اساسنامه اتحاديه انجمن هاي اسالم دانشجويان در اروپا
فصل اول :كليات و تعاريف
ماده  -١نام :اتحاديه انجمن هاي اسالم دانشجويان اروپا كه از اين پس از آن به عنوان اتحاديه نام برده م شود.
ماده  -٢اركان :اركان اتحاديه عبارتند از:
الف -انجمن هاي اسالم
ب -عضو منفرد
ج -نشست ساليانه
د -شوراي مركزي
ه -مناطق و نواح
و -دفت نمايندگ اتحاديه در تهران
ماده  -٣تعاريف :اتحاديه تشكيالت مركب از انجمن هاي اسالم و اعضاء منفرد به رشح ذيل م باشد.
الف -انجمن هاي اسالم عضو :به جمع از اعضاء گفته م شود كه بر طبق اين اساسنامه به عنوان عضو شناخته
م شوند.
تبرصه  -١عضو :به دانشجويان مسلمان آشنا به زبان فارس اعم از دانشجويان دانشگاه ها ،مدارس عال ،كالس هاي
زبان و كارآموزان و افرادي كه بر طبق ضوابط محل تحصيل و عرف منطقه دانشجو محسوب بوده و به كارهاي علم،
تخصص و تحقيق در دانشگاه ها و مؤسسات علم مشغولند و مطابق اساسنامه انجمن محل خود به عضويت
پذيرفته شده باشد ،اطالق م شود.
تبرصه  -٢اعضاء تا شش ماه بعد از فراغت تحصيل م توانند در عضويت انجمن اسالم باق بمانند.
تبرصه  -٣نماينده :فرد منتخب است كه از طرف انجمن هاي اسالم عضو اتحاديه ،بر اساس مصوبات مجمع عموم
آن انجمن ها ،جهت رشكت در نشست هاي اتحاديه و منطقه به صورت كتب معرق شده باشد.
تبرصه  -٤ناظر :فردي از اعضاي انجمن هاي عضو كه با ارايه معرق نامه كتب مجاز به رشكت در نشست هاي اتحاديه
و منطقه بدون حق راي م باشد.
ب -عضو منفرد :به عضوي اطالق م گردد كه در شهري اقامت وي انجمن اسالم عضو اتحاديه وجود نداشته باشد.
ج -نشست :عاليتين مرجع صالحيتدار اتحاديه بوده و حداقل هر يك سال يك بار تشكيل م گردد.
د -شوراي مركزي :از طرف نشست ساليانه و از بي اعضاء رسم اتحاديه براي مدت يكسال انتخاب م شود.
ه -مناطق و نواح :كشورها يا مناطق جغرافيات كه حداقل داراي پنج انجمن اسالم عضو بوده باشد به عنوان منطقه
محسوب م گردند و غت اين صورت به عنوان ناحيه تلق م گردند.
و -دفت نمايندگ اتحاديه در تهران :به منظور پيشتد و تحقق اهداف اتحاديه دفتي به عنوان بازوي اجرات آن در
ايران فعاليت دارد.
فصل دوم عضويت
ماده  -٤رشايط عضويت اعضاء منفرد در اتحاديه :هر فرد در صورت م تواند به عضويت اتحاديه در آيد كه:
الف -مرامنامه و اساسنامه اتحاديه را قبول نمايد.
ر
ب -حداقل شش ماه با عالقه مندي در برنامه هاي عموم اتحاديه شكت كرده باشد.
تبرصه  -١در صورت شناخت قبل از كانديداي عضويت توسط دو نفر از اعضاء ،رشايط شش ماه به سه ماه تقليل م
يابد.

تبرصه  -٢در صورت كه فردي قبال عضو يك از انجمن هاي اتحاديه باشد حداكت سه ماه پس از انتقال به شهر جديد،
در صورت عدم وجود انجمن در آن شهر م تواند به عضويت منفرد اتحاديه درآيد.
ج -به احكام و تعاليم عاليه اسالم پايبند بوده و در تقويت مبات عقيدت خود كوشا باشد.
د -در موضع گتي ها و روابط خود با مسلمانان و ساير انسان ها به اصل تول و ّ
تتي عمل نمايد.
ه -عضويت يك ساله بوده و اعضا پس از ثبت نام ترم زمستات بايد جهت تمديد عضويت اقدام نمايند.
ماده  -٥رشايط عضويت انجمن ها در اتحاديه عبارتند از:
الف -قبول مفاد اساسنامه و مرامنامه اتحاديه و اجراي مصوبات آن.
ب -مغاير نبودن اساسنامه انجمن با اساسنامه و مرامنامه اتحاديه.
ج -دارا بودن حداقل سه عضو رسم.
ر
د -حداقل شش ماه تماس مستمر با اتحاديه قبل از برگزاري نشست ساالنه و شكت فعاالنه در برنامه هاي تبليغات و
فرهنك اتحاديه در اين مدت.
