ماده  -1محدوده فعالیت
 -1-1هر نوع فعالیت سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و علمی تشکلهای دانشجویی در حدود اساسنامه تشکل در
داخل مدرسه عالی و در چارچوب ضوابط و مقررات مدرسه عالی و این آیین نامه و سایر قوانین موضوعه کشور
مجاز است.
 -1-2برگزاری همایش ،کارگاه آموزشی ،سخنرانی ،تجمع ،میزگرد ،تریبون آزاد ،تبلیغات برگزاری برنامهها و
نصب هرگونه اطالعیه و نصب تابلوهای تشکلهای دانشجویی با ارائه مجوز از معاونت فرهنگی و امور طالب و
دانشجویان امکان پذیراست .
تبصره : 1انتشار هر نوع نشریهای با مجوز معاون فرهنگی و امور طالب و دانشجویان صورت می گیرد.
تبصره  :2شورای فرهنگی در صورت مغایرت هر نوع فعالیت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با مصالح دانشگاه،
ضوابط شرعی و ارزشهای انقالب اسالمی ،مراتب را به معاون فرهنگی و امور طالب و دانشجویان اعالم می
نماید و معاون موظف است در صورت اعالم شورای فرهنگی و یا مشاهده موارد خالف از آنها جلوگیری کند.
ماده  -2نحوه صدور مجوز فعالیت
 -2-1کلیه تشکل های دانشجویی در مدرسه عالی الزم است در صورت تمایل به انجام هر یك از فعالیت های
مندرج در بند ( )1-2آیین نامه اداره تشکالت دانشجویی نسبت به اخذ مجوز از معاونت فرهنگی و امور طالب و
دانشجویان  ،طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.
 -2-2تشکلهای دانشجویی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت (پیوست
دستورالعمل اجرایی) را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه دفتر معاونت تحویل نمایند .
 -2-3حداکثر مهلت پاسخگویی و ارائه مجوز توسط شورای فرهنگی در مورد فعالیت های مطروحه بند  1-2از
تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه معاونت ،پنج روز کاری می باشد.
تبصره :تشکل های دانشجویی که درخواست انجام فعالیت های مندرج در بند  1-2را دارند الزم است با توجه به
حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از شورای فرهنگی ،تاریخ برنامه خود را تنظیم و تا زمان مجوز از انجام هر گونه
فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.
 -2-4شورای فرهنگی موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند ( )2-3نسبت به بررسی مدارك ،اخذ
تصمیم و اعالم کتبی آن اقدام نماید
 -2-5در صورت عدم موافقت شورای فرهنگی با درخواست کتبی تشکل ،ضروریست دالئل عدم موافقت به
صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند  3-3به تشکل اسالمی ابالغ شود.

تبصره  .1چنانچه تشکل دانشجویی نسبت به رای شورای فرهنگی اعتراض داشته باشد می تواند مراتب اعتراض
خود ر ا ظرف مهلت یك هفته از تاریخ ابالغ عدم موافقت شورای فرهنگی به صورت مکتوب به دبیرخانه دفتر
معاونت ارائه و متعاقبا شورای فرهنگی نیز الزم است پس از بررسی مجدد ،رای نهایی خود را ظرف مهلت هفت
روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض کتبا به تشکل اعالم نماید.
تبصره  .2در صورت اعتراض تشکل دانشجویی به نظر نهایی شورای فرهنگی یا امتناع شورا از پاسخگویی ،موضوع
در صورت درخواست تشکل به شورای امور طالب ارجاع و رای این شورا الزم االجراست.
تبصره  .3شورای امور طالب مکلف است ظرف  2هفته از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و تصمیم
مقتضی را اتخاذ نماید .این تصمیم می بایست ظرف پنج روز کاری به صورت مکتوب به شورای فرهنگی دانشگاه
اعالم شود.
 -2-6تشکل های دانشجویی می توانند به صورت مشترك و در قالب برنامه واحد از شورای فرهنگی دانشگاه
تقاضای مجوز فعالیت کنند .بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل های مزبور
تکمیل و امضا می شود.
 -2-7ارائه مطالب در تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات ،مجوز اخذ شده به قوت خود
باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.
 -2-8راه اندازی هر نوع پایگاه اطالع رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.
ماده  -3تأسیس تشکل دانشجویی جدید
 -3-1تشکلهای جدید با طی مراحل زیر تاسیس میگردند:
 -3-1-1حداقل  5نفر از طالب و دانشجویان با داشتن شرایط زیر می توانند به عنوان هیات موسس با ارائه نام
مشخصی برای تشکل ،تقاضای صدور پروانه فعالیت نمایند:
الف) اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،والیت فقیه و قانون اساسی
ب) برخورداری از حسن شهرت و اخالق اسالمی و حداقل دو نیم سال تحصیلی اشتغال به تحصیل در مدرسه
عالی که احراز آن بر عهده اعضای شورای فرهنگی می باشد و شورا می تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعالم
نماید
ج) اعضای هیات موسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی اخیر و یا سه ترم غیرمتوالی قبل از ارائه درخواست
تاسیس تشکل مشروط شده باشند .
د) هیات موسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعالم
موجودیت یا انجام سایر فعالیت ها) نماید 

