای حاور در  نشست عضو اصلی و یک عضو علی ق متشکل است از سهیتحق یشورا

 شوند.ساالنه، انتخاب می

 باشند. یمركز یشورا یدایكاندتوانند یق نمیتحق یشورا ی: اعضا1تبصره

: اعضای شورای تحقیق پس از انتخاب شدن، فعالیت خود را بعد از اتمام نشست ساالنه و برگزاری انتخابات شورای 2تبصره

 سال، آغاز خواهند كرد.به مدت یکمركزی، 

 

 شرایط اعضای شورای تحقیق

 47ماده 

 ل باشند:یط ذیشرا ید دارایانجمن با یعاد یط اعضایق اوافه بر شرایتحق یشورا یاعضا

 یو اخالق یاسی، سیدتیعق ینداشتن سوء سابقه  -1

 و حفظ امانت یرازدار  -2

 نظم و دقت در امور  -3

 حوله به شورال مق پیرامون مسائیتحق یبرا یگذاشتن وقت كاف  -4

 و اخالقی یاسیل تشکیالتی، سیرامون مسایپ یداشتن اطالعات كاف  -5

 انجمن یضااز اع یداشتن شناخت نسب  -6

 ه یک سال عضویت در شورای دانشکدهسابق  -7

 یدانشجو باشند، اما فراغت از تحصیل در طول دوره ای تحقیق، باید در زمان رای گیریتبصره: كاندیداهای عضویت در شور

 ها نخواهد شد.مسئولیت، موجب لغو مسئولیت آن

 

 قیتحق یف شورایوظا

 48ماده 

 باشد:یل میف ذیوظا یل دارایق پس از تشکیتحق یشورا

 مركزی بر طبق موازین اساسنامه یشورا یداهایت كاندین صالحییتع  -1

باشد و شورای تحقیق بایستی عدم صالحیت را احراز و به صورت تبصره: در بررسی صالحیت داوطلبان اصل بر برائت می

 كر دالیل به داوطلب اعالم نماید.كتبی و با ذ

 ت و اعضای لغو عضویت شده در انجمن و اعالم نظر نهایی مطابق ووابط اساسنامهبررسی اعتراوات متقاویان عضوی  -2

 دگردیبه آن محول م یعموم یا شورای یمركز یكه از طرف شورا یق در موارد خاصیتحق  -3
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 ها شکایت كتبی صورت گرفته استآنبررسی صالحیت اعضایی كه نسبت به عضویت   -4

توانند اعتراض كتبی خود را ظرف مدت توسط شورای تحقیق رد شده است، میها رأسا تبصره: اعضایی كه صالحیت آن 

 .از طریق پر كردن فرم اعتراض در دفتر شورای مركزی، به شورای عمومی ارائه دهند ،حداكثر یک هفته

 

 تجدید نظر در آرای شورای تحقیق

 49ماده 

 رای مركزی به این صورت است:شده برای انتخابات شویدگی به اعتراوات اعضای ردصالحیتروند رس 

شده در اساسنامه برای كاندیداهای شورای ود مبنی بر عدم انطباق شرایط ذكركه شورای تحقیق، دالیل كتبی خبعد از آن  -1

ساعت قبل از زمان برگزاری نشست  48 حداكثر تاتواند، مركزی، با كاندیدای ردصالحیت شده را ابالغ نمود، مشارالیه می

 ساالنه، اعتراض كتبی خود را نسبت به دالیل ردصالحیتش، به شورای مركزی تقدیم كند.

نشست ساالنه،  یشده را، در ابتدای دستور جلسهسی اعتراوات كاندیداهای ردصالحیتشورای مركزی موظف است، برر -2

 قرار دهد.

