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دستورالعمل اجرايي آييننامه تشکلهاي اسالمي
دانشگاهيان مصوب  2232/2/22هيأتهاي نظارت
مرکزي وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي
مقدمه
پس از ابالغ آييننامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان مقرر درد دسرال ال ل
اجرايي آييننامه مزبل تلسط وزا تخانههاي عللم ،تحقيقات و فنراو ي ،بهدادر ،
د مان و آملزش پزدکي و دانشگاه آزاد اسالمي بهمنظل احصاي مسرايل اجرايري
براي مدت سه سال بهصل ت آزمايشي تدوين و ابالغ گردد.
با انقضاي مدت آزمايشي مذکل و د اجراي قس (ب) از بند  2مراده 5
آيين نامه تشکل ها ي اسالمي دانشگاهيان مصلب جلسه  444مرل  84/6/9و
نيز مراده ( 4تک يلري) مصرلب جلسره  449مرل  84/8/6و مفراد تکل ره و
تبصرههاي الحاقي مصلب جلسه  482مل  3189/31/31و جلسه  491مل
 3141/33/9و جلسه  533مل  3143/33/4دل اي عالي انقالب فرهنگري و
به منظل تسهيل و تسريع د انجرام وارايو و مسروولي هراي هيرتت نظرا ت
دانشگاه ها ،دسال ال ل اجرايي اين آيين نامه به درح زير ت دوين گرديده اسر
که براي اجرا ابالغ مي گردد.
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بخش اول -شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت ،نحوه تشکيل
جلسات هيأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليتها
ماده  -2دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظايف آن
 -3-3بهمنظل تسهيل د انجام ف الي هاي هيتت نظا ت دانشرگاه د زمينره
ت اس و مکاتبه با تشکلهاي اسالمي و ساير نهادهاي ذي بط ،حفر و نگهردا ي
اسناد و مدا ک ،دبيرخانه هيتت نظرا ت دانشرگاه برا دررح وارايو زيرر تشرکيل
ميگردد:
الو) اعالم دسال کا و دعلت از اعضاء براي درک د جلسات هيتت نظرا ت
دانشگاه و يا واحد دانشگاهي؛
ب) تشکيل نظام بايگاني ،ثبر و نگهردا ي اسرناد و مکاتبرات و بقرهبنردي
پروندهها؛
ج) د ياف د خلاس کابي هيتت موسس ماقاضي تتسيس تشکل اسرالمي و
رح آنها د جلسات س ي هيتت نظا ت دانشگاه؛
د) د ياف د خلاس کابي صدو مجلز ف الي و رح آن د جلسات س ي
هيتت نظا ت دانشگاه؛
ه) د ياف دکايات مطروحه از سلي ادخاص حقيقي و حقلقي د ا تبرا برا
ف الي هاي تشکلهاي اسالمي و ررح آنهرا د جلسرات سر ي هيرتت نظرا ت
دانشگاه؛
و) ابالغ تص يم هيتت نظا ت دانشگاه بهصل ت مکارلب و برا امضراي ياسر
دانشگاه د مهل قانلني ت يين دده به تشکل اسالمي؛
ز) تدوين صل تجلسات و انجام مکاتبات ضرو ي بنا به دسال يريس هيرتت
نظا ت دانشگاه؛
ح) تهيه و تنظيم گزا ش جلسات هيتت نظا ت دانشگاه و ا سال آن با امضراي
ياس دانشگاه براي دبيرخانه هيتت نظا ت مرکزي؛
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) ا الع ساني به ملقع د مل د آييننامه تشکلهاي اسرالمي دانشرگاهيان و
دسال ال لهاي اجرايي آن به دانشگاهيان و تشکلهاي اسالمي؛
ي) دعلت و تشکيل جلسات هيتت منصفه سيدگي به تخلفات دانشجليان؛
