باسمه تعالی

من تشکل سما را هم که دوست دارم بخاطر همین است :این جهت گیری درست که با
رفت و امد اتشانها و سالیق عوض نمی شود .این را مغتنم تشماربد...

(مقام معظم رهیری)

اساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان
دانشگاه ولی عصر(عج)
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فصل اول– کلیات:
اصل یکم:
نام؛ جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) که در اساسنامه به اختصار «جاد» نامیده می شود.
اصل دوم:
هدف؛ برنامهه ریه و و سهانماندهی لعالیهع جاعهی ان دانشهجویان دانشهگاه ولهی عصهر(عج) در جههع ععایهف لرهنه
و معارف اسالمی ،رشهد بیهنس سیاسهی و انیالبهی ،عیویهع روسیهه م هذولیع هسیرو و ا هترم مشهارکع مهدنی نهها
در راستاو رورم نیروهاو عواناند در جههع عقیهف رمهان ههاو اسهالم نهای مقاهدو(س) بهر اسهاه دیهدااه ههاو
سضرت امام خاینی(ره) و ولی لییه نمان.
اصل سوم:
هویههع اسههالمی جههاد و ابههوب مربههوه بههه ن و هابنههیی اعتیههاد بههه ومیههع مهمیههه لییههه و ساایههع و ها ههارو بهها
روسانیع یرو میهام معمهر رهیهرو ،بهه ههی وجهه غابه عوییهر نیهوده و هراونهه انقهراف ان ن در س هر انقهالب جهاد
می باشد.
اصل چهارم:
جامعههه اسههالمی دانشههجویان دانشههگاه ولههی عصههر(عج) بههه عنههوان عضههوو ان اعقادیههه جامعههه اسههالمی دانشههجویان
سراسر کشور( که به اختصار جهاد نامیهده مهی شهود) مق هوی مهی اهردد و رهای هسیرم مرامنامهه و اسهاه نامهه و
اعقادیههه ،داراو روابههظ مههنمر و من ههجر عشهه میالعی بهها ن بههوده و هههر خههود را در عیویههع عشهه یالت دانشههجویی
میسوب خواهد داشع.
اصل پنجم:
عالمع جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولهی عصهر(عج) متخهس ان اههداف ،ابهوب و خهظ مشهی ایهی عشه
ساب عاسیس به ش ذی می باشد:

بها غیهد

جامعه اسالمی دانشجویان
تأسیس1368:
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اصل ششم:
جامعه اسهالمی دانشهجویان مهی عوانهد مههابف بها منویهات رهیهر انیهالی و غهوانیی جهارو جاههورو اسهالمی و یهیی
نامهه هههاو مربهوه بههه عشه ههاو اسههالمی ونارت عمهوم عقیییههات و لنههاورو بهه بههورت لعهاب در دانشههگاه موره
ایرو مربوه به م ائ سیاسی ،اجتااعی و لرهنگی را در سهح دانشگاه مهرح کند.

اصل هفتم:
جههاد عشه می نیرانت ههاعی و ممته م بههه غههانون اساسههی ،ومیههع مهمیههه لییههه ،غههوانیی مورههوعه و کشههور و یههیی نامههه
هاو مصوی بهوده و هراونهه سهوس اسهت اده ان نهام ،مههر و بودجهه و ن مانهود مهی باشهد و بر یهف غهوانیی کشهور و
ییی نامه با ن برخورد خواهد شد.

فصل دوم – ارکان:
اصل هشتم:
ارکان ابمی جاد عیارعند ان:
هیذع مؤسس ،هیذع نمارت ،عضو ،شوراو دانش ده ،شوراو مرک و ،مجا عاومی