ه -شناسات كامل انجمن توسط مسئولي منطقه مربوطه و يا شوراي مركزي اتحاديه.
ر
تبرصه -هيچ انجمب اجازه ندارد محدوديب مضاعف بر رشايط مرصح در ماده چهار بر شايط عضويت اعمال نمايد.
ماده  -٦عضويت هر انجمن در اتحاديه منوط به تصويب آن توسط نشست است.
تبرصه  -١نقاضاي عضويت انجمن بطور كتب همراه با اساسنامه آن انجمن حداقل چهار هفته قبل از نشست ساالنه
به شوراي مركزي بايد ارسال گردد.
تبرصه  -٢به منظور عضويت هر انجمن در اتحاديه ،حضور يك از اعضاي همان انجمن به عنوان نماينده در نشست
براي دفاع الزم است.
تبرصه  -٣در فاصله دو نشست ،شوراي مركزي م تواند انجمب را به طور موقت بپذيرد تا در نشست بعدي تصميم
گتي نهات درباره عضويت آن گرفته شود.
تبرصه  -٤عضويت انجمن هاي جديد در اتحاديه در جلسه نشست عادي با نصف بعالوه يك و در نشست فوق العاده
با رأي دو سوم رشكت كنندگان حاض به تصويب خواهد رسيد.
ماده  -٧شوراي مركزي م تواند افرادي را كه داراي رشايط عضويت م باشند ،در شهرهات كه انجمن ندارند به عضويت
موقت اتحاديه در آورد.
تبرصه -تصميم گتي نهات درباره عضويت افراد مزبور با نشست ساالنه اتحاديه م باشد.
فصل سوم انجمن ها و حقوق و وظائف آنها
ماده  -٨اداره هر انجمن بر عهده شورات مركب از سه نفر به ترتيب زير م باشد:
مسئول تشكيالت و مال و دبت شورا
مسئول فرهنك و تبليغات
مسئول علم و فب
تبرصه -در صورت نياز شوراي انجمن م تواند به حداكت پنج نفر افزايش يابد.
ماده  -٩اعضاي شوراي انجمن ها بايد الاقل نه ( ) ٩ماه عضو اتحاديه بوده باشند ،مگر اينكه هنوز نه ( ) ٩ماه از
تأسيس انجمن مربوطه نگذشته باشد و يا از اعضاي قديم انجمن تعداد الزم براي تصدي مسئوليت ها وجود نداشته
باشد.
ماده  -١٠از هر شهر فقط يك انجمن اسالم حق عضويت در اتحاديه را دارد.
تبرصه -در صورت وجود بيش از يك انجمن اسالم در يك شهر ،انجمب به رسميت شناخته م شود كه عضويت آن
از طرف شورا پذيرفته شود.
ماده  -١١هر انجمن عضو حق اظهار نظر و بحث در كليه امور اتحاديه را دارد.
ماده  -١٢انجمن ها موظف به اعزام نماينده به نشست بر اساس مقررات و اساسنامه اتحاديه م باشند.

ماده  -١٣انجمن هاي عضو اتحاديه حق برقراري هيچ گونه ارتباط تشكيالت با تشكيالت سياس خارج اتحاديه را
ندارند.
ماده  -١٤كليه انجمن هاي عضو موظف به اجراي تصميمات متخذه از سوي نشست و شوراي مركزي منتخب آن م
باشند.
ماده  -١٥انجمن هاي عضو موظفند در ارتباط مداوم با شوراي مركزي و مسئولي منطقه بوده و به مكاتبات آنها پاسخ
گويند.
ماده  -١٦انجمن هاي عضو موظف به ارائه گزارش فعاليت هاي ساالنه به شوراي مركزي م باشند.
ماده  -١٧مكاتبات و تماس هاي خارح انجمن ها م بايست در چهارچوب اساسنامه اتحاديه صورت پذيرد.
ماده  -١٨انجمن هر شهر موظف است در صورت نقل مكان هر يك از اعضايش به شهر ديگر ،بنا به درخواست عضو
و يا اعضاي مذكور حداكت ظرف سه ماه وي را به انجمن اسالم شهر جديد جهت عضويت معرق نمايد.
تبرصه -معرق عضو منفرد اتحاديه به انجمن شهر جديد توسط مسئول منطقه و يا شوراي مركزي اتحاديه صورت م
گتد.
ماده  -١٩انجمن ها موظفند امور تشكيالت خود( به استثناي امور فرهنك و انتشارات )را در جلسات مطرح كنند كه
فقط از اعضاي انجمن تشكيل م گردند.
ماده  -٢٠انجمن ها موظف به شناسات و جذب افراد صالحيتدار براي عضويت در انجمن م باشند.