ه) مدت زمان مجاز برای مکاتبات و انجام مراحل بررسی صالحیت هیات موسس توسط شورای فرهنگی مدرسه
عالی حداکثر یك ماه از تاریخ درخواست کتبی است و شورای فرهنگی موظف است ظرف مدت  15روز کاری
پس از اتمام مراحل بررسی ،در صورت تایید صالحیت هیات موسس ،نسبت به صدور موافقت اصولی و در
صورت عدم تایید نسبت به اعالم کتبی دالئل رد صالحیت به صورت طبقه بندی شده با امضای دبیر شورا اقدام
نماید .اعضای هیات موسس رد صالحیت شده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبی رای شورای فرهنگی
مدرسه عالی می توانند به رای شورای فرهنگی در شورای امور طالب اعتراض نمایند.
 -3-1-2در صورت تایید صالحیت حداقل الزم اعضای هیات موسس (موضوع بند  )1و تایید نام تشکل ،شورای
فرهنگی ،حداکثر ظرف پانزده روز کاری موافقت اصولی یا تاسیس تشکل را صادر می نماید.
 -3-1-3هیئت موسس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی فهرست اسامی
اعضا و اساسنامه را به شورای فرهنگی تسلیم نماید .در غیر این صورت درخواست تاسیس کان لم یکن تلقی می
شود.
تبصره :التزام به قانون اساسی ،والیت مطلقه فقیه ،قوانین موضوعه کشور و آیین نامه های مصوب بایستی مصرحا
در اساسنامه تشکل آمده باشد.
 -3-1-4شورای فرهنگی پس از دریافت فهرست اسامی اعضاء (در حد نصاب الزم) حداکثر ظرف مدت دو ماه
نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و صدور مجوز برای تشکل واجد شرایط اقدام می نماید.
 -3-1-5شورای فرهنگی موظف است در صورت عدم تصویب اساسنامه ،مراتب را به طور کتبی با ذکر دالیل و
مستندات به متقاضیان اعالم نماید و متقاضیان می توانند ظرف مدت یك ماه ضمن تامین نظر شورای فرهنگی،
تقاضای تجدیدنظر نمایند.
تبصره  .1در صورت امتناع شورای فرهنگی از صدور پروانه و یا اعتراض هیات موسس تشکل به نظرات شورای
فرهنگی درباره اساسنامه تشکل ،هیات موسس می تواند اعتراض خود را به شورای امور طالب ارسال نماید و
شورای امور طالب موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه نسبت به اعتراض واصله رسیدگی و اعالم نظر نماید.
تبصره  .2هر نوع تغییر در اساسنامه منوط به تایید شورای فرهنگی میباشد.
 -3-2کلیه تشکل های دانشجویی که تا اول آبانماه  1381تشکیل شده اند قانونی اند و رسمیت دارند.
تبصره -1تشکلهای دانشجویی رسمی و فعلی مدرسه عالی می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین
نامه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آن اقدام نمایند ،در صورت عدم تطبیق اساسنامه و یا رعایت نشدن مفاد
آیین نامه ،فعالیت تشکل مزبور غیرقانونی است.