هیئت مؤسس:
اصل نهم:
ععداو ان دانشجویان دانشگاه ولهی عصهر(عج) کهه در عهاری  1393/09/1بنها بهه میتضهیات نمهان و رهرورت ههاو انیهالی
اسالمی اغدام به نان لعالیهع عشه یالعی عقهع عنهوان جامعهه اسهالمی دانشهجویان دانشهگاه ولهی عصهر(عج) ناودنهد،
هیذع مؤسس جاد نامیده می شوند.
تبصره :ععداد اعضاو هیذع مؤسس نج ن ر و به شرح ذی می باشند:
 -1مق ی لتاسی با شااره دانشجویی 89118818
 -2مقاد جوادو با شااره دانشجویی 90118014
 -3سید مجتیی مریدو با شااره دانشجویی 90113037
 -4مهدو عهایی با شااره دانشجویی 90118029
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 -5لرییا عری نیا با شااره دانشجویی 90113027
هیئت نظارت:
اصل دهم:
هیذع نمارت جامعه اسالمی دانشهجویان دانشهگاه ولهی عصهر(عج) «هیذهع نمهارت جهاد» کهه ویی هه عیییهد بهالسیع
نام دهههاو شههوراو مرک ه و ،عیییههد انتخابههات ،ع ههیر ابهامههات اساسههنامه و س ه و لص ه م ههائ داخمههی جههاد ولههی
عصر(عج) را به عهده دارد ،ان ارکان مهر جاد می باشد.
اصل یازدهم:
عرکیب هیذع نمارت جاد دانشگاه ولی عصر(عج) شام سه ن ر می باشد:
 -1م ذوب واسد عش یالت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج)
 -2یک ن ر ان اعضاو جامعه اسالمی به انتخای مجا عاومی
 -3یک ن ر ان اعضاو هیذع مؤسس به انتخای شوراو مرک و

عضو:
اصل دوازدهم:
به منمور عقیف اههداف جهاد و ای هاو نیهس ن در ان هجام و هاهاهنگی نیروههاو مهؤمی و لهراهر وردن نمینهه رشهد
استعدادها و ارایشات اعتیهادو ،اخالغهی و سیاسهی و هابنهیی هرورم بیهنس الهراد در کنهار ی هدیگر ،جهاد اغهدام بهه
عضوایرو می نااید و ان ایی رو عضو در جاد ان اساسی عریی ارکان مق وی می شود.