ک) پي گيري اجراي مصلبات هيتت نظا ت دانشگاه و اخذ گزا ش ف الي هاي
تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان؛
ل) انجام ساير امل محلله.
 -2-3ييس دانشگاه يک نفر از کا مندان يا اعضاي هيرتت عل ري دانشرگاه ا
بهعنلان مسروول دبيرخانره هيرتت نظرا ت دانشرگاه اناخراب و بره اعضرا م رفري
مين ايد.
ماده  -2نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه
 -3-2هيتت نظا ت دانشگاه جه سيدگي بره هنگرام بره د خلاسر کابري
تشکلها و يا صدو مجلز ف الي هاي مخالو اجا اعي ،سياسي ،فرهنگي و انجام
ديگر واايو محلله د فلاصل زماني م ين و يا به ل فلقال راده تشرکيل جلسره
ميدهد.
تبصره -ييس دانشگاه يا دو سلم اعضاي هيتت نظا ت ميتلانند د خلاسر
تشکيل جلسه فلقال اده ن ايند و ييس هيتت ملارو بره دعرلت از اعضرا برراي
تشکيل جلسه فلقال اده ميبادد.
 -2-2جلسات هيتت نظا ت با حضل ياس دانشگاه ( ييس هيتت) و حرداقل
يک عضل ديگر س ي اس .
 -1-2حضل مسوول دبيرخانه هيتت نظرا ت دانشرگاه و م راون دانشرجليي و
فرهنگي دانشگاه و ن اينده تشکل اسالمي (حسب مل د) د جلسرات بردون حر
أي و با ملافق ييس دانشگاه بالمانع اس .
ماده  -2نحوه صدور مجوز فعاليتها
 -3-1کليه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان د دانشرگاه ززم اسر د صرل ت
ت ايل به انجام هر يک از ف الي هاي مند ج د بند ( )2 -3آييننامه تشکلهراي
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اسالمي دانشگاهيان نسب به اخذ مجلز از هيتت نظا ت دانشگاه ب مفراد ايرن
دسال ال ل اقدام ن ايند.
 -2-1تشکلهاي اسالمي ماقاضي صدو مجلز ف الي بايساي برگ د خلاس
مجلز ف الي (پيلس دسال ال ل اجرايري) ا تک يرل و برراي ثبر و تشرکيل
پرونده به دبيرخانه هيتت نظا ت تحليل ن ايند.
 -1-1حداکثر مهل پاسخگليي و ا ايه مجلز تلسط هيتت نظا ت دانشرگاه د
مل د ف الي هايي نظير :سخنراني ،تشکيل ميزگرد ،تريبرلن آزاد و نصرب ترابلل از
تا يخ ثب د خلاس کابي د دبيرخانه هيتت ،هف وز کا ي و د مل د تج رع
و اهپي ايي چها وز کا ي ميبادد.
تبصره -تشکلهاي اسالمي که د خلاس انجام ف الي هراي منرد ج د بنرد
 1-1دسال ال ل ا دا ند ززم اس با تلجه به حداکثر مهل قانلني پاسخگرليي
از سلي هيتت نظا ت دانشگاه تا يخ برنامه خلد ا تنظيم و تا زمان اخذ مجرلز از
انجام هرگلنه ف الي تبليغاتي اجاناب ن ايند.
 -4-1هيتت نظا ت دانشگاه ملاو اس د مهل قانلني ت يين دده د بنرد
 1-1دسال ال ل ،نسب به تشکيل جلسه س ي ،بر سي مدا ک ،اخذ تصر يم و
اعالم کابي آن اقدام ن ايرد .يريس هيرتت ،مسروول ايرن امرر مريبادرد و عردم
پاسخگليي د مهل مقر به منزله تتييد تلقي ميدلد.
 -5-1د صل ت عدم ملافق هيتت نظا ت دانشگاه با د خلاس کابي تشکل،
ضرو يس دزئل عدم ملافق  ،بهصل ت مکالب و مسادل د مهل ت يين درده
د بند  1-1به تشکل اسالمي ابالغ دلد.
تبصره  -2چنانچه تشرکل اسرالمي نسرب