 حق دارد دفاعیات خود مبنی بر دارا بودن شرایط كاندیداتوری طبق اساسنامه را در نشست ساالنه بیان كند. فرد معترض -3

صالحیت كاندیدای مذكور و دفاعیات مشارالیه،  حاورین در نشست ساالنه، پس از شنیدن دالیل شورای تحقیق برای رد -4

 د.نكنگیری میه، برابر با اساسنامه رایشداندیداتوری كاندیدای ردصالحیتدرمورد دارا بودن شرایط ك

اساسنامه، صالحیت  35ه در صورت رای اكثریت حاورین به صالحیت كاندیدای معترض طبق شرایط مذكور در ماد -5

 كاندیدای معترض تایید خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

 فصل هفتم: انتخابات شورای دانشکده

 

 ت برگزاری انتخاباتهیأ

 50ماده 

شورای  یاست كه با رأی اكثریت حاور در جلسه عمومیمتشکل از سه نفر از اعضای شورای  ،انتخابات انجمن یت برگزارهیأ  

 گردند.یعمومی انتخاب م

 توانند خود كاندیدای انتخابات باشند.ت برگزاری نمی: اعضای هیأ1تبصره

ها، انتخاب و ت در دانشکدههیأیندگی ت برگزاری هفت تا پانزده نفر از دیگر اعضای انجمن را جهت نماهیأ :2تبصره

 نماید.كارگیری میبه

ت نظارت دانشگاه، برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات ای از سوی هیأد دانشگاه، نمایندهدیصورتی كه با صالح : در3تبصره

ت نظارت هیأ یبا نماینده ای برای همکاری كاملت برگزاری انتخابات موظف است، نمایندهد، هیأبه شورای مركزی معرفی شو

 دانشگاه، جهت نظارت بر روند انتخابات، معرفی كند.

 

 انتخابات یت برگزارارات هیأیف و اختیوظا

 51ماده 

 هات در دانشکدهانتخاب نمایندگان هیأ  -1

 به شورای عمومی جهت تصویب ی آنو ارائه یبرگزار ینامهنییآ یهیته  -2

 انجمن باشد. یبرگزاری انتخابات، باید مطابق با اساسنامه ینامهین: آئتبصره           

 هادانشکده بر برگزاری انتخابات شورای نظارت  -3

ت برگزاری در هر دانشکده مسئولیت نظارت بر برگزاری انتخابات در آن دانشکده و انطباق آن با هیأ ی: نماینده1تبصره

 انجمن را بر عهده دارد. یاساسنامه

 ت برگزاری در هر دانشکده، نباید از میان نامزدهای انتخابات انجمن در همان دانشکده باشد.هیأ یه: نمایند2تبصره

 های برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات داشت: تمامی كاندیداهای انتخابات شورای دانشکده، حق دارند نماینده3تبصره 

 ها را برای نظارت بر روند انتخابات، فراهم كند.كامل با این نماینده موظف است، شرایط همکاری ت برگزاری انتخاباتباشند و هیأ

 یمركز یجه و گزارش روند برگزاری انتخابات به شورایشمارش آرای انتخابات و اعالم نت -4

 52ماده 

ت برگزاری أبرگزاری انتخابات را كه توسط هی ینامهینشورای مركزی موظف است، حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، آئ

الغ ها اببه شوراهای دانشکده شورای عمومی رسیده است، جهت اجراانجمن تهیه شده و به تصویب  یانتخابات و مطابق با اساسنامه

 نماید.
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 مسئولیت اجرای انتخابات

 53ماده 

 .استبرگزاری انتخابات  ینامهین، مسئول اجرای انتخابات مطابق با آئشورای دانشکده

 وان عمومی شركتفراخانتشار اقدام به  است بل از برگزاری انتخابات، موظفبیست روز ق حداقل، : شورای دانشکدهتبصره            

 یت آن باشند.ی اعضای مجمع دانشکده، قادر به رؤای كه تمامگونه د، بهدر انتخابات نمای

 

 رسیدگی به تخلفات و اعتراضات انتخاباتی ینحوه

 54 ماده

 روند رسیدگی به تخلفات و اعتراوات انتخاباتی، بدین نحو است:

بایست ظرف مدت حداكثر یک هفته از اعالم نتایج، اعتراض كتبی خود را به همراه معتروان به روند انتخابات می -1

 مستنداتشان، در محل دفتر شورای مركزی، به این شورا تقدیم كنند.