اصل سیزدهم:
هر دانشجوو م هماان ،متعههد و یهرو ومیهع مهمیهه لییهه و میهانی جاههورو اسهالمی و ممته م بهه غهانون اساسهی و
غوانیی مورهوعه کشهور و یهیی نامهه ههاو مصهوی کهه مرامنامهه و اساسهنامه جهاد را سیرلتهه باشهد ،بها ع ایه لهرم
مربو ه به عضویع عادو جاد در می ید.
تبصره :چنانبه عضوو ان ایی شرایظ عهدوب کنهد ،بها عصهویب شهوراو مرکه و جهاد سهمب عضهویع و ان جهاد اخهرا
می اردد.
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اصل چهاردهم:
هر عضو میتواند استع او خود را به بورت م توی جهع بررسی به شوراو مرک و جاد ارائه نااید.
عیصره :در بورت مخال ع با استع او عضو باید دمی مخال ع به بورت م توی به عضو منمور ارائه شود.
اصل پانزدهم:
شهوراو مرکه و جههاد مرجه عشههخیع شههرایظ عضههویع عهادو و ههسیرم ن و یهها سهمب عضههویع در بههورت نیه
شرایظ می باشد.
اصل شانزدهم:
هههر عضههو جههاد مؤیهها بههه اجههراو رههوابظ و یههیی نامههه عشه یالعی اسههع کههه در چهههارچوی اساسههنامه و منهیههف بههر
مرامنامه باشد.
اصل هفدهم:
هر عضو که سداغ سهه مهاه ان عضهویع او اسشهته باشهد و شهرایظ عضهویع بهراو او اسهران شهده باشهد و بهه بهورت
لعاب با ی ی ان واسدهاو اجرایی ها هارو داشهته باشهد بها یشهنهاد واسهد عشه یالت و عصهویب شهوراو مرکه و جهاد
می عواند به عضویع لعاب جاد در ید.
اصل هجدهم:
سف امر به معروف و نهی ان من ر ن یع بهه م هائ عشه یالعی بهراو ههر عضهو جهاد مق هول اسهع ،بم هه ن هیع بهه
ن م ذوب می باشد.
اصل نوزدهم:
عضو در سدود لعالیع هاو شخصی خویس ناد اسع و نای عوان وو را ن یع به انجام ن ،ال ام یا من کرد.
شورای دانشکده:
اصل بیستم:
با عوجه بهه وسهعع و ا هتردای عربهه ههاو لعالیهع جهاد و بهه منمهور نمهارت هرچهه دغیهف عهر ،سیههه جورالیهایی
لعالیع عش یالعی جامعه به دانش ده هاو جدااانه او عی یر می شود.
تبصره یک :برس هب ا هترم و عوسهعه دانشهگاه بها بهالح دیهد شهوراو مرکه و ،دلهاعر دانشه ده او مهی عواننهد
ایجاد و شرود به لعالیع کنند.
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تبصره دو :کی یع ارعیهاه عشه یالعی و ععهداد دلهاعر و شهرح ویهایا و سهانمان ههاو ن بهر یهف یهیی نامهه ههاو
داخمی جامعه خواهد بود.
اصل بیست و یکم:
دبیر جاد دانش ده بها انتخهای شهوراو دانشه ده و یشهنهاد م هذوب واسهد عشه یالت جهاد و عصهویب شهوراو مرکه و
انتخای و عوسظ دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) منصوی می اردد.
شورای مرکزی:
اصل بیست و دوم:
شوراو مرک و جهاد م هذولیع رهیهرو و مهدیریع جهاد را برعههده دارد و در مهورد مصهوبات و عام هرد خهود در غیهاب
مجا عاومی و اعقادیه م ذوب می باشد.
اصل بیست و سوم:
ععداد اعضاو شوراو مرک و نج ن ر یا ه ع ن ر یا نُهه ن هر مهی باشهد کهه بها اکطریهع مهمهف راو م هتییر و مخ هی
اعضاو مجا عاومی و ان میان نام دهاو واجد شرایظ ،براو یک دوره یک ساله انتخای می اردند.
تبصره یک :یس ان برا ارو اولیی انتخابهات در مجاه عاهومی ،نصهب و عه ب اعضهاو شهوراو مرکه و بهه عههده
هییت مؤسس می باشد.
تبصره دو :ییی نامه انتخابات مهابف بها اساسهنامه و یهیی نامهه واسهد عشه یالت دلتهر مرکه و و یهیی نامهه عشه
هاو اسالمی دانشگاهیان مشخع می اردد.
تبصررره سر  :هراونههه عوییههر در ععههداد و عرکیههب جن ههیتی اعضههاو شههوراو مرکه و بهها یشههنهاد شههوراو مرکه و و
عییید هیذع نمارت دانشگاه ام ان سیر اسع( .با عوجه به اب ه تاد و ی ر)
تبصره چهار :عضویع در شورا غاب وااسارو نی ع.
تبصره پنج :ععداد اعضاو شوراو مرک و در نمهان عیسهیس هنج ن هر عضهو ابهمی و دو ن هر عضهو عمهی الیهدب مهی
باشد.
اصل بیست و چهارم:
شرایظ نام دو ،عالوه بر شرایظ عاومی عضویع (اب دواندهر)  ،به غرار ذی اسع:
الا :م ماان ،یرو خظ امام ،اعتیاد به ومیع مهمیه لییه و الت ام عامی به ن.
ی :ان اعضاو شای ته جامعه ،متصا به عیوو ،س ی سابیه و متخمف به اخالق اسالمی.
پ :داراو دیدااه هاو بقیح اسالمی منهیف بر راس لیهاو اسالم شناه و یرو ولی نمان.
ت :متعهد به خظ کمی ،موار  ،مرامنامه و اساسنامه جامعه.
 :داشتی سابیه سداغ شس ماه عضویع در جامعه.
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ح :ااهی به م ائ سیاسی ،اجتااعی و میتضیات نمان.
و :باغی ماندن سداغ یک نیا اب عقصیمی عا ایان عقصیالت دانشگاهی در نمان نام دو.
هه :نداشتی س ر غهعی در کایته انضیا ی دانشجویان دانشگاه در نمان نام دو.
و :نداشتی سابیه مشرو ی دو عرم متوالی یا سه عرم متناوی.