بره أي هيرتت نظرا ت دانشرگاه

اعاراض داداه بادد ميتلاند مراتب اعاراض خرلد ا اررم مهلر يرک هفاره از
تا يخ ابالغ أي هيتت نظا ت دانشگاه بهصل ت مکالب به دبيرخانه هيتت نظرا ت
ا ايه و ما اقباً هيتت نظا ت دانشگاه نيز ززم اس نظر نهايي خلد ا ارم مهلر
هف وز کا ي از تا يخ د ياف اعاراض کاباً به تشکل اعالم ن ايد.
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تبصره  -2د صل ت اعاراض تشکل اسالمي بره نظرر نهرايي هيرتت نظرا ت
دانشگاه يا اماناع هيتت نظا ت از پاسخگليي ،ملضلع د صل ت د خلاس
به هيتت نظا ت مرکزي ا جاع و أي هيتت نظا ت مرکزي ززمازجرا اس .
تبصره  -2هيتت نظا ت مرکزي مکلو اس

تشکل

اررم  2مراه از ترا يخ د يافر

اعاراض به ملضلع سيدگي و تص يم مقاضي اتخاذ ن ايد .اين تص يم ميبايس
ارم يک هفاه بهصل ت مکالب به هيتت نظا ت دانشگاه اعالم دلد.
 -6-1تشکلهاي اسالمي ميتلانند بهصل ت مشارک و د قالب برنامه واحد از
هيتت نظا ت دانشگاه تقاضاي مجلز ف الي کنند .بديهي اس د اينگلنه ملا د،
برگ د خلاس تلسط ن ايندگان تشکلهاي مزبل تک يل و امضا ميدلد.
 -8-1نصب تابلل نياز به اخذ مجلز مکر نداداه و ترا زمران عاير مقرر ات،
مجلز اخذدده به قلت خلد باقي اس و مطالب مند ج د آن ب مقر ات نراار
بر نشريات دانشجليي قابل سيدگي اس .
 -4-1مسانداً به تبصره الحاقي به بنرد  3-2آيريننامره تشرکلهراي اسرالمي
دانشگاهيان (مصلبه جلسه د ا ه  533مرل  3143/33/4درل ايعرالي انقرالب
فرهنگي) « :اهاندازي هر نلع پايگاه ا الع ساني با مجلز دل اي فرهنگي دانشرگاه
صل ت ميگيرد».

بخش دوم -نحوه بررسي و صدور مجوز ايجاد تشکل و
نظارت بر اجراي انتخابات
ماده  -4اعالم موافقت اصولي
اعالم ملافق اصللي براي تتسيس تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان مريبايسر
براساس ضلابط مند ج د آييننامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان و عاي نکات
زير انجام پذيرد:
 -3-4د بر سي صالحي اعضاي هيتت موسس ،اعالم کابي به اعاقاد و الازام
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ع لي به اسالم ،وزي مطلقه فقيه و قانلن اساسي براي احراز دررايط منرد ج د
قس الو بند  3-1آييننامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان مکفي اس به جرز
د ملا ديکه هيتت نظا ت دانشگاه خالم اين ادعا ا براساس درلاهد و قررائن و
مساندات قابل قبلل احراز ن ايد.
 -2-4احراز حسن دهرت و عاي اخرالق اسرالمي برر عهرده اعضراي هيرتت
نظا ت ميبادد و هيتت ميتلاند از ري مراجع مسوول نيز اسا الم ن ايد.
 -1-4اعضاي هيتت موسس د هنگام ا ايره تقاضراي خرلد نبايرد عضرل هري
تشکل اسالمي ديگري د د ون دانشگاه بادند.
 -4-4اعضاي هيتت موسس نبايد ي دو ترم تحصيلي مالالي اخير و يرا سره
ترم غيرمالالي قبل از ا ايه د خلاس تتسيس تشکل مشرو دده بادند.
 -5-4هيتت موسس ماقاضي ايجاد تشکل بايرد ت هرد کابري مبنري برر عردم
ف الي تا زمان صدو مجلز (اعم از اعالم ملجلدي يرا انجرام سراير ف الير هرا)
ن ايد.
 -6-4مدت زمان مجاز براي مکاتبات و انجام مراحل بر سي صرالحي هيرتت
موسس تلسط هيتت نظا ت دانشگاه حداکثر يک ماه از ترا يخ د خلاسر کابري
اس و هيتت نظا ت ملاو اس ب بند  1-1آيريننامره اررم مردت  35وز
کا ي پس از ات ام مراحل بر سي ،د صل ت تتييد صالحي هيتت موسس ،نسب
به صدو ملافق اصللي و د صل ت عدم تتييد نسب به اعرالم کابري دزئرل د
صالحي  ،بهصل ت بقه بندي دده با امضاي دبير هيتت نظرا ت دانشرگاه اقردام
ن ايد .اعضاي هيتت موسس د صالحي دده ارم مدت ده وز از ترا يخ ابرالغ
کابي أي هيتت نظا ت دانشگاه ميتلانند به أي هيتت نظا ت دانشگاه د هيتت
نظا ت مرکزي اعاراض ن ايند.
تبصره -د ملا ديکه براي بر سي صالحي هيتت موسس نياز به مکاتبه برا
محاکم قضايي بادد ،مدت زمان مجاز براي انجام مراحل بر سي ترا  45وز قابرل
افزايش اس .
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ماده  -7رئوس اصلي و ساختار اساسنامه
عاي ملا د زير د محالا و ساخاا اساسنامه تشکلهاي اسالمي ززم اس :
 -3-5تصريح نکات مند ج د تبصره بند  4-1آييننامه؛
 -2-5مباني بلدن تص ي ات و ف الي هاي تشکل بر آ اي اعضا که حد نصاب
آ اي مزبل حسب مل د مطاب مفاد اساسنامه خلاهد بلد؛
تبصره -تنها اعضاي تشکل ميتلانند د اناخابات دل اي مرکرزي آن تشرکل
درک ن ايند.
 -1-5م رفي ا کان تشکل و تشکيالت زير مج لعه آنان؛
 -4-5درح دقي واايو ا کان تشکل؛
 -5-5چگلنگي تشکيل جلسات ،حد نصاب س ي آنها و اخذ تص يم؛
 -6-5درايط عضلي  ،نحله عضرلگيري و خرروج اعضرا از تشرکل (اخرراج يرا
اسا فا)؛
تبصره -نامزدهاي عضلي

