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 نامه اساس

 اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
 

 «کلیات: اول فصل»

 می نامیده اتحادیه اختصار به اساسنامه در که دانشجویان اسالمی جامعه اتحادیه :نام :یکم اصل

 شود.

 دانشجویان جامعه اسالمی دفاتر جمعی فعالیت سازماندهی و ریزی برنامه اتحادیه هدف :دوم اصل

 انقالبی، و سیاسی بینش اسالمی، رشد معارف و فرهنگ تعمیق جهت در کشور های دانشگاه

 نیروهای پرورش راستای در آنها مدنی گسترش مشارکت و پذیری مسئولیت ی روحیه تقویت

 امام حضرت های دیدگاه اساس بر () محمدی ناب آرمانهای اسالم تحقق جهت در توانمند

 و آئین راستای در اتحادیه اعضای توانمندی از بهینه گیری بهره زمان، ولی فقیه و () خمینی

 ملی، سطوح در دانشگاهی های تشکل با سازنده ارتباط برقراری و ملی منافع و میثاق مشترک

 باشد. می اسالمی نظام منافع چارچوب در المللی، بین و ای منطقه

 -3 صادق سهالنی محمد -2 درخشان حسین امیر -1 :های نام به برادران از نفر پنج :سوم اصل

 ضرورتهای به بنا 1386 در سال که اصفهانی نصر محمد -5 مرادیان محمدرضا -4 فضائلی مهدی

 نمودند، «دانشجویان اسالمی جامعه»تحت عنوان  تشکیالتی فعالیت آغاز به اقدام اسالمی انقالب

 شوند. می نامیده تشکل این سسؤم تأهی

 است. اتحادیه نامحدود فعالیت مدت و بوده تهران شهر مرکزی، دفتر فعالیتِ مکان :چهارم اصل

 زیر شکل به سیسأسال ت باقید آن مشی خط و اصول اهداف، از متخذ اتحادیه عالمت :پنجم اصل

 است.
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 باشد. می مشروع دیگر های کمك و هدیه هبه، دریافت بر مشتمل جامعه مالی منابع :ششم اصل

 اتحادیه امور مالی مسئول و وی مقام قائم یا دبیرکل امضای با تعهدآور مدارک و اسناد :تبصره

 باشد. می معتبر

 قوانین بر طبق و باشد می ممنوع اتحادیه بودجه و مهر نام، از استفاده سوء هرگونه :هفتم اصل

 شد. خواهد برخورد آن با کشور جاری

 آئین و ی کشور موضوعه قوانین اساسی، قانون فقیه، مطلقه والیت به را خود اتحادیه :هشتم اصل

 به اعتقاد همچنین و آن مربوط به اصول و اتحادیه اسالمی هویت. داند می ملتزم مصوب های نامه

 هیچ به العالی( ظله رهبری)مد معظم پیرو مقام روحانیت با همکاری و حمایت و فقیه مطلقه والیت

 است. اتحادیه انحالل حکم در آن انحراف از گونه هر و نبوده تغییر قابل وجه

 

 «ارکان :دوم فصل»

 نظارت، ت عالیأهی ، مرکزی شورای )عضو(، دانشگاهی دفتر: از عبارتند اتحادیه ارکان :نهم اصل

 کنگره نمایندگان، مجمع

 :)عضو( دانشگاهی دفتر

 با و سیسأکشور ت جاری قوانین اساس بر دانشجویان اسالمی جامعه دانشگاهی دفاتر :دهم اصل

 آیند. می در اتحادیه عضویت به اساسنامه این در مذکور مراحل طی

 اتحادیه: در عضویت شروط :یازدهم اصل

 دانشگاهی دفتر اساسنامه در ذیل موارد تصریح و قید-1

 فقیه مطلقه والیت به دفتر آن اعضای عملی التزام و اعتقاد -1-1  

 اتحادیه مصوب های نامه آئین و اساسنامه به پایبندی-2-1  

 دفتر تشکیالت کمیسیون نماینده یا مسئول که دانشگاهی دفتر نظارت هیأت تشکیل -3-1  

 تأیید وظیفه هیأت این. است نفر 3 آن اعضای حداکثر و باشد آن اعضای از یکی مرکزی

 مطروحه موارد سایر و دفتر داخلی مسائل فصل و حل انتخابات، صحت تأیید کاندیداها، صالحیت