تبصره یک :در مورد اولیی انتخابات شره سداغ شس ماه عضویع در جامعه ساغظ می باشد.
تبصره دو :انتخای یک ن ر بعنوان عضو شوراو مرک و براو سداکطر سه دوره متوالی بالمان اسع.
اصل بیست و پنجم:
ویایا شوراو مرک و عیارعند ان:
الا :انتخای دبیر و غائر میام دبیر و م ذولیی واسدهاو اجرایی ان میان اعضاو شورا.
ی :عهیه ،بررسی و عصویب ییی نامه ها ،رح ها و برنامه ها در جهع عقیف اهداف و اداره امور اجرایی.
پ :اعخاذ و اعالم موار سیاسی -اجتااعی جاد.
ت :عهیه ابالسیه اساسنامه براو ارایه به مجا عاومی.
 :برا ارو مجا عاومی و انتخابات سامنه.
ح :ارعیاه و ها ارو با م ذولیی و سایر عش هاو دانشگاه.
د :برنامه ری و جهع هااهنگی با دلتر مرک و و دیگر دلاعر دانشگاهی جامعه اسالمی دانشجویان.
ذ :سضور دبیر و یک ن ر اعضاو شورا جهع شرکع در جم ات مجا نااینداان دلتر مرک و.
ر :عش ی و اداره مجا عاومی و اجراو انتخابات و عصویب ییی نامه هاو مربوه به ن.
و :یشنهاد رح عدم ک ایع هر یک ان اعضاو شورا.
هه :عخصیع بودجه سالیانه بر اساه برنامه هاو واسدهاو؛ نمارت کام بر لعالیع هاو اجرایی.
اصل بیست و ششم:
مناب مالی جامعه مشتا بر دریالع بودجه سالیانه ان دانشگاه ،هدیه و کاک هاو مشرود دیگر می باشد.
تبصرره یرک :سهاب مهالی جامعهه ان مهرمهاه عها ایهان شهههریورماه سهاب بعهد خواههد بهود و عهران مهالی ههر سههاب در
مردادماه عوسظ م ذوب امور مهالی عهیهه و عنمهیر و هس ان عیییهد دبیهر جههع عصهویب بهه شهوراو مرکه و ارائهه مهی
اردد.
تبصره دو :اسناد و مدارک ععهد ور با امضاو دبیر یا غائر میام وو و م ذوب امورمالی جامعه معتیر می باشد.
اصل بیست و هفتم:
هراونه موره ایهرو و لعالیهع سیاسهی بهه نااینهدای ان هرف جامعهه بهدون عصهویب شهوراو مرکه و لاغهد اعتیهار
اسع.
اصل بیست و هشتم:
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یشنهاد رح عدم ک ایع یک عضهو شهورا بها رحو سهداغ چههار ن هر و عصهویب عهدم ک ایهع و عه ب عضهو شهورا بها
رحو دو سوم اعضاو شوراو مرک و می باشد.
تبصره :سمب عضویع ان شورا موجب سمب عضویع ان جامعه نای اردد.
اصل بیست و نهم:
در بورت شهادت ،لوت ،اسهتع ا ،عه ب و یها مرخصهی ههر یهک ان اعضهاو شهوراو دانشهگاه ،ی هی ان اعضهاو ذخیهره
به عرعیب را به عضویع شوراو مرک و در می ید.
تبصره :سهداکطر مهدت مرخصهی اعضهاو شهورا دوه تهه متهوالی یها متنهاوی مهی باشهد (.سضهور در رونههاو ععهیه
رسای ،اختیارو اسع و نییع در ایی رونها ج و مرخصی مق وی نای شود).
اصل سی ام:
شورا سداغ هر دوه ته یک بار یهک جم هه رسهای عشه ی خواههد داد و مهدیریع شهورا بهر عههده دبیهر جامعهه اسهع
که در نیای وو غائر میام ،دبیرو جم ه را بر عهده خواهد داشع.
تبصره :شورا در ههر شهس مهاه سهداغ یهک جم هه لهوق العهاده جههع بررسهی رونهد لعالیهع جامعهه در شهس مهاه
اسشته عش ی داده و اعضا را در جریان ن غرار می دهد.
اصل سی و یکم:
جم ات شورا بها سضهور سهداغ نصها بعهالوه یهک عضهو رسهایع مهی یابهد ،مگهر در مهواردو کهه اساسهنامه نصهای
خابی را ععییی کرده باشهد .اه ارم جم هات و مصهوبات شهورا عها نجها کهه موهایر بها مصهالح کمهی جامعهه اسهالمی
نیاشد به ا الد اعضا می رسد.
تبصره :سضهور اعضهاو شهورا مرکه و در جم هات شهورا ال امهی بهوده و عهدم سضهور نیرموجهه عضهو شهورا در سهه
جم ه متوالی یا نج جم ه متناوی ،در س ر انصراف ان عضویع در شوراو مرک و می باشد.
اصل سی و دوم:
دبیر ،بامعریی میام اجرایی جاد اسهع کهه عوسهظ شهوراو مرکه و انتخهای و ان ریهف بهورت جم هه رسهای معرلهی
می شود .اهر ویایا دبیر عیارعند ان:
الا :عش ی و اداره مرعب جم ات شوراو مرک و و ی ایرو اجرایی شدن مصوبات.
ی :امضاو کمیه اسناد و مدارک ععهد ور ،نامه ها و بیانیه هاو رسای جاد که به عصویب شورا رسیده اند.
 :سضور در جم ات دانشگاه و نی اعقادیه به عنوان نااینده رسای.
تبصره :غائر میام دبیر بهه یشهنهاد دبیهر و عصهویب شهوراو مرکه و انتخهای مهی شهود و دبیهر مهی عوانهد بخشهی ان
ویایا خود را به وو مقوب نااید و در بورت عدم سضور دبیر ،ویایا وو بر عهده غائر میام می باشد.
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اصل سی و سوم:
هههر یههک ان اعضههاو شههورا م مهها بههه ههسیرم م ههذولیع ی ههی ان واسههدهاو اجرایی(عش ه یالت ،مههونم ،سیاسههی،
لرهنگهی ،روابهظ عاهومی ،خهواهران و معاونهع عهدارکات و مهالی) و معرلهی غهائر میهام و عشه ی کای هیون ن واسههد
می باشد که ویایا نان در جم ات شورا یگیرو خواهد شد.

