
»دستور العمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان«

: مقدمه

مقرر شد دستورالعمل اجرايي آيين نامه پس از ابالغ آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان

و فناوري، و مزبور توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و آموزش پزشكي بهداشت، درمان

دانشگاه آزاد اسالمي به منظور احصاء مسائل اجرايي براي مدت سه سال به صورت آزمايشي 

و ابالغ گردد . تدوين

ق آيين نامه تشكلهاي5ماده2از بند)ب(سمت با انقضاي مدت آزمايشي مذكور در اجراي

 449مصوب جلسه) تكميلي(8و نيز ماده9/6/78مورخ 448اسالمي دانشگاهيان مصوب جلسه 

و تبصره هاي الحاقي مصوب جلسه6/7/78مورخ و 13/10/1379مورخ 472و مفاد تكلمه

ع 8/11/1381مورخ 511و جلسه 9/11/1380مورخ 493جلسه و شوراي الي انقالب فرهنگي

و مسؤوليت هاي نظارت دانشگاهها، دستورالعمل  و تسريع در انجام وظايف به منظور تسهيل

. اجرايي اين آيين نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه براي اجرا ابالغ مي گردد

و مراحل–بخش اول شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت، نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت

 صدور مجوز فعاليتها 

آن–1ماده و وظايف : دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه

و مكاتبه با تشكلهاي-1-1 تسهيل در انجام فعاليت هاي هيأت نظارت دانشگاه در زمينه تماس

و مدارك دبيرخانه هيأت نظارت  و نگهــداري اسناد و ساير نهــادهاي ذيربط، حفظ اسالمي

مي دانشگاه با شرح وظايف : گرددزير تشكيل

و يا واحد) الف و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات هيأت نظارت دانشگاه اعالم دستور كار

. دانشگاهي

ها تشكيل نظام بايگاني،)ب و طبقه بندي پرونده و مكاتبات و نگهداري اسناد . ثبت

و)ج طرح آنها در دريافت درخواست كتبي هيأت مؤسسه متقاضي تأسيس تشكل اسالمي

. جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه



و طرح آن در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه)د . دريافت درخواست كتبي مجوز فعاليت

و حقوقي در ارتباط با فعاليت هاي تشكل) هـ دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي

و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگ .اههاي اسالمي

و با امضاي رياست دانشگاه در مهلت)و ابالغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب

. قانوني تعيين شده به تشكل اسالمي

و انجام مكاتبات ضروري بنا به دستور رئيس هيأت نظارت دانشگاه)ز . تدوين صورت جلسات

و ارسال)ح و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه آن با امضاي رياست دانشگاه تهيه

. براي دبيرخانه هيأت نظارت مركزي

و دستورالعمل هاي)ط اطالع رساني به موقع در مورد آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان

و تشكلهاي اسالمي . اجرايي آن به دانشگاهيان

و تشكيل جلسات هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات دانشجويان)ي . دعوت

و اخذ گزارش فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي پيگير)ك ي اجراي مصوبات هيأت نظارت دانشگاه

.دانشگاهيان

.انجام ساير امور محوله)ل

رئيس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه را به عنوان مسئول-2-1

و به اعضاء معرفي مي نمايد . دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه انتخاب

 نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه–2ماده

و يا صدور-1-2 هيأت نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام به درخواست كتبي تشكلها

و انجام ديگر وظايف محوله در فواصل زماني  مجوز فعاليتهاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي

و يا به طور فوق العاده تشكيل جلسه مي دهد . معين

رئيس دانشگاه يا دو سوم اعضاي هيأت نظارت مي توانند درخواست تشكيل جلسه فوق: تبصره

و رئيس هيأت موظف به دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد . العاده نمايند

و حداقل يك عضو ديگر) رئيس هيأت( جلسات هيأت نظارت با حضور رياست دانشگاه-2-2

. رسمي است



و-3-2 و فرهنگي دانشگاه و معاون دانشجويي حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه

و با موافقت رئيس دانشگاه) حسب مورد( نماينده تشكل اسالمي  در جلسات بدون حق رأي

.بالمانع است

ها-3ماده :نحوه صدور مجوز فعاليت

است در صورت تمايل به انجام هر يك كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه الزم-1-3

آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز)2-1( از فعاليتهاي مندرج در بند 

.از هيأت نظارت دانشگاه طبق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند

تشكلهاي اسالمي متقاضي صدور مجوز فعاليت بايستي برگ درخواست مجوز فعاليت-2-3

و تشكيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت) پيوست دستورالعمل اجرايي( و براي ثبت را تكميل

. تحويل نمايند

و ارايه مجوز توسط هيأت نظارت دانشگاه در مورد فعاليت هايي-3-3 حداكثر مهلت پاسخگويي

و نصب تابلو از تاريخ ثبت درخواست كتبي: نظير در دبيرخانه سخنراني، تشكيل ميز گرد، تريبون

و راهپيمايي چهار روز كاري مي باشد و در مورد تجمع .هيأت، روز كاري

دستورالعمل را دارند3-3تشكلهاي اسالمي كه درخواست انجام فعاليتهاي مندرج در بند: تبصره

الزم است با توجه به حداكثر مهلت قانوني پاسخگويي از سوي هيأت نطارت دانشگاه تاريخ برنامه 

ر و تازمان اخذ مجوز از انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي اجتناب نمايندخود .ا تنظيم

به)3-3(هيأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين شده در بند-4-3 نسبت

و اعالم كتبي آن اقدام نمايند رئيس هيأت. تشكيل جلسه رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصميم

و .عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي مي شود مسئول اين امر مي باشد

در صورت عدم موافقت هيأت نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشكل، ضروريست داليل-5-3

و مستدل در مهلت تعيين شده در بند  به تشكل اسالمي3-3عدم موافقت به صورت مكتوب

.ابالغ شود

به:1تبصره مي چنانچه تشكل اسالمي نسبت رأي هيأت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد

تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابالغ رأي هيأت نظارت دانشگاه به 

و متعاقباَ هيأت نظارت دانشگاه نيز الزم است نظر  صورت مكتوب به دبيرخانه هيأت نظارت ارايه

د .ريافت اعتراض كتباَ به تشكل اعالم نمايدنهايي خود را ظرف مهلت هفت روز از تاريخ



در صورت اعــتراض تشكل اسالمي به نظر نهايي هيأت نظارت دانشگاه يا امتناع هيأت:2تبصره

و  نظارت از پـــاسخگويي، موضوع در صــورت درخواست تشكل به هيأت نظارت مركزي ارجاع

.االجرا استرأي هيأت نظارت مركزي الزم

و2نظارت مركزي مكلف است ظرف هيأت:3تبصره ماه از تاريخ اعتراض به موضوع رسيدگي

اين تصميم مي بايست ظرف يك هفته به صورت مكتوب به هيأت. تصميم مقتضي اتخاذ نمايند

.نظارت دانشگاه اعالم شود

تشكلهاي اسالمي مي تواند به صورت مشترك ودر قالب برنامه واحد از هيأت نظارت-6-3

ت بديهي است در اين گونه موارد برگ درخواست توسط. قاضاي مجوز فعاليت كننددانشگاه

و امضاء مي شود  .نمايندگان تشكلهاي مزبور تكميل

، مجوز اخذ شده به قوت خود-7-3 نصب تابلو نياز به اخذ مكرر نداشته وتا زمان رعايت مقررات

و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر به نشريا .ت دانشجويي قابل رسيدگي استباقي است

مصوبه( آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان2-1مستندأ به تبصره الحاقي به بند-8-3

راه اندازي هر نوع ): شوراي عالي انقالب اسالمي فرهنگي 8/11/1381مورخ 511جلسه شماره

.پايگاه اطالع رساني با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد

و نظارت بر اجراي انتخابات–بخش دوم و صدور مجوز ايجاد تشكل  نحوه بررسي

: اعالم موافقت اصولي-4ماده

اعالم موافقت اصولي براي تأسيس تشكلهاي اسالم دانشگاهيان مي بايست براساس ضوابط مندرج

