
 

 

 نمایندگان اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان آیین نامه برگزاری مجامع
 

 شورای انتخاب به را مركزی شورای عضو دو دانشگاه هر كه باشد مي دانشگاهي دفاتر نمايندگان از متشكل نمايندگان مجمع.1

 نمايد مي معرفي دانشگاه

 مجدد آن شورا برای شركت در مجمع  اعتبار دارد.تبصره: دو عضو مجمع نمايندگان دفاتر تا زمان اعالم نظر 

 كميسيون موضوع باتشخيص اين  كه كنند؛ مي شركت درجلسه رأی حق بدون معلق و ، ناظرتأسيس حال در دفاتر نمايندگان. 2

 .باشد مي مركزی دفتر تشكيالت

 .باشد نمي واگذاری قابل و بوده منتخب نمايندگان اختيار در صرفاً رأی حق. 3

ی مجمع اعضا ،حق رأی)كه دوبرابر آن تعدادواحد تشكيالت ابتدای هر مجمع بايد تعداد دفاتر فعال همچنين تعداد دفاتر دارای . 4

برای به رسميت رسيدن مجمع الزم است سه پنجم نمايندگان حضور داشته  دفاتر ناظر را مشخص كند. مي شود( و همچنين تعداد

 باشند.

دفاتر و  حضور و غياب به هيئت عالي نظارت، هيئت رئيسهليست كميسيون تشكيالت بوده و بايد حضور غياب دفتر به عهده . 5

 .ارسال گردد

 . دگرد مي مجمع 2 مدت به يدانشگاهآن دفتر  رأی حق سلب موجب متناوب جلسه 4 يا و متوالي جلسه 3 در حضور عدم. 6

 است پس از برگزاری هر مجمع، به بررسي دليل غيبت دفاتر غائب در آن مجمع بپردازد. تبصره: كميسيون واحد تشكيالت موظف

حق رأی تعيين ولي حضور و غياب دفاتر برای برگزار نمود يا رأی گيری  انتخاباتدر آن نمي توان مجامعي كه به حد نصاب نرسد، . 7

 صورت مي پذيرد.آنان 

را بررسي و سپس گزارش آن را به  مجمع متوالي شركت نكرده اند 5 كه در ييشوراموضوع تعليق  الزم است كميسيون تشكيالت. 8

 شورای مركزی اتحاديه اعالم نمايد.

 :رئيسه هيأت

 رئيسه أتهي وندمي ش دهبرگزي مجمع در كه نائب رئيس دو همراه به دبيركل و باشد مي دبيركل برعهده جلسات مديريت. 9

 .دهند مي تشكيل را مجمع

 بر را جلسات اداره يكي از دوعضو ديگر هيئت رئيسه قائم مقام دبيركل ودر غياب قائم مقام دبيركل، دبيركل، غياب در: 1تبصره

 .دنگير مي عهده

، ردازدبپ سخن ايراد به دستور از خارجص آنها تشخي به بنا اعضاء ازک ي هر چنانچه است موظف هيأت رئيسهرياست : 2تبصره

 .دنشووی  بحث ادامه مانع

 :از عبارتند هيئت رئيسه وظايف ديگر .11

   آراء شمارش  -   جلسات صورت تهيه -

 ها قطن وقت تنظيم -    سخنرانان نام ثبت -

 :بود خواهد زير بصورت عادی مواقع در مجمع جلسات دستور. 11

 كريم قرآن الف: قرائت

 دستور ازپيش  های ب: نطق

 مركزی شورای توسط واحدهای عملكرد ارائه: ج

 به واحد تشكيالت دانشگاهي های فعاليت گزارش ارائه: د

 روز مسائل و تشكيالتي درموارد نظر تبادل و بحث: ه

 گيرد. مجمع نمايندگان در دستور كار قرار مي  موضوعات پيشنهادی به امضای يک سوم كل اعضای. 12

 نظر بنابر كه داشت خواهند مهلت مجمع به عملكرد گزارش ارائه جهت دقيقه 91 مدت به جمعاً مركزی شورای واحدهای. 13

 .بپردازند صحبت به توانند مي دقيقه 15 تا 5 از دبيركل



 

 

و شورای مركزی، وقت پرسش و پاسخ جزء وقت قبلي به حساب نيامده  واحدهایط مجمع از بصره: در صورت پرسيدن سؤال توست

 دقيقه مي تواند اين موضوع ادامه يابد. 21تا 

 .داشت نخواهند رأی قح راداف ناي و دباش يم ردعملك ارائه و سواالت به پاسخگويي جهت مركزی شورای واحدهای حضور. 14

 .باشد نمايندگان مجمع عضو همزمان توانند نمي مركزی شورای اعضایتبصره:

 يأت عالي نظارت است.دبير هت عالي نظارت در مجامع الزامي است كه انتخاب آن فرد با يک نفر از اعضای هيأ حداقل حضور .15

 استيضاح:

مجمع نمايندگان با تقاضای كتبي حداقل بيست نفر از نمايندگان مي تواند نسبت به استيضاح هريک از اعضای شورای مركزی . 16

خصوص  اقدام نمايد. در صورتيكه بيش از نصف نمايندگان با پاسخ استيضاح شونده قانع نشوند مورد استيضاح و پيشنهاد مجمع در

 تذكر، توبيخ و سلب مسئوليت اجرايي جهت بررسي و اقدام به هيات عالي نظارت ارجاع  مي شود.