 .دارد عهده به را اتحادیه نامه آئین در
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 شورای عمومی، مجمع) دانشگاهی دفتر ارکان اختیارات حدود و تشکیل ی نحوه تعیین -4-1

 (ای دانشکده شوراهای و نظارت تأهی دانشگاه،

 اتحادیه ضوابط اساس بر مگر نمود سلب وی از توان نمی را فرد هیچ عضویت حق -5-1

 .باشد می خود آرم و نام تغییر به ملزم دفتر آن اتحادیه از دانشگاهی دفتر خروج صورت در -8-1

 .آرم زیر در دانشگاهی دفتر آن نام نمودن لحاظ و اتحادیه آرم با دانشگاهی دفتر آرم انطباق -2

 :اتحادیه در دفاتر عضویت ی نحوه :دوازدهم اصل

 در مذکور شروط احراز همچنین و دانشگاهی دفتر اساسنامه و عضویت درخواست بررسی از پس

 دانشگاهی دفتر ،مرکزی شورای و تشکیالت کمیسیون سوی از اتحادیه های نامه آئین و اساسنامه

 .آید می در اتحادیه عضویت به

 ماه سه حداقل و نمایندگان مجمع دو در حضور و فوق مراحل طی از پس دانشگاهی دفتر :تبصره

 محسوب فعال عضو نمایندگان مجمع حاضرین پنجم سه تصویب با ناظر، عضو صورت به فعالیت

 .شود می

 :اتحادیه در دفاتر عضویت سلب ی نحوه :سیزدهم اصل

 شورای تصویب و دانشگاهی دفتر تخلفات بر مبنی تشکیالت کمیسیون گزارش صورت در

 در دفتر عضویت صالحیت عدم بر مبنی نمایندگان مجمع اعضای کل سوم یك پیشنهاد یا مرکزی

 در و شده ارائه مجمع رئیسه هیأت به نمایندگان مجمع اولین در بررسی جهت موضوع اتحادیه،

 در آن عضویت بدهند دفتر آن صالحیت عدم به یأر مجمع اعضای کل سوم دو که صورتی

 .گردد می ملغی اتحادیه

 معلق صورت به دفتر آن عضویت مجمع تصویب تا شورا تصویب بین زمانی فاصله در :1 تبصره

 .بدهد تعلیق ادامه به یأر سوم، دو نصاب با تواند می مجمع و دارد ادامه

 ندهند یأر دفتر عضویت سلب یا تعلیق به مجمع اعضای کل دوسوم که صورتی در :2 بصرهت

 .یافت خواهد ادامه فعال صورت به مذکور دفتر عضویت

 :شوند می تقسیم دسته سه به عضویت نوع اعتبار به دانشگاهی دفاتر :چهاردهم اصل
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 را اتحادیه های نامه آئین و اساسنامه در شده تعریف حقوق تمام که است عضوی: فعال عضو-1

 .داراست

 را اتحادیه های نامه آیین و اساسنامه در شده تعریف حقوق تمام که است عضوی: ناظر عضو -2  

 .داراست رای حق استثنای به

 مجمع توسط تکلیف تعیین زمان تا آن فعالیتهای تمامی که است عضوی: معلق عضو -3  

 .است گشته متوقف نمایندگان

 دفتر تعلیق درخواست تواند می تشکیالت کمیسیون ذیل موارد احراز صورت در :پانزدهم اصل

 .دهد ارائه مرکزی شورای به را

 انتخابات صحت عدم -1

 اتحادیه رسمی مواضع خالف بر سیاسی مواضع اعالم -2

 اتحادیه در عضویت شرایط دادن دست از -3

 با دانشگاه شورای که گردند می اداره دانشگاه شورای توسط دانشگاهی دفاتر :شانزدهم اصل

 و کشوری مصوب های نامه آئین برطبق دانشگاه آن عمومی مجمع در دفتر آن اعضای مستقیم یأر

 .اند شده انتخاب اتحادیه های نامهآئین

 

 «مرکزی شورای»