بعد از اتمام زمان قانونی اعتراض به روند انتخابات، به منظور بررسی تخلفات  هفتهمركزی موظف است، حداكثر یک  شورای -2

ها به روند انتخابات را به ی شورای عمومی را تشکیل دهد و تخلفات و اعتراضها به انتخابات، جلسهانتخاباتی و اعتراض

 اطالع اعضای شورای عمومی برساند.همراه مستندات انتخابات، به 

 د.گیری خواهد نموند انتخابات، تصمیمها به روبا اكثریت آرا، درمورد تخلفات انتخاباتی و اعتراض میشورای عمو -3

سوم از اعضای حداقل یک پس از ابالغ نظر شورای عمومی در مورد انتخابات هر دانشکده،  كاری یهفته تبصره: اگر تا دو            

ی زود را نسبت به تصمیم شورای عمومی، به شورای مركزی تقدیم كنند، شورای مركدار مجمع آن دانشکده، اعتراض كتبی خرایحق

گیری درمورد انتخابات مذكور، مجمع دانشکده پس از دریافت اعتراوات، به منظور تصمیم كاری یموظف است تا حداكثر یک هفته

دار در انتخابات مجمع مذكور، نسبت به رایحق یدار انتخابات آن دانشکده برگزار كند. اكثریت اعضارایرا با حضور اعضای حق

 گیری خواهند كرد.سرنوشت انتخابات، تصمیم

 

 تغییر در اساسنامه یفصل هشتم: نحوه

 55ماده 

تشکیل شود و تغییرات اعمال شده، به  20ه به منظور تغییر در اساسنامه، باید مجمع عمومی دانشگاه، طبق ووابط مندرج در ماد

تغییرات اعمال شده در اساسنامه را برای  م از اعضای حاور در مجمع عمومی برسد. شورای مركزی موظف استدو سوتصویب اقال 

گیری ممیتصویب، به شورای عمومی ابالغ كند. در صورت تصویب شورای عمومی، شورای مركزی موظف است این تغییرات را برای تص

 ت نظارت دانشگاه تقدیم كند.نهایی، به هیأ

 بیش از نیمی از اعضای آن است. نصاب رسمیت یافتن مجمع عمومی برای تغییر در اساسنامه، : حد1تبصره          
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 انجمن بوده و با یگیری و ادارهیندهای تصمیممه، نباید مخل دموكراتیک بودن فرآ: تغییرات انجام شده در اساسنا2تبصره          

 د.نباشهای باالدستی، مغایرت داشته امهنینقانون اساسی و قوانین موووعه و آئ

 فصل نهم: انحالل انجمن

 56ماده 

نی مب به شورای مركزیگذرد می درصورت درخواست كتبی اقال یک سوم از اعضای انجمن كه حداقل سه ماه از عضویتشان در انجمن

مجمع عمومی دانشگاه را با حضور اعضایی كه  ماه پس از دریافت این درخواست، ، این شورا موظف است حداكثر دوبر انحالل انجمن

حداقل دو سوم از  رای مثبتگذرد، برگزار نموده و انحالل انجمن را به رای بگذارد. با شان در انجمن میاقال سه ماه از عضویت

 دانشگاه نماید.ت نظارت رخواست انحالل انجمن را تقدیم هیأد به انحالل انجمن، شورای مركزی موظف است حاورین در این مجمع

 

 57ماده 

وسس ت مآن توسط هیأ ینامهاركان انجمن است كه شیوه گیریلشکمسئول عضوگیری اولیه و فرآیند  سسؤم تأیهدر اولین دوره، 

 ت نظارت دانشگاه رسیده است.اساسنامه به تایید هیأ یتهیه و ومیمه

 58ماده 

 ت نظارت دانشگاه رسیده است.تبصره به تایید هیأ 71 بند و154 ماده، 58فصل،  9ن اساسنامه مشتمل بر یا

 

  آزاداندیشانجمن اسالمی دانشجویان 

 طباطبائیدانشگاه عالمه 

 