د دل اي مرکزي تشکلهاي اسالمي نبايرد ري

دو ترم مالالي و يا سه ترم غيرمالالي مشرو دده بادند.
 -8-5پايبندي به احکام اسالمي و اعالم کابي اعاقراد بره مرلا د منرد ج د
قس الو بند  3-1آييننامه از سلي نامزدهاي عضلي د هيتت مرکزي ،هساه
مرکزي و يا دل اي مرکزي تشکل اسالمي؛
 -4-5نحله انحالل تشکل؛
 -9-5نحله فع اخاالم تشکل د صل ت بروز اخراالم برين اعضراي درل اي
مرکزي آن بهصل ت صريح و ودن؛
 -31-5چگلنگي برگزا ي اناخابات د مرتبه اول و سراير دو ههرا و ه چنرين
تجديد اناخابات د صل ت صردو أي ابطرال اناخابرات از سرلي مراجرع صرالحه
ذي بط؛
 -33-5نحله تداوم ف الي قانلني تشکل د صرل ت برگرزا نشردن اناخابرات
دل اي مرکزي د ملعد مقر و يا ت لي اناخابات دل اي مرکزي؛
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 -32-5نحله تغيير د اساسنامه تشکل اسالمي؛
 -31-5اعالم ترازنامه مالي تشکل و نحله تصليب آن به مج ع ع لمي تشکل
و مراجع ذي بط؛
 -34-5تصريح به انافاعي نبلدن تشکل ،عدم سلء اسرافاده از امکانرات مرالي
دانشگاه و عدم سلء اسافاده از نام تشکل.
تبصره -تشکلهاي اسالمي س ي و ف لي دانشگاهها ميبايس اررم مردت
سه ماه از تا يخ ابالغ اين دسال ال ل نسب به تطبي اساسرنامه خرلد برا مفراد
آييننامه و اين دسال ال ل اقدام ن ايند ،د صل ت عدم تطبير اساسرنامه و يرا
عاي نشدن مفاد دسال ال ل ف الي تشکل مزبل غيرقانلني اس .
ماده  -6بررسي اساسنامه
 -3-6هيتت نظا ت دانشگاه ملارو اسر اساسرنامه تشرکلهراي اسرالمي ا
بهمنظل عاي مفاد آييننامره و مراده  5ايرن دسرال ال ل بر سري ن رلده و د
صل ت عدم عاي نکات فلق مراتب ا کاباً و با ذکر نکرات مرل د اسراناد اررم
مدت دو ماه (مهل مقر د بند  5-1آييننامه) به هيتت موسس اعالم ن ايد؛
 -2-6هرگلنه تغيير د اساسنامه مصلب ززم اس د هيتت نظرا ت دانشرگاه
بهتصليب برسد.
ماده  -5نظارت بر انتخابات
 -3-8براساس قس "د" بند  2-4آيريننامره ،هيرتت نظرا ت هرر دانشرگاه
وايفه نظا ت بر حسن اجراي اناخابات ا بر عهده دا د؛
 -2-8تشکلهاي اسالمي ملافند دو هفاه قبل از برگزا ي هرگلنه اناخابرات،
تا يخ پيشنهادي خلد ا بهصل ت کابي د زمينره اناخابرات برراي ه راهنگي برا
مسوولين ذي بط به هيتت نظا ت دانشگاه اعالم ن ايند؛
تبصره -هيتت نظا ت ملاو اس حداکثر ارم مردت يرک هفاره از ترا يخ
اعالم تشکل ملافق خلد ا با تا يخ ت يين دده کاباً اعالم ن ايد و د صل ت عدم
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ملافق  ،دزيل خلد ا د ه ان مهل کاباً و با امضاي ييس هيرتت نظرا ت بره
تشکل ابالغ کند ،د اين صل ت تشکل ملاو اس زمان ديگري ا براي برگزا ي
اناخابات به هيتت نظا ت دانشگاه پيشنهاد ن ايد.
 -1-8هيتت نظرا ت دانشرگاه مريتلانرد برا صرالحديد ،ن اينرده خرلد ا کره
حايال قدو از اعضاي هيتت منصفه اس براي نظا ت بر اناخابات م رفي ن ايرد.
د اين صل ت تشکل نيز با اناخاب و م رفي يک ن اينده (برهصرل ت مکارلب) از
جانب خلد ملاو به ه کا ي با ن اينده هيتت نظا ت دانشگاه اس ؛
 -4-8ن اينده هيتت نظا ت بر وند اجراي اناخابرات ،بردون دخالر د امرل
اجرايي ،نظا ت ن لده و نحله برگزا ي و انطباق اناخابات با مفاد اساسنامه مصلب
ا بهصل ت کابي و مساند به هيتت نظا ت دانشگاه گزا ش مين ايد؛
 -5-8چنانچه هر يک از تشکلهاي اسالمي بدون اخذ ملافق هيرتت نظرا ت
دانشگاه و يا بر خالم مفاد اساسنامه مصلب ،اقدام به برگرزا ي اناخابرات ن اينرد
ناايج اناخابات مذکل از سلي هيتت نظا ت غيرقابل قبلل و با ل اعالم ميدلد.