 قبال در و دارد عهده به را اتحادیه مدیریت و هدایت مسئولیت مرکزی شورای :هفدهم اصل

 .باشد می پاسخگو نظارت عالی تأهی و نمایندگان مجمع کنگره، به خود اقدامات

 کنگره اعضای مخفی و مستقیم آرای نسبی اکثریت با مرکزی شورای اعضای :هجدهم اصل

 .میگردند انتخاب سال یك مدت برای

 .نیست واگذاری قابل شورا در عضویت :تبصره

 :مرکزی شورای در عضویت شرایط : نوزدهم اصل

 آن به عملی التزام و فقیه مطلقه والیت به معتقد امام، خط پیرو مسلمان، -1

 اسالمی اخالق به متخلق و سابقه حسن تقوی، به متصف اتحادیه، ی شایسته اعضاء از -2

 شناس اسالم فقهاء آراء با منطبق اسالمی صحیح های دیدگاه دارای-3
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 اتحادیه اساسنامه و مرامنامه مواضع، کلی، خط به متعهد-4

 دانشگاه شورای در عضویت کامل دوره یك حداقل-5

 زمان مقتضیات و اجتماعی سیاسی، مسائل به آگاهی-8

 مرکزی شورای امور برای هفته در مفید ساعت 22 حداقل گذاری وقت تعهد-7

 کاندیداتوری زمان در ، تحصیلی آتی ترم در تحصیل به اشتغال گواهی ی ارائه-6

 سیاسی مناصب به اشتغال عدم-9

 از دوره هر در اعضا سوم یك که باشد می نفر نه مرکزی شورای اعضای تعداد :بیستم اصل

 (خواهران از نفر یك و برادران از نفر سه) نفر چهار نیز دوره هر در و گردد می انتخاب خواهران

 .شوند می تعیین البدل علی اعضای عنوان به شده کسب آراء ترتیب به

 .است بالمانع متوالی های دوره برای مرکزی شورای عنوان به نفر یك انتخاب :1 تبصره

 کنگره در تصویب صورت در شورا اعضای جنسیتی ترکیب و تعداد در تغییر هرگونه :2 تبصره

 .است پذیر امکان دوره همان

 :مرکزی شورای اختیارات و وظایف :یکم و بیستم اصل

 اجرایی امور دارةا و اهداف تحقق جهت در ها برنامه و ها طرح کلیه تصویب و بررسی تهیه،-1

 اتحادیه

 مربوطه های نامه آیین تدوین و اجرایی فعالیتهای بر کامل نظارت-2

 و شورا اعضای میان از اجرایی واحدهای مسئولین و دبیرکل مقام قائم و دبیرکل انتخاب-3

 جلسه اولین در شورا جلسات ی اداره جهت داخلی نامه نآئی تصویب

 اجتماعیـ  سیاسی مواضع اعالم و اتخاذ-4

 انتخابات و فعالیت نحوة بر نظارت و دفاتردانشگاهی عضویت سلب یا عضویت شرایط بررسی-5

 آنان

 مرکزی شورای اعضای از یك هر کفایت عدم طرح پیشنهاد-8

 نمایندگان مجمع در تصویب از پس نامزدها معرفی و انتخاباتی های ائتالف انجام-7

 آن به مربوط های نامه آیین تدوین و کنگره در انتخابات اجرای کنگره، ی اداره و شکیلت-6
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 اجرایی واحدهای وظایف شرح و نما سازمان سالیانه، بودجه تصویب-9

 ابطال صورت در مجدد انتخابات یا و اساسنامه اصالح منظور به العاده فوق کنگره برگزاری-11

 مرکزی شورای انتخابات

 نمایندگان مجامع برگزاری-11

 بود خواهد بعد سال ماه مرداد پایان تا سال هر ماه شهریور از اتحادیه مالی سال :دوم و بیستم اصل

 تصویب جهت دبیرکل تأیید از پس و مالی امور مسئول توسط ماه مرداد در سال هر مالی تراز که

 .میگردد ارائه مرکزی شورای به

 بدون اتحادیه طرف از نمایندگی به سیاسی فعالیت و گیری موضع گونه هر :سوم و بیست اصل

 .است اعتبار فاقد مرکزی شورای تصویب

 و شده ارائه اعضا از نفر چهار خواست در به عضو یك کفایت عدم طرح :چهارم و بیست اصل

 .شود می تصویب شورا اعضای دوسوم رأی با

 موجب شورا از عضویت سلب و بوده نظارت عالی تأهی ییدأت به منوط شورا اعضای عزل :تبصره