تبصره -2چنانچه بر اساس تشخیص شورای فرهنگی ،هر کدام از تشکل ها ،حائز شرایط نبودند با آن تشکل
برخورد قانونی صورت می گیرد.
 -3-3مسئولیت هماهنگی و توزیع عادالنه کمكهای دانشگاه به تشکلها بر عهده شورای فرهنگی خواهد بود.
 -3-3-1مسئوالن ذیربط تنها مجازند به تشکل هایی تسهیالت ارائه داده و یا اجازه استفاده از امکانات مدرسه
عالی را بدهند که بنابرآنچه در بند  -3-2-2آمد عمل نمایند و تشکلهای جدیدی که مجوز فعالیت را طبق این
آیین نامه دریافت بکنند.
ماده  -رئوس اصلی و ساختار اساسنامه تشکلهای دانشجویی
رعایت موارد زیر در محتوا و ساختار اساسنامه تشکل های اسالمی الزم است:
 -4-1تصریح نکات مندرج در تبصره بند 3-1-3
 -4-2مبتنی بودن تصمیمات و فعالیت های تشکل بر آرای اعضا که حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق
مفاد اساسنامه خواهد بود.
تبصره :تنها اعضای تشکل می توانند در انتخابات شورای مرکزی آن تشکل شرکت نمایند.
 -4-3معرفی ارکان تشکل و تشکیالت زیر مجموعه آنان.
 -4-4شرح دقیق وظائف ارکان تشکل.
 -4-5چگونگی تشکیل جلسات ،حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم
 -4-6شرایط عضویت ،نحوه عضوگیری و خروج اعضا از تشکل (اخراج یا استعفا)
تبصره :نامزدهای عضویت در شورای مرکزی تشکل های دانشجویی نباید طی دو ترم متوالی و یا  3ترم غیرمتوالی
مشروط شده باشند.
 -4-7پایبندی به احکام اسالمی و اعالم کتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند  3-1-1آیین نامه از
سوی نامزدهای عضویت در هیئت مرکزی ،هسته مرکزی و یا شورای مرکزی تشکل دانشجویی.
 -4-8نحوه انحالل تشکل
 -4-1نحوه رفع اختالف تشکل در صورت بروز اختالف بین اعضای شورای مرکزی آن به صورت صریح و
روشن
 -4-11چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور
رای ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط
 -4-11نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی در موعد مقرر و یا
تعویق انتخابات شورای مرکزی

 -4-12نحوه تغییر در اساسنامه تشکل اسالمی
 -4-13اعالم ترازنامه مالی تشکل و نحوه تصویب آن به مجمع عمومی تشکل و مراجع ذیربط
 -4-14تصریح به انتفاعی نبودن تشکل ،عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام
تشکل

ماده  -5نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکل های دانشجویی
 -5-1تعاریف
 -5-1-1محدوده مدرسه عالی :عبارت است از محوطه مدرسه ،حجرات و خوابگاهها
تبصره :اردوگاه ها و سایر اماکن و فضاهای که در زمان برگزاری مراسم ،همایش ها و گردش های علمی،
فرهنگی ،تفریحی و  ...برای انجام برنامه های هر یك از تشکل ها مورد استفاده قرار می گیرند در حکم محدوده
مدرسه عالی می باشند.
 -5-1-2توقف فعالیت :به وضعیتی میگویند که تشکل علیرغم در اختیار داشتن مجوز ،حق هیچگونه فعالیتی
ندارد.
 -5-1-3تعلیق مجوز :به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در شورای فرهنگی بررسی شود
و تا قبل از اعالم نظر شورای فرهنگی  ،تشکل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.
 -5-1-4لغو مجوز :به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل بهعلت تخلف یا تخلفات ،با رای شورای فرهنگی ابطال
می گردد.
 -5-2رسیدگی به تخلفات تشکل های اسالمی دانشگاهیان مطابق این دستورالعمل در صالحیت شورای فرهنگی
می باشد و شکایات به عمل آمده از اعضای تشکلها ،از حیث شخصیت حقیقی در شورای فرهنگی قابل رسیدگی
نبوده و حسب مورد در صالحیت کمیته انضباطی خواهد بود.
 -5-3رسیدگی به تخلفات تشکلهای دانشجویی مندرج در موارد بند  5-5به بعد این آیین نامه با ارائه گزارش
تخلف ،توسط هر یك از اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه
دفتر معاونت در دستور کار جلسات شورای فرهنگی قرار میگیرد.
 -5-4رئیس شورای فرهنگی موظف است پس از دریافت شکایت ،تشکل مورد نظر را با ابالغ کتبی مطلع نموده
و شاکی و زمان تشکیل جلسه بررسی را حداقل یك هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل ،کتبا اعالم نماید.