واحدهای اجرایی:
اصل سی و چهارم:
به منمور اجراو دغیهف مصهوبات شهوراو مرکه و جامعهه و رسهیدن بهه عاهامی اعضهاو اههداف نمهام عشه یالعی و بها
عوجه به ا تردای لعالیع ها و اب عی یر کار ،واسدهاو اجرایی جامعه عش ی می شوند.
عیصره :ععهداد واسهدها ،سیههه و شهرح ویهایا و روابهظ ن هها بها ی هدیگر و سهانمان ناهاو ن هها یهف یهیی نامهه
واسدهاو اجرایی می باشد.
اصل سی و پنجم:
هر یک ان اعضاو شورا م ما بهه هسیرم م هذولیع ی هی ان واسهدها یها م هذولیع ههاو وااهسار شهده دیگهر ان سهوو
شورا می باشند و ویایا نان در جم ات شورا یگیرو می اردد.
اصل سی و ششم:
م ههذولیی هههر یههک ان واسههدها مویهها بههه معرلههی غههائر واسههد بههه شههوراو مرک ه و و عش ه ی شههوراو واسههد عقههع
م ذولیع خود می باشند انتصای غائر میام هر واسد با عصویب شوراو مرک و بورت می ایرد.
تبصره :ع ب و یها هسیرم اسهتع او ههر یهک ان م هذولیی واسهدها ان م ذولیتشهان بها رحو دو سهوم اعضهاو شهوراو
دانشگاه ام ان سیر خواهد بود.
اصل سی و هفتم:
یگیرو امور سانمانی و درون عش یالعی برعهده واسد عش یالعی می باشد و اهر ویایا ان عیارعند ان:
الا :عهیه و نگهدارو ا العات عضویع اعضا.
ی :مدیریع و اجراو امور شناسایی ،جسی و سانماندهی نیروها.
 :مونم عش یالعی اعضا به منمور سانماندهی لعالیع ها در واسدهاو مختما.
پ :ارعیاه یگیر و م تار با اعقادیه.
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اصل سی و هشتم:
بهه منمههور رشههد ل هرو و مهالیههاعی اعضههاو جهاد و نیه بههه اههدف نیروسههانو در عشه
عش ی می شود که اهر ویایا ن عیارعند ان:

 ،واسهد مههونم و مهالعههات

الا :ارایه رح کاله ها و اردوهاو مونشی.
ی :شناسایی نیروها و هااهنگی اعضا جهع شرکع در هاایس هاو اعقادیه.
 :عیویع بنیه اعتیادو و مهالعاعی اعضا.

اصل سی و نهم:
به منمهور عییهیی دیهدااه ههاو سیاسهی جهاد و عیریراهسارو در مقهیظ دانشهگاه و ایجهاد بصهیرت و عقمیه سیاسهی در
عاوم دانشجویان  ،واسد سیاسی عش ی می شود و اهر ویایا ن عیارعند ان:
الا :رح دعوت ان باسب نمران و م ذولیی سیاسی جهع سضور در دانشگاه با ها ارو واسد عش یالت.
ی :عهیه یس نویس بیانیه هاو جاد براو عصویب در شوراو مرک و.
 :سضور لعاب سیاسی در دانشگاه و منهیه جورالیایی مربو ه.
اصل چهلم:
جهع اشهاعه لرهنه

اسهالم نهای در میهان عاهوم دانشهجویان و ارعیهاو سههح معنویهع در دانشهگاه ،واسهد لرهنگهی

عش ی می شود و اهر ویایا عیارعند ان:
الا :رح نش ع ها و هاایس ها و اردوهاو لرهنگی و دعوت ان اساعید و باسب نمران.
ی :عش ی ه ته هاو مهالعاعی.
 :ها رو با بخس هاو عیریراسار در برنامه هاو لرهنگی دانشگاه.
د :ب راداشع مناسیع ها.
اصل چهل و یکم:
به منمور شناساندن عش جاد ،واسد روابظ عاومی عش ی می شود که اهر ویایا ن عیارعند ان :
الا :نمینه سانو ارعیاه جاد با کمیه شخصیع ها سیییی و سیوغی خار ان سیهه عش یالعی جاد.
ی :برنامه ری و و ایجاد نمر جهع اداره شای ته دلاعر جاد.
 :ارعیاه با رسانه ها در جهع انع اه موار سیاسی ،لرهنگی و اجتااعی جاد.
د :انجام امور عیمیواعی و انجام م اعیات منم براو رسیدای به امور نامه ها جهع بایگانی.
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اصل چهل و دوم:
رسیدای به امور عدارکات و مالی برعهده معاونع مالی می باشد.
تبصره :ساب مالی جامعهه ان مهرمهاه عها ایهان شههریورماه سهاب بعهد خواههد بهود و عهران مهالی ههر سهاب در مردادمهاه
عوسظ م ذوب امور مالی عهیه و عنمیر و س ان عییید شوراو مرک و به مجا عاومی جاد ارائه می اردد.
اصل چهل و سوم:
کمیه م هائ عشه یالعی  ،مونشهی ،سیاسهی و لرهنگهی خهواهران عضهو جهاد در چههارچوی واسهد خهواهران غهرار مهی
ایرد که بنابر ررورت مهی عوانهد واسهدهاو مهونم ،سیاسهی و لرهنگهی نیرنمهر واسهد خهواهران ععریها اهردد .اههر
ویایا ایی واسد عیارعند ان:
الا :عش ی کای یون واسد خواهران.
ی :کوشس براو عیییی شخصیع و جایگاه واغعی نن در جامعه با عوجه به ابوب و میانی اسالم.
 :ارائه یشنهاد برا ارو جشنواره ها و برنامه هاو لرهنگی مخصوس خواهران و. ...
اصل چهل و چهارم:
شههرکع هههر یههک ان اعضههاو جههاد در جم ههه شههوراو مرکه و( بهها هاههاهنگی دبیههر) بههه منمههور ارایههه برنامههه یهها ههرح
ش ایع خود ،بالمان اسع.
اصل چهل و پنجم:
سضور اعضاو شورا در جم ات شهوراو مرکه و ال امهی بهوده و نییهع نیرموجهه در سهه جم هه متهوالی یها هنج جم هه
نیرمتوالی ،در س ر استع ا ان شورا می باشد.
اصل چهل و ششم:
سیرم استع او هر عضو و یها استیضهاح ههر یهک ان اعضهاو شهورا بهه یشهنهاد دو عضهو دیگهر ،بها عصهویب دو سهوم
اعضاو شورا ام ان سیر اسع.
تبصره :سمب عضویع ان شورا موجب سمب عضویع ان جاد نای اردد.

اصل چهل و هفتم:
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در بورت سمب عضهویع یهک سهوم و کاتهر ان یهک سهوم اعضهاو شهورا ،بهه منمهور بانسهانو شهورا ،در اسهرد وغهع
مجا لوق العاده عش ی شده و اعضاو جدید را ان میان نام دهاو واجد شرایظ انتخای خواهد ناود.

مجمع عمومی:
اصل چهل و هشتم:
مجا عاومی ،عالی عریی مرج رسای جاد و متش

ان شوراو مرک و و اعضاو جاد هر دوره می باشد.

تبصره یک :عضویع لعاب هر دوره با معرلی م ذولیی واسدها و عصویب شوراو مرک و اسران می شود.
تبصره دو :در بورت اعتراض هر یهک ان اعضها بهه عهدم اسهران لعالیهع ،مرجه رسهیدای ،کایتهه او متشه

ان سهه

ن ر شام دبیر جامعه اسهالمی دانشهگاه ،ی هی ان اعضهاو هیذهع نمهارت دانشهگاه و دبیهر هیذهع نمهارت دانشهگاه مهی
باشد.
تبصره س  :عضویع در مجا عاومی غاب وااسارو نای باشد.
تبصره چهرار :سهداغ ععهداد اعضهاو مجاه عاهومی جهاد جههع براه ارو جم هه رسهای بها سهف عصهایر ایهرو،
نجاه ن ر می باشد.
اصل چهل و نهم:
شوراو مرک و ویی ه براه ارو و دبیهر ویی هه اداره مجاه عاهومی را بهر عههده دارد و دعهوت ان اعضهاو مجاه  ،بهه
وسیمه دعوت نامه کتیی و یا اعالم عمنی بورت خواهد ارلع.