 .گردد نمی اتحادیه از عضویت سلب

 یك هر مسئولین و وی مقام قائم و دبیرکل استعفای پذیرش یا عزل انتخاب، :پنجم و بیست اصل

 .است پذیر امکان شورا اعضای سوم دو حداقل یأر با واحدها از

 شورای اعضای از هریك مرخصی یا و عزل استعفا، فوت، صورت در :ششم و بیست اصل

 اعضای از یکی جایگزینی به نسبت ماه یك مدت ظرف حداکثر است موظف شورا مرکزی،

 .دهد گزارش مجمع به را ونتیجه اقدام آرا ترتیب به ذخیره

 .بود خواهد متناوب یا متوالی ماه یك شورا اعضای مرخصی مدت حداکثر :تبصره

 ی اداره و داد خواهد تشکیل رسمی جلسه بار یك هفته دو هر حداقل شورا :هفتم و بیست اصل

 .بود خواهد کل دبیر مقام قائم ی عهده بر وی غیاب در و کل دبیر ی عهده بر شورا جلسات

 تصمیمات و یابد می رسمیت اعضاء سوم دو حداقل حضور با شورا جلسات :وهشتم بیست اصل

 تعیین را خاصی نصاب اساسنامه که مواردی در مگر. است معتبر حاضرین سوم دو رأی با شورا
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 به نباشد اتحادیه کلی مصالح با مغایر که آنجا تا شورا مصوبات و جلسات گزارش. باشد کرده

 .میرسد دانشگاهی دفاتر اطالع

 از انصراف حکم در متناوب، جلسه پنج یا متوالی جلسه سه در شورا عضو موجه غیر غیبت :تبصره

 .است مرکزی شورای در عضویت

 نظام اهداف تمامی به نیل و مرکزی شورای مصوبات دقیق اجرای منظور به :نهم و بیست اصل

 تشکیل اتحادیه اجرایی واحدهای کار، تقسیم اصل و ها فعالیت گستردگی به توجه با و تشکیالتی

 .گردند می

 های مسئولیت یا واحدها از یکی مسئولیت پذیرش به مکلف شورا اعضای از یك هر :ام سی اصل

 .شود می بررسی شورا جلسات در آنان عملکرد و باشند می شورا سوی از دیگر شده واگذار

 مرکزی شورای به واحد مقام قائم معرفی به موظف واحدها از یك هر مسئولین :یکم و سی اصل

 به واحد هر مقام قائم انتخاب بایست می و باشند می خود مسئولیت تحت واحد شورای تشکیل و

 .برسد مرکزی شورای تصویب

 

 «نظارت عالی تأهی»

 از انحراف گونه هر از جلوگیری و اتحادیه کلی فعالیت بر نظارت منظور به :دوم و سی اصل

 مسائل نمودن برطرف و اتحادیه اساسنامه مفاد رعایت همچنین و انقالبی و اسالمی های آرمان

 .میگردد تشکیل اتحایه نظارت عالی هیأت اختالف، مورد

 :از متشکل نظارت عالی هیات :سوم و سی اصل

 ماه 3 مدت به مجمع آن انتخاب به نمایندگان مجمع اعضای از نفر دو -1

 یکسال مدت به ساالنه کنگره انتخاب به نفر دو -2

 یکسال مدت به و کنگره انتخاب به سابق مرکزی شوراهای اعضای از نفر یك -3

 بالمانع متوالی های دوره برای نظارت عالی هیأت در عضویت جهت فرد یك انتخاب :1 تبصره

 .است

 .باشند مرکزی شورای عضو همزمان نباید نظارت عالی هیأت اعضای :2 تبصره
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 سابقة نباید و بوده دارا را نوزدهم اصل 4 تا 1 بندهای در مندرج شرایط باید کاندیداها :3 تبصره

 .باشند داشته کتبی توبیخ نوبت سه از بیش یا کفایت عدم عضویت، سلب

 .است االجرا الزم آن اعضای کل پنجم سه رای با نظارت عالی هیات مصوبات :4 تبصره

 .شوند می انتخاب البدل علی عضو عنوان به نفر دو اصل این 2 و 1 بند منتخبین برای :5 تبصره