تبصره  :1چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای بررسی اعتراض داشته باشد ،شورای فرهنگی میتواند با
صالحدید ،جلسه را به زمان دیگری موکول نماید ،به هر حال تاریخ جلسه بررسی نمی تواند بیشتر از  21روز
کاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود.
تبصره  :2در جلسه شورا باید نماینده تشکل جهت انجام دفاعیات و شاکی حضور داشته باشند.
 -5-5گزارش مدون بررسی شورای فرهنگی باید به معاون فرهنگی و امور طالب و دانشجویان ،نهایتا تا سه روز
بعد از تشکیل جلسه شورا ارائه شود.
 -5-6شورای فرهنگی پس از رسیدگی ،رای خود را به شرح زیر صادر می نماید:
 -5-6-1در صورتی که هیات موسس برخالف تعهد مذکور در قسمت (د) بند  3-1-1این آیین نامه اقدام نماید
اعضای هیات موسس به  3تا  6ماه از حق تاسیس تشکل محروم خواهند شد.
 -5-6-2در صورتی که تشکل برخالف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص شورای فرهنگی مجوز آن
تشکل لغو خواهد شد.
 -5-6-3در صورتی که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از شورای فرهنگی مطابق بند  1-2این آیین نامه اقدام
به برگزاری همایش ،کارگاه آموزشی ،سخنرانی ،تجمع ،تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول
تشکل به مدت یك تا دو ماه از حق انجام آن فعالیت محروم و در صورت تکرار ،تشکل به مدت  3تا  4ماه از
انجام فعالیت های مندرج در بند  1-2محروم و بار سوم به تعلیق مجوز محکوم می گردد.
 -5-6-4در صورتی که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری مدرسه عالی ایجاد اخالل نماید به گونه ای
که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از  3تا  6ماه محکوم می شود.
 -5-6-5در صورتی که تشکل ،آزادی های مشروع و مصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد
تهمت ،افترا ،اهانت ،نشر اکاذیب ،ترویج و تبلیغ احزاب و گروه های غیرقانونی و معاندت با اصول قانون اساسی
اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از  3تا  6ماه و در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود.
 -5-6-6در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز ،در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شده و یا شروط هیات
نظارت عدول نماید ،برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار تخلف،
به مدت  3تا  6ماه از انجام همان فعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.
 -5-6-7تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یك دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدت
مزبور و با برگزاری انتخابات جدید تشکل ،شورای فرهنگی بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه عمل می نماید.
 -5-6-8چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق ،اقدام به هر گونه فعالیت مندرج در بند  1-2نماید ،شورای فرهنگی،
مختار است حداکثر ظرف مدت  2هفته نسبت به لغو مجوز تشکل یا مشخص نمودن نوع محکومیت اقدام نماید.

 -5-7رئیس شورای فرهنگی ظرف یك هفته رای صادره در موارد فوق را ابالغ کتبی می نماید و ظرف مدت ده
روز از تاریخ ابالغ ،طرفین می توانند به رای صادره اعتراض نمایند .در این صورت شورای فرهنگی پرونده را
ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به شورای امور طالب ارسال می نماید .در این صورت اجرای حکم منوط
به رای شورای امور طالب خواهد بود.
 -5-8شورای امور طالب موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رای صادره از
سوی شورای فرهنگی اعالم نظر نماید .رای شورای امور طالب الزم االجرا است.
ماده  -6رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
 -6-1مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکلهایی که اعضای هیئت مدیره آن با انتخابات تعیین میشوند،
شورای فرهنگی است.
 -6-2شورای فرهنگی در صورت گزارش نماینده شورا مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارائه شکایت مکتوب
و مستند از سوی یك سوم اعضای تشکل دانشجویی ،اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با
این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعالم رای در مورد شکایت و یا اعتراضات مذکور می نماید.
 -6-3شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا پانزده روز پس از اعالم نتایج انتخابات مزبور تشکل قابل
طرح و رسیدگی می باشد.
 -6-4شورای فرهنگی پس از رسیدگی ،رای خود را به شرح زیر اعالم می نماید:
 -6-4-1در صورت جزئی بودن و بی تاثیر بودن تخلف در نتایج انتخابات ،به تشکل دانشجویی تذکر کتبی داده
میشود.
 -6-4-2در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود ،رای به ابطال انتخابات داده می شود.
 -6-5شاکی یا شاکیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم کتبی رای شورای فرهنگی نسبت به رای
صادره از سوی این شورا به شورای امور طالب اعتراض نمایند و شورای امور طالب مکلف است ظرف مدت 45
روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .این رای قطعی و الزم االجراست.
تبصره :در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل دانشجویی به شورای امور طالب ،در طول مدت رسیدگی
مجدد فعالیت های تشکل به حالت تعلیق در می آید.
 -6-6در صورت قطعیت ابطال انتخابات ،تشکل دانشجویی موظف است حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ
اعالم رای کتبی شورای فرهنگی نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده شورای فرهنگی اقدام نماید.
 -6-7در صورتی که تشکل دانشجویی بر اساس رای صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند
کلیه فعالیت های تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم شورای فرهنگی به حالت تعلیق درمی آید.