اصل پنجاهم:
ویایا مجا عاومی عیارعند ان:
الا :استااد ا ارم عوسظ دبیر و شوراو مرک و و بررسی عام رد جاد.
ی :عا یس ان برا ارو مجاه عاهومی عاهام ویهایا مجاه عاهومی بهه جه بنهد (پ) برعههده شهوراو مرکه و مهی
باشد.
پ :عصویب ابالسیه اساسنامه با رحو سداغ دو سوم اعضاو سارر.
ت :عصویب سیاسع هاو کمی براو لعالیع هاو جاد با رحو سداغ دو سوم اعضاو سارر.
 :عصویب ییی نامه ارکان لرعی با رحو سداغ دو سوم اعضاو سارر.
د :نهف و ایهار نمر هریک ان اعضاو مجا بنا به عشخیع مدیر جم ه.

اصل پنجاه و یکم:
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مجا عاومی نای عواند سف عصایر ایرو در سدود اختیارات خود را به لرد یا جا دیگرو وااسار نااید.
تبصره یک :مساکرات مجا عاهومی بهراو اعضهاو جامعهه عمنهی و بهراو نیراعضها منهوه بهه نمهر دبیهر عشه یالت
می باشد.
تبصره دو :مصوبات مجا عاهومی نیایهد موهایر بها شهرد میهده و م هاد غهانون اساسهی جاههورو اسهالمی ایهران و
راهیردهاو کمی اعقادیه باشد.
اصل پنجاه و دوم:
اعضههاو مجا ه عاههومی در هههر دوره و شههوراو مرک ه و بههه ههور جدااانههه بهها رحو دو سههوم اعضایشههان مههی عواننههد
عیاراو عش ی مجا عاومی لوق العاده بناایند.
تبصررره :دسههتور جم ههه عوسههظ مرجه درخواسههع کننههده ععیههیی خواهههد شههد .ل ههی اعضههاو سارههر در جم ههه مجاه
عاومی با رحو نصا بعالوه یک سارریی می عوانند دستور جم ه جدیدو یشنهاد دهند.
انتخابات:
اصل پنجاه و سوم:
انتخابات شوراو مرک و جاد سالیانه با نمارت هیذع نمارت جاد انجام می سیرد.
تبصره یک :در موارد خاس با درخواسع هیذع نمارت جاد انتخابات لوق العاده برا ار می اردد.
تبصرره دو :ععویهف نمهان براه ارو انتخابهات سهداکطر بهه مهدت یهک نهیر سهاب و بها رحو دو سهوم اعضهاو شههوراو
مرک و و هااهنگی هیذع نمارت جاد ام ان سیر اسع.
اصل پنجاه و چهارم:
براو برا ارو انتخابات جهع عش ی شهوراو نهه ن هره بایهد سهداغ هشهع ن هر ان بهرادران و شهس ن هر ان خهواهران و
جهع عش ی شوراو ه ع ن ره بایهد سهداغ ه هع ن هر ان بهرادران و چههار ن هر ان خهواهران و جههع عشه ی شهوراو
نج ن ره باید سداغ نج ن ر ان برادران و سه ن ر ان خواهرانی که با عییید اعقادیه رسیده اند ،داو مب شوند.
اصل پنجاه و پنجم:
رحو دهنداان مجانند جهع شهوراو نهه ن هره بهه شهس ن هر ان بهرادران و سهه ن هر ان خهواهران ،جههع شهوراو ه هع
ن ههره بههه ههنج ن ههر ان بههرادران و دو ن ههر ان خههواهران و جهههع شههوراو ههنج ن ههره بههه سههه ن ههر ان ب هرادران و دون ههر ان
خواهران رحو دهند.
اصل پنجاه و ششم:
کمیه اعضاو لعاب جاد کهه سهه مهاه ان عهاری لعالیهع (نهه مهاه هس ان عضهویع عهادو) نهان مهی اهسرد ،مهی عواننهد
جهع عضویع در شوراو مرک و داو مب شوند.
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اصل پنجاه و هفتم:
بررسی و عییید بالسیع داو میان و نی عییید بقع انتخابات با هیذع نمارت جاد می باشد.
اصل پنجاه و هشتم:
نمان برا ارو انتخابات باید سداغ دو ه ته غی ان برا ارو به ا الد اعقادیه برسد.
اصل پنجاه و نهم:
جهههع اجههراو مراسه انتخابههات شههورایی مرکههب ان اعضههاو جههاد بهها عنههوان سههتاد انتخابههات عشه ی مههی اههردد کههه
اعضاو ن با یشنهاد شوراو مرک و ععییی می شود.
تبصره یک :الراد داو مب سف شرکع در ایی ستاد را ندارند.
تبصره دو :ریاسع ستاد انتخابات به یشنهاد شوراو مرک و می باشد.
اصل شصتم:
ریع نام ان داو میان سداکطر به لابمه سه ه ته ان انتخابات و به مدت یک ه ته ادامه خواهد داشع.
اصل شصت و یکم:
با عصویب شوراو مرک و  ،دوره نمانی ریع نام ان داو مییی می عواند سداغ  3رون باشد.
اصل شصت و دوم:
بررسی اولیه بالسیع ها عوسظ ستاد انتخابات انجام می شود.
اصل شصت و سوم:
بررسههی نهههایی بههالسیع داو میههان بهها هیذههع نمههارت جههاد مههی باشههد کههه مههی عواننههد م ههذولیع را بههه نااینههده خههود
ع وی کند و به ستاد انتخابات ابالغ نااید.
اصل شصت و چهارم:
موارد اجرایی نیر جهع برا ارو هرچه بهتر انتخابات عوبیه می شود:
الها :بههراو جمهوایرو ان شههرکع الههراد نیهر عضههو در انتخابهات ،لی ههع اسههامی الهراد واجههد شهرایظ رحو عوسههظ واسههد
عش یالت جاد عهیه و به م ذومن برا ارو ارائه می شود.
ی :براه هاو رحو باید ماهور به مهر جامعه باشند.
 :عهیه براه رحو برعهده ستاد انتخابات می باشد.
14