 می ذیل صورت به نظارت عالی هیأت در عضویت برای کاندیداها شرایط :چهارم و سی اصل

 :باشد

 .باشند بوده دانشگاهی دفتر شورای عضو دوره یك حداقل بایستی نمایندگان مجمع منتخبین -1

 کنونی یا سابق خواهران واحد مسئولین یا دبیران بین از بایستی کنگره منتخبین نفر دو -2

 را دانشگاه شورای در عضویت سابقه کامل دوره دو حداقل که شرطی به شوند انتخاب دانشگاهها

 .باشد نگذشته آنان التحصیلی فارغ زمان از سال یك از بیش و داشته

 توانند می شورا در عضویت کامل دوره یك شرط به نیز مرکزی شورای اعضای :تبصره

 .باشند نظارت عالی هیات کاندیدای

 دوره یك حداقل که شرطی به یکسال مدت به سابق مرکزی شوراهای اعضای از نفر یك-3

 شورای در وی عضویت زمان از سال سه حداقل و بوده اتحادیه مرکزی شورای عضو کامل

 .باشد گذشته اتحادیه مرکزی

 در و دفتر آن شورای سالیانه انتخابات دو بین فاصله دانشگاهی دفاتر در دوره از منظور :تبصره

 .است اتحادیه سالیانه کنگره دو بین فاصله موارد سایر

 :نظارت عالی هیات اختیارات و وظایف :پنجم و سی اصل

 هیأت و مرکزی شورای در عضویت داوطلبان صالحیت تأیید و کنگرهها برگزاری بر نظارت -1

 .نظارت عالی

 اتحادیه کلی روند بر مستمر و عالیه نظارت-2

 .نباشد حل قابل عادی طریق از که اختالف مورد مسائل با رابطه در گیری تصمیم -3

 اتحادیه های نامه آئین و اساسنامه مفاد تفسیر -4
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 موارد اساس بر اتحادیه افراد و ارکان سایر و مرکزی شورای اعضای تخلفات به رسیدگی -5

 افراد و دانشگاهی دفتر شکایت مرکزی، شورای نمایندگان، مجمع سوی از شده ارجاع

 اساسنامه اصالح منظور به العاده فوق کنگره برگزاری درخواست -8

 .اند شده موظف و گردیده تصریح آنها به نسبت اساسنامه این در که دیگری امور کلیه انجام -7

 یا اجرایی مسئولیت سلب توبیخ، تذکر، به نسبت (5) بند اجرای در نظارت عالی هیأت :تبصره

 .مینماید گیری تصمیم مرکزی شورای اعضای عزل

 داخلی نامه آئین تدوین به نسبت خود رسمی جلسه اولین در نظارت عالی هیئت :ششم و سی اصل

 .کرد خواهد اقدام

 کاری گزارش بایست می و پاسخگوست کنگره برابر در نظارت عالی هیئت :هفتم و سی اصل

 .نماید ارائه کنگره جلسات در را خود

 

 «نمایندگان مجمع»

 و اتحادیه دفاتر بین هماهنگی ایجاد و تشکیالتی منظم ارتباط برقراری منظور به :هشتم و سی اصل

 از متشکل نمایندگان مجمع مرکزی، شورای اجرایی عملکرد بر نظارت همچنین و مرکزی دفتر

 .گردد می تشکیل کشور سراسر دانشگاهی دفاتر نمایندگان

 نمایندگان مجمع در شرکت جهت را خود اعضای از نفر دو دانشگاه شورای :نهم و سی اصل

 .نماید می معرفی

 .باشد نمی واگذاری قابل و بوده شخص به قائم مجمع نمایندگان رای حق: 1 تبصره

 مجمع چهار یا متوالی مجمع سه در دانشگاهی دفتر از نماینده حضور عدم صورت در :2 تبصره

 سلب بعدی مجمع دو در دفاتر آن رای حقه( ساالن ی کنگره دو بین فاصله) دوره هر در متناوب

 .گردد می

 :نمایندگان مجمع اختیارات و وظایف : چهلم اصل

 مرکزی شورای فعالیتهای گزارش استماع -1

 دانشگاهی دفاتر فعالیتهای گزارش استماع -2
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 سیاسی مواضع چارچوب تعیین و اتحادیه برنامههای پیرامون راهکار ارائه و نظر تبادل-3

 نظارت عالی هیات در نماینده تعیین -4

 اجرایی واحدهای مسئولین و مرکزی شورای اعضای عزل پیشنهاد و استیضاح -5

 مدت به تشکیالت کمیسیون در عضویت جهت نمایندگان مجمع اعضای از نفر سه انتخاب -8

 ماه شش

تشکیالت و سه نفر  واحد مقام قائم، تشکیالت واحد ازمسئول متشکل تشکیالت کمیسیون :تبصره

 اعضای فوق می باشد.