بخش سوم -نحوه طرح و رسيدگي به شکايات و
تخلفات تشکلهاي اسالمي
ماده  -3تعاريف
 -3-4محدوده دانشگاه :عبا ت اس
و بي ا ساانهاي آملزدي؛

از محل ه دانشگاه ،دانشکدهها ،خلابگاهها

تبصره -ا دوگاه ها و ساير اماکن و فضراهاي کره د زمران برگرزا ي مراسرم،
ه ايشها و گردشهاي عل ي ،فرهنگي ،تفريحي و  ...براي انجام برنامرههراي هرر
يک از تشکلها مل د اسافاده قرا ميگيرند د حکم محدوده دانشگاهها ميبادند.
 -2-4تلقو ف الي  :به وض ياي مي گلينرد کره تشرکل علري غرم د اخايرا
دادان مجلز ،ح هي گلنه ف الياي ندا د؛

 / 726مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

 -1-4ت لي مجلز :به وض ياي مي گليند که مجلز تشکل به عل تخلو بايرد
د هيتت نظا ت دانشگاه بر سي دلد و تا قبل از اعالم نظر هيتت نظا ت ،تشرکل
ح هي گلنه ف الياي نخلاهد داد ؛
 -4-4لغل مجلز :به وض ياي مي گليند که مجرلز تشرکل بره علر تخلرو يرا
تخلفات با أي هيتت نظا ت دانشگاه ابطال ميگردد.
ماده  -5سيدگي به تخلفات تشکلهراي اسرالمي دانشرگاهيان مطراب ايرن
دسال ال ل ،د محدوده هر دانشگاه ،د صرالحي هيرتت نظرا ت دانشرگاه و برا
حضل هيتت منصفه ميبادد و دکايات بهع ل آمده از اعضاي تشکلها ،از حير
دخصي حقيقري ،د هيرتت نظرا ت قابرل سريدگي نبرلده و حسرب مرل د د
صالحي ک ياه انضبا ي يا مراجع ذي بط خلاهد بلد.
تبصره -هيتت نظا ت دانشگاهها تنها به دکاياتي که از ري دبيرخانه هيتت
د دسال کا جلسات هيرتت نظرا ت دانشرگاه و هيرتت منصرفه قررا مريگيررد
سيدگي بهع ل مي آو د و دبيرخانه هيتت ملاو اس به ترتيب د ياف دکايات
و اوللي (با تشخيص ييس هيتت) آنها ا د جلسه هيتت نظا ت دانشگاه مطرح
کند.
ماده  -25سيدگي به تخلفات تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان مند ج د ملاد
 34به ب د اين دسال ال ل ،با ا ايه گزا ش تخلو تلسط هر يک از اعضاي هيرتت
نظا ت دانشگاه يا اعضاي درل اي فرهنگري و يرا ررح درکاي تلسرط ادرخاص
حقيقي يا حقلقي به دبيرخانه هيتت نظا ت د دسال کا جلسات هيرتت نظرا ت
قرا ميگيرد.
ماده  -22هيتت منصفه سيدگي به تخلفات تشکلها دا اي  5عضرل اصرلي و
که بهترتيب زير پيشنهاد و احکام آنان از سرلي يريس