و رعايت نكات زير انجام پذيرد : در آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان

و التزام عملي به اسالم،-1-4 در بررسي صالحيت اعضاي هيأت مؤسس، اعالم كتبي به اعتقاد

و قانون اساسي براي احراز شرايط مندرج در قسمت  آيين)3-1( بند) الف(واليت مطلقه فقيه

نامه تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان مكفي است به جز در مواردي كه هيأت نظارت دانشگاه 

و مستندات قابل قبول احراز نمايدخالف اين ادع و قرائن .ا را براساس شواهد

و هيأت-2-4 و رعايت اخالق اسالمي بر عهده اعضاي هيأت نظارت مي باشد احراز حسن شهرت

. مي تواند از طريق مراجع مسئول نيز استعالم نمايد



ا-3-4 سالمي ديگري اعضاي هيأت مؤسس در هنگام ارايه تقاضاي خود نبايد عضو هيچ تشكل

. در درون دانشگاه باشند

و يا سه ترم غير متوالي، قبل-4-4 اعضاي هيأت مؤسس نبايد طي دو ترم تحصيلي متوالي اخير

. از ارايه درخواست تأسيس تشكل مشروط شده باشند

هيأت مؤسس متقاضي ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا زمان صدور-5-4

. نمايد) از موجوديت يا انجام ساير فعاليتها اعم( مجوز 

و انجام مراحل بررسي صالحيت هيأت مؤسس توسط هيأت-6-4 مدت زمان مجاز براي مكاتبات

و هيأت نظارت موظف است طبق  نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ درخواست كتبي است

مراحل بررسي، در صورت تأييد روز كاري پس از اتمام15آيين نامه ظرف مدت)3-3(بند 

و در صورت عدم تأييد نسبت به اعالم  صالحيت هيأت مؤسس، نسبت به صدور موافقت اصولي

كتبي داليل رد صالحيت به صورت طبقه بندي شده با امضاي دبير هيئت نظارت دانشگاه اقدام 

كتبي رأي هيأت اعضاي هيأت مؤسس رد صالحيت شده ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ. نمايد

نظارت دانشگاه مي توانند به رأي هيأت نظارت دانشگاه در هيأت نظارت مركزي اعتراض 

. نمايند

در مواردي كه براي بررسي صالحيت هيأت مؤسس نياز به مكاتبه با محاكم قضايي باشد،: تبصره

. روز قابل افزايش است45مدت زمان مجاز براي انجام مراحل بررسي تا 

و ساختار اساسنامه-5ه ماد :رئوس اصلي

و ساختار اساسنامه تشكل هاي اسالمي الزم است : رعايت موارد زير در محتوا

. آيين نامه)3-4(تصريح نكات مندرج در تبصره-1-5

و فعاليت هاي تشكل بر آراي اعضا كه حد نصاب آراي مزبور–2-5 مبتني بودن تصميمات

. اسنامه خواهد بودحسب مورد مطابق مفاد اس

. تنها اعضاي تشكل مي توانند در انتخابات شوراي مركزي آن تشكل شركت نمايند: تبصره

و تشكيالت زير مجموعه آنان–3-5 .معرفي اركان تشكل

. شرح دقيق وظايف اركان تشكل-4-5

و اخذ تصميم-5-5 . چگونگي تشكيل جلسات، حد نصاب رسميت آنها

و خروج اعضاء از تشكل شرايط عضوي-6-5  ). اخراج يا استعفا( ت، نحوه عضو گيري



يا: تبصره و 3نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكلهاي اسالمي نبايد طي دو ترم متوالي

. ترم غير متوالي مشروط شده باشند

و اعالم كتبي اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند-7-5 )3-1(پايبندي به احكام اسالمي

و يا شوراي مركزي تشكل آيين نامه از سوي نامزدهاي عضويت در هيأت مركزي، هسته مركزي

. اسالمي

. نحوه انحالل تشكل–8-5

نحوه رفع اختالف تشكل در صورت بروز اختالف بين اعضاي شوراي مركزي آن به صورت-9-5

و روشن . صريح

او-10-5 و همچنين تجديد انتخابات در چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه و ساير دوره ها ل