د :مق بندوق هاو رحو عوسهظ سهتاد انتخابهات ععیهیی مهی شهود و بهتهر اسهع در دلتهر جامعهه و یها مقه م هجد
دانشگاه استیرار یابد.

اصل شصت و پنجم:
عییید نتیجه انتخابات با هیذع نمارت جاد می باشد.
اصل شصت و ششم:
بعضی ان مواردو که منجر به ابهاب انتخابات می شود:
الا :رحو دادن الراد نیرعضو در جاد و راو ارالی در بندوق (در بورعی که در نتیجه انتخابات مؤرر باشد).
ی :دخالع الراد نیر م ذوب و یا ذو ن در انتخابات در امر رحو ایرو و شاارم را.
اصل شصت و هفتم:
عییید ابهاب انتخابهات عوسهظ هیذهع نمهارت جهاد مهی باشهد و در بهورت عیییهد هیذهع نمهارت جهاد ،انتخابهات مییهوب
اسع.
اصل شصت و هشتم:
در بههورت ابهههاب انتخابههات ،شههوراو مرکهه و اعتیههار غههاونی دارد و مؤیهها اسههع نههواغع انتخابههات را بر ههرف و
سداکطر عا یک ماه انتخابات را برا ار نااید.
اصل شصت و نهم:
نخ ههتیی شههوراو مرکه و منتخههب ان سههوو هیذههع مؤسههس مؤیهها اسههع سههداکطر یههرف مههدت سههه مههاه ان دریالههع
موالیهع ابههولی ان اعقادیهه مرکه و و هیذهع نمههارت دانشههگاه جههع عشه ی جهاد ،ن ههیع بهه براه ارو اولههیی دوره
انتخابات اغدام نااید.
اصل هفتادم:
س ان برا ارو انتخابات و عییید بقع ن ،اولیی جم ه شورا جهع انتخای دبیر برا ار می شود.

فصل شوم -اصالح اساسیامه:
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اصل هفتاد و یکم:
هراونههه ابههالح اساسههنامه بهها عصههویب در مجاه عاههومی و عیییههد هیذههع نمههارت بههر عشه

هههاو اسههالمی دانشههگاه

ام ان سیر خواهد بود.

فصل جهارم -تعطیلی با ابخالل:
اصل هفتاد و دوم:
جاد با رحو بیس ان دو سوم اعضاو مجا عاومی ععهی یا منق می شود.
اصل هفتاد و سوم:
کمیه امواب و دارایی هاو جهاد بهر س هب برچ هب امهواب متعمهف بهه دانشهگاه و دلتهر مرکه و اعقادیهه مهی باشهدو در
بورت انقالب در اختیار نها غرار خواهد ارلع.
اصل هفتاد و چهارم:
ایههی اساسههنامه کههه در ه تههاد و سههه بنههد و سههی و دو عیصههره در عههاری  1393/09/01بههه عصههویب هیذههع مؤس ههیی جامعههه
اسههالمی دانشههگاه ولههی عصههر(عج) رسههید و در عههاری  1393/09/25بههه عصههویب هیذههع نمههارت بههر عش ه

هههاو اسههالمی

دانشگاه رسید.
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