يک عضل عليالبدل اس
دانشگاه صاد ميدلد:
الو) يک نفر از اعضاي دل اي دانشگاه به اناخاب آن دل ا؛
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ب) يک نفر از اعضاي هيتت عل ي دانشگاه به اناخاب دل اي فرهنگي دانشگاه؛
ج) دو نفر از اعضاي دل اي فرهنگي دانشگاه (يک نفر اصلي و يرک نفرر عضرل
عليالبدل) به اناخاب آن دل ا؛
د) دو نفر از دانشجليان آدنا به مسايل فرهنگي -سياسي بره اناخراب درل اي
فرهنگي دانشگاه.
ماده  -22جلسات هيتت منصفه با دعلت کابي دبيرخانه هيتت نظا ت از کليه
اعضاي هيتت منصفه ،تشکيل و با حضل حداقل  4نفر از اعضا س ي مييابرد و
تص ي ات ماخذه با أي حداقل  1نفر از اعضاي حاضر د جلسه م ابر اس .
تبصره  -2عضل عليالبدل د غياب هر يک از اعضاي اصلي هيتت منصفه ح
أي خلاهد داد .
تبصره  -2دبير هيتت منصفه د اولين جلسه اين هيتت از بين اعضا و تلسط
اعضا اناخاب ميدلد.
ماده  -22ييس هيتت نظا ت ملاو اس

پس از د يافر درکاي  ،تشرکل

مل د نظر ا با ابالغ کابي مطلع ن لده و زمان تشکيل جلسه سيدگي ا حرداقل
يک هفاه قبل از سيدگي دکاي به تشکل ،داکي و اعضاي هيتت منصرفه کابراً
اعالم ن ايد.
تبصره -چنانچه تشکل به تا يخ ت يين دده براي سريدگي اعارراض دادراه
بادد ،هيتت نظا ت دانشگاه ميتلاند با صالحديد جلسه ا به زمان ديگري ملکلل
ن ايد ،به هر حال تا يخ جلسه سيدگي ن يتلاند بيشار از  21وز کا ي از زمران
د ياف دکاي ت يين دلد.
ماده  -24پس از تشکيل جلسه سيدگي د حضل هيتت منصفه ،دکاي و يا
گزا ش د يافاي قرائ و دفاعيات ن اينده تشکل اسا اع ميدلد .سرپس اعضراي
هيتت نظا ت مريتلاننرد سروازتي ا برهمنظرل ودرن دردن ملضرلع و امکران
تص يمگيري دقي تر تلسط هيتت منصفه مطرح ن ايند.
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تبصره -هيتت نظا ت ملاو اس امکان دفاع براي ن اينده تشکل و داکي ا
فراهم آو د.
ماده  -27پس از اعالم خام سيدگي تلسط هيرتت نظرا ت دانشرگاه ،هيرتت
منصفه بهمنظل پاسخ به دو سوال تشکيل جلسه خلاهد داد:
 -3آيا تخلو واقع دده اس يا خير؟
 -2د صل ت وقلع تخلو ،ماخلو مساح تخفيو اس يا خير؟
ماده  -26هيتت منصفه ملاو اس بالفاصله پس از خام سيدگي و د ادامه
ه ان جلسه نظر خلد ا پس از دل اعالم ن ايد.
ماده  -25هيتت نظا ت ملاو اس پس از اعالم نظر هيتت منصفه ،حرداکثر
ارم  1وز کا ي أي خلد ا مطراب مفراد آيريننامره و دسرال ال ل حاضرر و
براساس نظر هيتت منصفه صاد ن ايد.
تبصره -رأي صاد ه تلسط هيتت نظا ت د صل تي م ابر و قابل اجررا اسر
که حداقل به امضاي دو عضل هيتت نظا ت سيده بادد.
ماده  -23هيتت نظرا ت پرس از سريدگي أي خرلد ا برهدررح زيرر صراد
مين ايد:
 -3-34د صررل تيکرره هيررتت موسررس برررخالم ت هررد مررذکل د بنررد 5-4
دسال ال ل اقدام ن ايد ،اعضاي هيتت موسس به مدت  1تا  6ماه از ح تتسيس
تشکل محروم خلاهند دد؛
 -2-34د صل تيکه تشکل بر خالم اساسنامه مصلب خرلد اقردام ن ايرد برا
تشخيص هيتت نظا ت مجلز آن تشکل لغل خلاهد دد؛
 -1-34د صل تيکه تشکل بردون د يافر مجرلز ف الير از هيرتت نظرا ت
مطاب بند  3-2آييننامه ،اقدام به برگزا ي سخنراني ،تج ع ،اهپي ايي ،تريبرلن
آزاد و يا نصب تابللي آزاد ن ايد براي با اول تشکل به مدت يک تا دو ماه از حر
انجام آن ف الي محروم و د صل ت تکرا  ،تشکل به مردت  1ترا  4مراه از انجرام
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ف الي هاي مند ج د بند  3-2آييننامه محروم و با سلم به ت لي مجلز محکلم
ميدلد؛
 -4-34د صل تيکه تشکل از ري ف الير خرلد د امرل جرا ي دانشرگاه
ايجاد اخالل ن ايد بهگلنهاي که ملجب تلقو امل آملزدي دانشگاه دلد به ت لي
مجلز از  1تا  6ماه محکلم ميدلد؛
 -5-34د صل تيکه تشکل آزاديهاي مشرروع و مصررح ادرخاص د قرانلن
اساسي ا نقض ن ايد يا به ايراد ته  ،افارا ،اهان  ،نشر اکاذيب ،تررويج و تبلير
احزاب و گروههاي غيرقانلني و م اندت با اصلل قانلن اساسي اقدام ن ايد مجازات
وي با اول تلقو ف الي از  1تا  6ماه و د صل ت تکرا ت لي مجلز خلاهد بلد؛
 -6-34د صل تيکه تشکلي پس از اخرذ مجرلز ،د هنگرام انجرام ف الير از
ضلابط ت يين دده و يا درو هيتت نظا ت عدول ن ايد ،براي با اول به درل اي
مرکزي تشکل تذکر کابي داده ميدلد و د صل ت تکرا تخلو ،به مدت  1ترا 6
ماه از انجام ه ان ف الي محروم و د مرتبه سلم به ت لي مجلز محکلم ميدلد؛
 -8-34ت لي مجلز تنها د صل ت تکرا تخلو د لل يرک دو ه اناخابراتي
اع ال دده و پس از ي مدت مزبل و با برگزا ي اناخابات جديد تشرکل ،هيرتت
نظا ت بر حسب وند م لل مطاب آييننامه و اين دسال ال ل ع ل مين ايد؛
 -4-34چنانچه تشکل د لل مدت ت لي  ،اقدام به هرگلنه ف الير منرد ج
د بند  3-2آييننامه ن ايد ،هيرتت نظرا ت نسرب بره لغرل مجرلز تشرکل اقردام
مين ايد؛
 -9-34د ملا د محکلمي بره ت لير مجرلز ،هيرتت نظرا ت ملارو اسر
حداکثر ارم مدت  1ماه نسب به صدو يا عدم صدو مجلز و مدت محکلمير
اعالم نظر ن ايد.
ماده  -25ييس هيتت نظا ت ارم يک هفاه أي صراد ه د مرلا د فرلق ا
ابالغ کابي مين ايد و ارم مدت ده وز از تا يخ ابالغ ،رفين ميتلانند بره أي
صاد ه اعاراض ن ايند .د اين صل ت هيتت نظا ت پرونده ا اررم مردت پرانزده