. صورت صدور رأي ابطال انتخابات از سوي مراجع صالحه ذيربط

در–11-5 نحوه تداوم فعاليت قانوني تشكل در صورت برگزار نشدن انتخابات شوراي مركزي

و يا تعويق انتخابات شوراي مركزي . موعد مقرر

تش-12-5 . كل اسالمينحوه تغيير در اساسنامه

و مراجع ذيربط-13-5 و نحوه تصويب آن به مجمع عمومي تشكل .اعالم تراز نامه مالي تشكل

و عدم سوء-14-5 تصريح به انتفاعي نبودن تشكل، عدم سوء استفاده از امكانات مالي دانشگاه

.استفاده از نام تشكل

و فعلي دانشگاهها مي بايست: تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكل هاي اسالمي رسمي

و اين دستورالعمل اقدام  ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد آيين نامه

و يا رعايت نشدن مفاد دستورالعمل فعاليت تشكل مزبور  نمايند، در صورت عدم تطبيق اساسنامه

. غير قانوني است

: بررسي اساسنامه–6ماده

رت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكل هاي اسالمي را به منظور رعايت مفاد هيأت نظا-1-6

و ماده  را)5(آيين نامه و در صورت عدم رعايت نكات فوق مراتب اين دستورالعمل بررسي نموده

و با ذكر نكات مورد استناد ظرف مدت يك ماه  به) آيين نامه3-6مهلت مقرر در بند(كتباً

. ايدهيأت مؤسس اعالم نم



. هرگونه تغيير در اساسنامه مصوب الزم است در هيأت نظارت دانشگاه به تصويب برسد-2-6

:نظارت بر انتخابات-7ماده

، هيأت نظارت هر دانشگاه وظيفه بر حسن)4-2(بند»د«براساس قسمت–1-7 آيين نامه

. اجراي انتخابات را بر عهده دارد

تشكل هاي اسالمي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه انتخابات، تاريخ پيشنهادي-2-7

خود را به صورت كتبي در زمينه انتخابات براي هماهنگي با مسؤولين ذيربط به هيأت نظارت 

. دانشگاه اعالم نمايند

ت: تبصره شكل موافقت هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم

و در صورت عدم موافقت، داليل خود را در همان  خود را با تاريخ تعيين شده كتباً اعالم نمايد

و با امضاي رئيس هيأت نظارت به تشكل ابالغ كند، در اين صورت تشكل موظف است  مهلت كتباً

. زمان ديگري را براي برگزاري انتخابات به هيأت نظارت دانشگاه پيشنهاد نمايد

هيأت نظارت دانشگاه مي تواند با صالحديد، نماينده خود را كه حتي المقدورازاعضاي-3-7

و. هيأت منصفه است براي نظارت بر انتخابات معرفي نمايد در اين صورت تشكل نيز با انتخاب

از جانب خود موظف به همكاري با نماينده هيأت) به صورت مكتوب( معرفي يك نماينده 

.ه استنظارت دانشگا

نماينده هيئت نظارت بر روند اجراي انتخابات، بدون دخالت در امور اجرايي، نظارت نموده-4-7

و مستند به هيأت  و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت كتبي و نحوه برگزاري

. نظارت دانشگاه گزارش مي نمايد

ا-5-7 و يا بر چنانچه هر يك از تشكل هاي اسالمي بدون خذ موافقت هيأت نظارت دانشگاه

خالف مفاد اساسنامه مصوب اقدام به برگزاري انتخابات نمايند نتايج انتخابات مذكور از سوي 

و باطل اعالم مي شود . هيأت نظارت غير قابل قبول بوده

و تخلفات تشكلهاي اسالمي–بخش سوم  نحوه طرح ورسيدگي به شكايات

:تعاريف-8ماده

و بيمارستانهاي: محدوده دانشگاه-1-8 عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشكده ها،خوابگاهها