تبصره: درخواست استيضاح اعضای شورای مركزی بايستي يک هفته قبل از جلسه به اطالع عضو مربوطه برسد و عدم حضور عضو 

 گيری مجمع نخواهد بود.مذكور مانع از تصميم

 حاستيضا جلسات كار دستور. 17

 كنندگان حاستيضاقرائت نامه ی درخواست  -1

 دقيقه 5 به مدت شونده استيضاح فرصت دفاع -2

 دقيقه 5 مدت بههر كدام  حاستيضا موافقدونماينده  و مخالف هنمايند دونطق  -3

  دقيقه 15 بمدت شونده حاستيضا -4

 ديگر هب را خود زمان از بخشي يا تمام توانند مي نمايندگان و بوده رئيسه هيأت عهده بر موافقان و مخالفان از نام : ثبت1تبصره

 .دهند اختصاص اعضاء

 عالي هيأت اطالع به وقت اسرع در را مورد دو هر است موظف دبيركل عمجم در آن ويبتص و حاح استيضطر از بعد: 2تبصره

 درصورت استيضاح دبيركل يا قائم مقام دبيركل، مديريت جلسه برعهده ی ديگراعضای هيئت رئيسه ميباشد. .برساند نظارت

 .شود مي انجام ی رای هبرگ باو  مخفي بصورت حاستيضا برای گيری رأی. 18

 .شد خواهد تشكيلاضطراری  مجمع از دفاتر نيمي تقاضای با. 19

 اعضاء خواهد غيبت علت پيگيری به موظف دبيركل و باشند مي مجمع جلسات در شركت به موظف مركزی شورای اعضای. 21

 .بود

 تبصره: درصورت غيبت اعضای شورای مركزی در سه مجمع ، استيضاح عضو در مجمع آتي انحام مي گيرد.

 را نويس پيش تاس موظف وی كه است دبيركل عهده به نمايندگان مجمع نشست هر پاياني های بيانيه نويس پيشتهيه  .21

 .كند ارائه مجمع به نهايي تصويب جهت

 مجامع:هيئت رئيسه در  و كميسيون تشكيالت هيئت عالي نظارت، انتخابات

بت به ثبت نام از كانديداها اقدام نموده و مهلت اين روز مانده به مجامع نس 11حداقل واحدتشكيالت اتحاديه موظف است از . 22

. ثبت روز بوده كه فقط با درخواست واحد تشكيالت و تاييد هيأت عالي نظارت قابل تمديد مي باشد 7حداكثر و  5حداقلثبت نام 

 نام در خارج از مهلتي كه واحد تشكيالت مشخص نموده امكان پذير نمي باشد.

به اطالع  رسمي اتحاديه در سايت درجهمچنين و  به دفاتر روز مانده به ثبت نام اين موضوع از طريق نامه4: بايد حداقل 1تبصره 

 .دفاتر برسد

موردی كه در آن هرفرد فقط مي تواند در يكي از اين سه تا پيش از شركت در جلسه ی مصاحبه  با هيئت عالي نظارت : 2تبصره

 انتخابات برگزار مي گردد شركت نمايد.

در مجمع مي باشد.)از هر دفتر بيش عضويت عضويت در شورای دفتر دانشگاهي و همچنين  هر سه انتخابات،در شرايط ثبت نام . 23

 كانديدا شوند.(سه انتخابات از دو عضو نمي توانند در اين 

 يک دوره كامل عضويت در شورای دفتر دانشگاهي نيز ضروری است : برای كانديداتوری در هيئت عالي نظارت داشتنتبصره



 

 

 كانديداها در مجمع توسط هيئت عالي نظارت انجام مي پذيردتاييد صالحيت . 24

 اعضای كميسيون تشكيالت در صورت كانديدا بودن نميتوانند در روند انتخابات دخيل باشند. .25

 اعضای حاضر در مجمعاز  يک سوم امضای با د باذكر بندهای اصالحي،باي مجمع داخلي نامه آيين در اصالح گونه هر . تقاضای26

 .گيرد قرار جلسه كار در دستور تا شود ابالغ جلسه مدير به به حد نصاب رسيده

 ر با اساسنامه را در دستور كار مجمع قرار دهد.ي تواند درخواست تغيير مفاد مغايتبصره: هيأت عالي نظارت م

جامعه اسالمی دانشجویان بررسی و تصویب گردید و از همان تااریخ زز   در مجمع نمایندگان اتحادیه  77/9/3197تبصره در تاریخ 31بند و  72این آیین نامه با  .27

 ازجرا است.