 / 745مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وز براي سيدگي به هيتت نظا ت مرکزي ا سال مين ايد .د اين صل ت اجرراي
حکم منل به أي هيتت نظا ت مرکزي خلاهد بلد.
ماده  -25مرجع تجديد نظر د آ اي هيتت نظرا ت دانشرگاه ،هيرتت نظرا ت
مرکزي اس و اين هيتت ملاو اس ارم مدت دو ماه از تا يخ د ياف پرونرده
د خصلص أي صاد ه از سلي هيتت نظا ت دانشگاه اعالم نظر ن ايد .أي هيرتت
نظا ت مرکزي قط ي اس .
ماده  -22رسيدگي به تخلفات انتخاباتي
 -3-23مرجع سيدگي به تخلفات اناخاباتي تشکلها ،هيتت نظرا ت دانشرگاه
اس ؛
 -2-23هيتت نظا ت دانشگاه د صل ت گزا ش ن اينده هيتت نظا ت مبني بر
وقلع تخلو اناخاباتي و يا ا ايه دکاي مکالب و مساند از سلي يک سلم اعضاي
تشکل اسالمي ،اقدام به بر سي نحرله برگرزا ي اناخابرات و مطابقر آن برا ايرن
دسال ال ل و اساسنامه تشکل و اعالم أي د مل د دکاي و يا اعاراضات مذکل
مين ايد؛
 -1-23دکاي د با ه نحله برگزا ي اناخابات حرداکثر ترا پرانزده وز پرس از
اعالم ناايج اناخابات مزبل تلسط تشکل قابل رح و سيدگي ميبادد؛
 -4-23سيدگي به تخلفات اناخاباتي ه انند ديگر تخلفات برا حضرل هيرتت
منصفه صل ت ميپذيرد و هيتت نظا ت دانشرگاه پرس از سريدگي أي خرلد ا
بهدرح زير اعالم مين ايد:
الو) د صل ت جزئي بلدن و بي ترتثير برلدن تخلرو د نارايج اناخابرات ،بره
تشکل اسالمي تذکر کابي داده ميدلد؛
ب) د صل تيکه اناخابات به ل کلي مخدوش تشرخيص داده درلد ،أي بره
ابطال اناخابات داده ميدلد.
 -5-23داکي يا داکيان ميتلانند ارم مدت ده وز از تا يخ اعالم کابي أي
هيتت نظا ت دانشگاه ،نسب به أي صاد ه از سلي اين هيتت ،به هيرتت نظرا ت
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مرکزي اعاراض ن ايند و هيتت نظا ت مرکزي مکلو اس ارم مردت  45وز از
تا يخ د ياف اعاراض به ملضلع سيدگي و أي مقاضي صراد ن ايرد .ايرن أي
قط ي و ززمازجراس ؛
تبصره -د صل ت ابطال اناخابات و اعاراض تشکل اسالمي به هيتت نظرا ت
لل مدت سيدگي مجدد ف الي هراي تشرکل بره حالر ت لير د