.آموزشي



و گردش: تبصره و فضاهايي كه در زمان برگزاري مراسم، همايش ها و ساير اماكن اردوگاهها

و  اس...... هاي علمي، فرهنگي، تفريحي تفاده قرار براي انجام برنامه هاي هريك از تشكل ها مورد

. مي گيرند در حكم محدوده دانشگاهها مي باشند

حق: توقف فعاليت-2-8 به وضعيتي مي گويند كه تشكل عليرغم در اختيار داشتن مجوز،

. هيچگونه فعاليتي ندارد

به وضعيتي مي گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف بايد در هيأت نظارت: تعليق مجوز-3-8

و تا قبل از اعالم نظر هيأت نظارت، تشكل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد دانشگاه بررسي شود 

. داشت

به وضعيتي مي گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف يا تخلفات با رأي هيأت: لغو مجوز–4-8

. نظارت دانشگاه ابطال مي گردد

ل در محدوده رسيدگي به تخلفات تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان مطابق با دستورالعم–9ماده

و شكايات به عمل هر دانشگاه در صالحيت هيأت نظارت دانشگاه با حضور هيأت منصفه مي باشد

و حسب  آمده از اعضاي تشكلها، از حيث شخصيت حقيقي در هيأت نظارت قابل رسيدگي نبوده

. مورد در صالحيت كميته انضباطي يا مراجع ذيربط خواهد بود

تنها به شكاياتي كه از طريق دبيرخانه هيأت در دستور كار جلسات هيأت نظارت دانشگاه: تبصره

و دبيرخانه هيأت  و هيأت منصفه قرار مي گيرد رسيدگي به عمل مي آورد هيأت نظارت دانشگاه

و اولويت  آنها در جلسه هيأت) با تشخيص رئيس هيأت( موظف است به ترتيب دريافت شكايات

. نظارت دانشگاه مطرح كند

به بعد اين18رسيدگي به تخلفات تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان مندرج در موارد–10ماده

دستورالعمل با ارايه گزارش تخلف توسط هريك از اعضاي هيأت نظارت دانشگاه يا اعضاي شوراي 

و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوق به دبيرخانه هيأت نظارت در دستور  فرهنگي

. نظارت قرار مي گيردكار جلسات هيأت 

و يك عضو علي5هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل ها داراي–11ماده عضو اصلي

و احكام آنان از سوي رئيس دانشگاه صادر مي شود  :البدل است كه به ترتيب زير پيشنهاد

.يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا) الف

. علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه يك نفر از اعضاي هيأت)ب



و يك نفر عضو علي البدل( دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه)ج به) يك نفر اصلي

. انتخاب آن شورا

. سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه–دو نفر از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي)د

من–12ماده صفه با دعوت كتبي دبيرخانه هيأت نظارت از كليه اعضاي هيأت جلسات هيأت

و با حضور حداقل  و تصميمات متخذه با رأي حداقل4منصفه تشكيل نفر از اعضا رسميت يافته

. نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر است3

دا:1تبصره .شتعضو علي البدل در غياب هريك از اعضاي اصلي هيأت منصفه حق رأي خواهد

. دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضا توسط اعضا انتخاب مي شود:2تبصره

رئيس هيأت نظارت موظف است پس از دريافت شكايت، تشكل مورد نظر را با ابالغ–13ماده

و زمان تشكيل جلسه رسيدگي را حداقل يك هفته قبل از رسيدگي شكايت به  كتبي مطلع نموده

و اعضاي هيأت منصفه كتباً اعالم نمايدتش . كل، شاكي

چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض داشته باشد، هيأت نظارت: تبصره

دانشگاه مي تواند با صالحديد جلسه را به زمان ديگري موكول نمايد، به هر حال تاريخ جلسه 

زم20رسيدگي نمي تواند بيشتر از  . ان دريافت شكايت تعيين شودروز كاري از

و يا گزارش دريافتي–14ماده پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شكايت

و دفاعيات نماينده تشكل استماع مي شود سپس اعضاي هيأت نظارت مي توانند سؤاالتي. قرائت