 ، اصالح اساسنامه با رأی دو سوم کل نمایندگاندرخواست برگزاری کنگره -7

 تصویب آئین نامه های اتحادیه که توسط شورای مرکزی تدوین شده، با رأی نصف بعالوه یك

 کلیه آئین نامه ها باید در چارچوب اساسنامه اتحادیه و مصوبات کنگره باشد. تبصره:
 

 باشد. یندگان در قبال عملکرد خود به کنگره پاسخگو میمجمع نما اصل چهل و یکم:

آئین نامه های مصوب این مجمع تشکیل شده مطابق  جلسات مجمع نمایندگان اصل چهل و دوم:

و با حضور سه پنجم نمانیدگان رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی نصف بعالوه یك حاضرین 

 الزم االجراست. مگر آنکه نصاب دیگری در اساسنامه تعیین شده باشد.

ان هر ماه یك می باشد و حتی االمگمجمع  8تعداد مجامع نمایندگان در هر دوره حداقل  :1تبصره

 جلسه رسمی تشکیل خواهد شد.

متشکل از دبیر کل اتحادیه و دونفر از اعضای مجمع به انتخاب مجمع هیأت رئیسه مجمع  :2تبصره

ماه به ترتیب آراء به عنوان  8نمایندگان می باشد که طبق آئین نامه های مصوب مجمع به مدت 

 شوند. نایب رئیس اول و دوم انتخاب می

ی جلسات مجمع به عهده ی دبیر کل اتحادیه می باشد و حضور کلیه ی اعضای  اداره: 3تبصره 

.شورای مرکزی جهت ارائه توضیحات در خصوص عملکرد خود به دفاتر ضروری است

موضوعات پیشنهادی به درخواست یك سوم کل اعضای مجمع نمایندگان در دستور  :4تبصره 

 کار قرار می گیرد.
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نمایندگان با تقاضای کتبی حداقل بیست نفر از نمایندگان می تواند  مجمع اصل چهل و سوم:

نسبت به استیضاح هر یك از اعضای شورای مرکزی اقدام نماید. در صورتیکه بیش از نصف 

شونده قانع نشوند مورد استیضاح و پیشنهاد مجمع در خصوص تذکر، توبیخ و نمایندگان با پاسخ 

 اقدام به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود. سلب مسئولیت اجرایی جهت بررسی و

عزل اعضای شورای مرکزی منوط به رأی دو سوم پس از تصویب هیأت عالی نظارت،  :1تبصره

 حاضرین خواهد بود.

درخواست استیضاح اعضای شورای مرکزی بایستی یك هفته قبل از جلسه به اطالع  :2تبصره

 عضو مربوطه برسد و عدم حضور عضو مذکور مانع از تصمیم گیری مجمع نخواهد بود.

 

 »کنگره«

 معرفی نمایندگان از متشکل اتحادیه، گیری تصمیم مرجع عالیترین کنگره:چهارم و چهل اصل

 .باشد می ها دانشگاه شورای طرف از شده

 .یابد می رسمیت اعضاء کل دوسوم حضور با کنگره جلسات :پنجم و چهل اصل

 .باشد نمی واگذاری قابل کنگره در عضویت :1 تبصره

 از کنگره ازبرگزاری قبل روز پانزده حداقل آن اعضای از دعوت و کنگره تشکیل اعالم :2 تبصره

 انجام رسمی دعوتنامة یا و کثیراالنتشار های روزنامه از یکی یا اتحادیه ارگان یا سایت طریق

 .شود می

 در. است (رأی حق یك نفر هر) دانشگاه هر شورای اعضای از نفر 4 از متشکل کنگره :3 تبصره