مرکزي ،د
ميآيد.
 -6-23د صل ت قط ي ابطال اناخابات ،تشکل اسالمي ملاو اس حداکثر
ارم مدت يک ماه از تا يخ اعالم أي کابي هيتت نظرا ت نسرب بره برگرزا ي
مجدد اناخابات با نظا ت ن اينده هيتت نظا ت دانشگاه اقدام ن ايد؛
 -8-23د صل تيکه تشکل اسالمي براساس أي صراد ه نسرب بره تجديرد
اناخابات د مهل مقر اقدام نکند کليه ف الي هراي تشرکل ترا زمران برگرزا ي
اناخابات مجدد با حکم هيتت نظا ت دانشگاه به حال ت لي د ميآيد.
ماده  -22مقررات نهايي
 -3-22اين دسال ال ل د  22ماده و  61بند و  34تبصره و يک پيلسر د
تا يخ  3142/2/21د محل دبيرخانه درل ايعرالي انقرالب فرهنگري برهتصرليب
هيتتهاي نظا ت مرکزي وزا تخانرههراي علرلم ،تحقيقرات و فنراو ي ،بهدادر ،
د مان و آملزش پزدکي و دانشگاه آزاد اسالمي سيد؛
 -2-22اين دسال ال ل از تا يخ تصليب آن ،جرايگزين دسرال ال ل اجرايري
مصلب مل  3141/8/11وزا تخانههاي علرلم ،تحقيقرات و فنراو ي و بهدادر ،
د مان و آملزش پزدکي و ساير مقر ات مشابه ميگردد؛
 -1-22اين دسال ال ل پانزده وز پس از ابالغ د کليه دانشرگاههراي کشرل
ززم اجرا اس .
وزا ت عللم ،تحقيقات و فناو ي -وزا ت بهداد  ،د مان و آملزش پزدکي -دانشگاه آزاد اسالمي
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نمونه فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشکلهاي اسالمي (پيوست
دستورالعمل اجرايي آييننامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان)
…………… (نام تشکل اسالمي) ضر ن اعرالم عاير مرلا د زيرر از هيرتت نظرا ت دانشرگاه
د خلاس مي ن ايد مجلز ززم ا براساس دسال ال ل اجرايي آييننامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان
براي برگزا ي سخنراني……… ميزگرد……… برپرايي تريبرلن آزاد ……… تج رع دانشرجليي
…… نصب تابلل……… صاد ن ايد.
 -3عاي د ائر و مقدسات اسالمي
 -2عاي احارام و حرم ادخاص حقيقي يا حقلقي
 -1حف وحدت ملّي و احارام به حقلق و کرام اقلي هاي قلمي و مذهبي
 -4عدم اساناد به مطالبي که اناشا آنها دا اي منع قانلني اس
 -5عاي زمانبندي از پيش ت يين دده
 -6ه کا ي با مسوولين دانشگاه د انجام ف الي
 -8ه کا ي د تتمين امني دانشگاه و حف آ امش دانشجليان
 -4حف املال و عاي محيط زيس دانشگاه
تذکر -نصب تابلل نياز به اخذ مجلز مکر نداداه و تا زمان عاي مقر ات فلق مجلز اوليه بره قرلت
خلد باقي اس و مش لل بند ( )5ن يبادد.
جزييات برنامه:
 -3ملضلع ف الي
 -2مشخصات ن اينده تشکل اسالمي و مسوول انجام ف الي
 -1تا يخ اجراي برنامه :وز ……… ماه ……… سال ………
 -4تا يخ اجراي برنامه :از ساع ……… لغاي ………
 -5محل اجراي برنامه:
 -6اسامي سخنرانان يا درک کنندگان د ميزگرد
د)
ج)
ب)
الو)
 -8ساير تلضيحات ضرو ي:
مهر و امضاي مجاز تشکل اسالمي
د خلاس فلق د تا يخ …………… به دبيرخانه هيتت نظا ت دانشگاه تحليل و با
د ا ه …………… به ثب سيد.
مسوول دبيرخانه هيتت نظا ت دانشگاه