و امكان تصميم گيري دقيقتر توسط هيأت منص . فه مطرح نمايندرا به منظور روشن شدن موضوع

و شاكي را فراهم آورد: تبصره . هيأت نظارت موظف است امكان دفاع براي نماينده تشكل

به–15ماده پس از اعالم ختم رسيدگي توسط رئيس هيأت نظارت دانشگاه هيأت منصفه

: منظور پاسخ به دو سؤال تشكيل جلسه خواهد داد 

 آيا تخلف واقع شده است يا خير؟-1

ر صورت وضوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟د-2

و در ادامه همان جلسه نظر–16ماده هيأت منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسيدگي

. خود را پس از شورا اعالم نمايد

روز كاري3هيأت نظارت موظف است پس از اعالم نظر هيأت منصفه، حداكثر ظرف–17ماده

و براساس نظر هيأت منصفه صادر نمايدرأي خود را مطاب و دستورالعمل حاضر .ق مفاد آيين نامه



و قابل اجرا است كه حداقل به امضاي: تبصره رأي صادر توسط هيأت نظارت در صورتي معتبر

. دو عضو هيأت نظارت رسيده باشد

:هيأت نظارت پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير صادر مي نمايد–18ماده

اين دستورالعمل اقدام4ماده5در صورتي كه هيأت مؤسس برخالف تعهد مذكور در بند-1-18

شد6تا3نمايد اعضاي هيأت مؤسس به مدت  . ماه از حق تأسيس تشكل محروم خواهند

در صورتي كه تشكل بر خالف اساسنامه مصوب خود اقدام نمايد با تشخيص هيأت–2-18

شدنظارت مجوز آن تشكل لغو  . خواهد

آيين)2-1(در صورتي كه تشكل بدون دريافت مجوز فعاليت از سوي نظارت مطابق بند-3-18

و يا نصب تابلوي آزاد نمايد براي  نامه اقدام به برگزاري سخنراني، تجمع، راهپيمايي، تريبون آزاد

و در صورت  تكرار، تشكل به بار اول تشكل به مدت يك تا دو ماه از حق انجام آن فعاليت محروم

و بار سوم به تعليق2-1ماه از انجام فعاليت هاي مندرج در بند4تا3مدت  آيين نامه محروم

. مجوز محكوم مي شود

به-4-18 در صورتي كه تشكل از طريق فعاليت خود در امور جاري دانشگاه ايجاد خالل نمايد

مي6تا3يق مجوز از گونه اي كه موجب توقف امور آموزشي دانشگاه شود به تعل ماه محكوم

. گردد

در صورتي كه تشكل آزادي هاي مشروع مصرح اشخاص در قانون اساسي را نقض نمايد–5-18

و  و گروههاي غير قانوني و تبليغ احزاب يا به ايراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذيب، ترويج

در6تا3ر اول توقف فعاليت از معاندت با اصول قانون اساسي اقدام نمايد مجازات وي با و ماه

. صورت تكرار، تعليق مجوز خواهد بود

و–6-18 در صورتي كه تشكلي پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعاليت از ضوابط تعيين شده

يا شروط هيأت نظارت عدول نمايد، براي بار اول به شوراي مركزي تشكل تذكر كتبي داده مي 

و در صورت تكرا و در مرتبه سوم6تا3ر تخلف، به مدت شود ماه از انجام همان فعاليت محروم

. به تعليق مجوز محكوم مي شود

پس–7-18 و تعليق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول يك دوره انتخاباتي اعمال شده

و با برگزاري انتخابات جديد تشكيل، هيأت نظارت بر حسب روند معمو ل از طي مدت مزبور

و اين دستورالعمل مي نمايد . مطابق آيين نامه



، اقدام به هرگونه فعاليت مندرج در بند–8-18 آيين2-1چنانچه تشكل در طول مدت تعليق

. هيأت نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام مي نمايد. نامه نمايد

3ظرف مدت در موارد محكوميت به تعليق مجوز، هيأت نظارت موظف است حداكثر–9-18

و مدت محكوميت اعالم نظر نمايد . ماه نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز

مي–19ماده رئيس هيأت نظارت ظرف يك هفته رأي صادره در موارد فوق را ابالغ كتبي

و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ، طرفين مي توانند به رأي صادره اعتراض نمايند در اين. نمايد

نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيأت نظارت مركزي صورت هيأت 

. در اين صورت اجراي حكم منوط به رأي هيأت نظارت مركزي خواهد بود. ارسال مي نمايد

و اين–20ماده مرجع تجديد نظر در آراي هيأت نظارت دانشگاه هيأت نظارت مركزي است

تاريخ دريافت پرونده در خصوص رأي صادره از سوي هيأت موظف است ظرف مدت دو ماه از

. رأي هيأت نظارت مركزي قطعي است. هيأت نظارت دانشگاه اعالم نظر نمايد

:رسيدگي به تخلفات انتخاباتي-21ماده

. مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكلها، هيأت نظارت دانشگاه است–1-21

ت گزارش نماينده هيأت نظارت مبني بر وقوع تخلف هيأت نظارت دانشگاه در صور-2-21

، اقدام به و مستند از سوي يك سوم اعضاي تشكل اسالمي و يا ارايه شكايت مكتوب انتخاباتي

و اعالم رأي  و اساسنامه تشكل و مطابقت آن با اين دستورالعمل بررسي نحوه برگزاري انتخابات

و يا اعتراضات مذكور نمايد . در مورد شكايت

شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداكثر تا پانزده روز پس از اعالم نتايح انتخابات–3-21

و رسيدگي مي باشد . مزبور توسط تشكل، قابل طرح

مي–4-21 رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند ديگر تخلفات با حضور هيأت منصفه صورت

و هيأت نظارت دانشگاه پس از رسيدگي  : رأي خود را به شرح زير اعالم مي نمايدپذيرد

و بي تأثير بودن تخلف در نتايج انتخابات، به تشكل اسالمي) الف در صورت جزئي بودن

. تذكركتبي داده مي شود

در صورتي كه انتخابات به طور كلي مخدوش تشخيص داده شود، رأي به ابطال انتخابات داده)ب

. مي شود



م–5-21 ي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم كتبي رأي هيأت نظارت شاكي يا شاكيان

و هيأت دانشگاه، نسبت به رأي صادره از سوي اين هيأت به هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند

و45نظارت مركزي مكلف است ظرف مدت  روز از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي

.و الزم االجرا استاين رأي قطعي. رأي مقتضي صادر نمايند

و اعتراض تشكل اسالمي به هيأت نظارت مركزي، در طول: تبصره در صورت ابطال انتخابات

. مدت رسيدگي مجدد فعاليت هاي تشكل به حالت تعليق در مي آيد

يك–6-21 در صورت قطعيت ابطال انتخابات، تشكل اسالمي موظف است حداكثر ظرف مدت

كتبي هيأت نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با نظارت نماينده ماه از تاريخ اعالم رأي 

. هيأت نظارت دانشگاه اقدام نمايد

در صورتي كه تشكل اسالمي براساس رأي صادره نسبت به تجديد انتخابات در مهلت–7-21

رت مقرر اقدام نكند كليه فعاليتهاي تشكل تا زمان برگزاري انتخابات مجدد با حكم هيأت نظا

. دانشگاه به حالت تعليق در مي آيد

 مقررات نهايي–22ماده

در-1-22 و22اين دستورالعمل و63ماده و يك پيوست در تاريخ18بند  23/2/1382تبصره

در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگ به تصويب هيأت نظارت مركزي وزارتخانه هاي

د و فناوري، بهداشت، و دانشگاه آزاد اسالمي رسيدعلوم، تحقيقات و آموزش پزشكي . رمان

اين دستور العمل از تاريخ تصويب آن، جايگزين دستورالعمل اجرايي مصوب مورخ–2-22

و ساير 30/7/1380 و آموزش پزشكي و بهداشت، درمان و فناوري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات

. مقررات مشابه مي گردد

.پانزده روز پس از ابالغ در كليه دانشگاههاي كشور الزم االجرا استاين دستور العمل–3-22
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