 حق دو جلسه سه از بیش غیبت صورت در و رأی حق یك مجامع در دفتر غیبت سه یا دو صورت

 عملکرد بر مبنی تشکیالت کمیسیون گزارش صورت در و شود می کاسته فوق نصاب از رأی

. شود می افزوده آن به تشویقی رأی حق یك تحصیلی سال طول در دانشگاهی دفتر آن مطلوب

 توسط مجمع اولین در تشکیالت کمیسیون در تصویب از پس تشویقی یأر این سازوکار ضمنا

 .گردد می ابالغ دفاتر به واحدتشکیالت مسئول

 :کنگره اختیارات و وظایف :ششم و چهل اصل

 نظارت عالی هیات نماینده و دبیرکل گزارش استماع-1
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 نظارت عالی هیأت نمایندگان و مرکزی شورای اعضای انتخاب-2

 کنگره دو فاصله در اتحادیه عملکرد بررسی-3

 مجمع یا مرکزی شورای سوی از که آینده سال فعالیتهای برای کلی سیاستهای تصویب-4

 .است شده پیشنهاد نمایندگان

 بالعکس یا دیگر گروهی در اتحادیه شدن ادغام مورد در تصمیم-5

 کل دوسوم یأر طریق از مصوبات میگردد برگزار 5 بند اجرای بمنظور که جلساتی در :تبصره

 .اجراست قابل کنگره اعضای

 جمع یا فرد به را خود اختیارات حدود در تصمیمگیری حق نمیتواند کنگره :هفتم و چهل اصل

 .نماید واگذار دیگری

 است اجراء قابل جلسه در حاضرین یك بعالوه نصف رای با کنگره مصوبات :هشتم و چهل اصل

 .باشد کرده تعیین خاصی نصاب اساسنامه در که مواردی در مگر

 نظارت عالی هیئت نظر به منوط اعضاء غیر برای و علنی اتحادیه اعضای برای مذاکرات :تبصره

 .است

 تشکیل مرتبه یك سالی عادی کنگره و است سال یك کنگره نمایندگی دوره :نهم و چهل اصل

 .گردد می

 با جداگانه بطور مرکزی شورای و نمایندگان مجمع کنگره، نظارت، عالی هیات :پنجاهم اصل

 .بنمایند العاده فوق کنگره تشکیل تقاضای میتوانند اعضایشان دوسوم رأی

 در حاضر اعضای لیکن. شد خواهد تعیین کننده درخواست مرجع توسط جلسه دستور :تبصره

 پیشنهاد جدیدی جلسة دستور توانند می حاضرین یك بعالوة نصف رای با العاده فوق کنگره جلسه

 .کنند

 تصویب به باید است گردیده تعیین آنچه از کنگره برگزاری زمان مدت تغییر :یکم و پنجاه اصل

 .برسد حاضرین مجموع دوسوم

 

 «اساسنامه اصالح و بازنگری  سوم فصل»
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 مجمع یا و مرکزی شورای نظارت، عالی هیأت درخواست صورت در :دوم و پنجاه اصل

 در و طرح نمایندگان مجمع اولین در موضوع مذکور، اصول طبق اساسنامه اصالح برای نمایندگان

 کنگره برگزاری به موظف مرکزی شورای مجمع، اعضای کل دوسوم رأی با تصویب صورت

 .باشد می اساسنامه اصالح منظور به العاده فوق

 .برسد کنگره اعضای تمامی دوسوم تصویب به باید اساسنامه در تغییر هرگونه :تبصره

 

 «انحالل یا تعطیلی  چهارم فصل»

 :شد خواهد منحل یا تعطیل ذیل انحاء به اتحادیه: سوم و پنجاه اصل

 اتحادیه تعطیلی یا انحالل بر مبنی والیت عظمای مقام نظر-1

 کنگره در شرکت شرایط واجدین کل چهارم سه رأی-2

 انحالل صورت در و بوده فقیه ولی به متعلق اتحادیه دارائیهای و اموال کلیه :چهارم و پنجاه اصل

 .میگیرد قرار له معظم اختیار در

 27/1/1369 تاریخ در تبصره وپنج سی و اصل پنج و پنجاه در اساسنامه این :پنجم و پنجاه اصل

 .است االجرا الزم کنگره همان از و گردید تصویب و بررسی اساسنامه اصالح ویژه کنگره در