ماده  -٢١اساسنامه كليه انجمن ها نبايد مغاير با اساسنامه اتحاديه باشد و انجمن ها موظفند هر گونه تغيت در
اساسنامه و مرامنامه خود را قبل از اجرا به تصويب شوراي مركزي اتحاديه برسانند.
فصل چهارم :نشست ساالنه
بند اول چگونك تشكيل نشست:
ماده  -٢٢نشست از نمايندگان عضو اتحاديه تشكيل م گردد .اين نمايندگان بايد مطابق مقررات اساسنامه انجمن
هاي مربوطه با رأي مخق انتخاب شده و حداقل يك سال عضو اتحاديه باشند.
تبرصه نمايندگان انجمن هات كه در همان نشست به عضويت اتحاديه در آمده اند از اين ماده مستثب م باشند.
ماده  -٢٣در موارد استثناء كه در انجام وظائف شوراي مركزي و اعضاي عل البدل وقفه ايجاد م شود و يا آن كه
مصالح اتحاديه ايجاب كند ،نشست فوق العاده اتحاديه به تقاضاي شوراي مركزي و يا تقاضاي حداقل يك سوم تعداد
انجمن هاي اسالم عضو تشكيل م گردد.
ماده  -٢٤آراي هر انجمن جهت رشكت در نشست بر اساس تعداد اعضاي آن انجمن به قرار زير است.
از سه تا پنج نفر عضو  -------------يك رأي
از شش تا ده نفر عضو  -------------دو رأي
از يازده تا پانزده عضو  -------------سه رأي
از شانزده تا بيست و پنج نفر عضو  ---چهار رأي
از بيست و شش نفر عضو به باال ضفا به ازاي هر پانزده نفر يك رأي اضافه م شود.
تبرصه  -١مالك تعيي تعداد اعضاي انجمنها بر اساس ثبت نام از طريق فرم عضويت آنالين م باشد.
تبرصه  -٢تعداد نمايندگان هر انجمن به نسبت آراي فوق الذكر به وسيله شوراي مركزي در هر سال تعيي م شود.

تبرصه  -٣در صورت كه نشست اتحاديه در كشور نماينده انجمن باشد ،تعداد آراء براي افراد نماينده هر انجمن حداكت
پنج رأي براي هر فرد م باشد و در غت اين صورت تعداد آراء براي نماينده هر انجمن حداكت ده رأي براي هر فرد م
باشد.
ماده  -٢٥رسميت نشست منوط به حضور نصف به عالوه يك انجمن هاي عضو م باشد.
تبرصه  -١در صورت عدم رسميت نشست ،شوراي مركزي موظف به دعوت مجدد انجمن هاي عضو است .اين
نشست حداكت ظرف مدت سه ماه و با رشكت حداقل يك سوم انجمن ها تشكيل م گردد.
تبرصه  -٢در صورت عدم رشكت نمايندگان يك سوم انجمن ها در نشست فوق العاده ،شوراي مركزي تا نشست بعد
در سمت خود باق خواهد ماند.
ماده  -٢٦پس از رسميت يافي اولي جلسه نشست ،جلسات بعدي با حضور دارندگان دو سوم آراي رشكت كننده
رسميت خواهد يافت.
ماده  -٢٧در نشست عالوه بر نمايندگان انجمن ها ،افراد زير نت حق رشكت دارند:
الف -اعضاي رسم انجمن ها به عنوان ناظر.
تبرصه اين افراد بايسب از طريق شوراي اجرات انجمن مربوطه كتبا به شوراي مركزي همزمان با ارسال معرق نامه ها
معرق گردند.
ب -شوراي مركزي م تواند فقط نمايندگان انجمن هاي اسالم غت عضو را كه داراي رشايط بندهاي (د) و (ه) از ماده
پنج اساسنامه باشند و نت اعضاي اتحاديه در شهرهات كه انجمن عضو اتحاديه ندارند را به عنوان ناظر به نشست
دعوت كنند.
ج -افراد ذيصالح م توانند به پيشنهاد مسئولي مناطق و با تصويب شوراي مركزي به عنوان ناظر رشكت كنند.
د -مسئولي منطقه بدون داشي حق رأي ،حق رشكت در نشست را دارند .حق رأي انجمن هاي تابعه قابل تفويض به
مسئول منطقه نم باشد ،ول مسئول منطقه م تواند حق رأي انجمب را كه عضو آن است اخذ نمايد.
ه -شوراي مركزي اتحاديه م تواند از نهادهاي انقالب اسالم ،حوزه هاي علميه ،احزاب ،سازمان ها و شخصيت هاي
مورد تأييد
ر
نماينده محتم ول فقيه براي شكت در نشست دعوت به عمل آورد.
تبرصه در دعوت نامه هر مجمع ،تذكر بندهاي الف ،ب و ج از اين ماده ضوري است.
ماده  -٢٨هر نماينده رشكت كننده در نشست حق يك رأي را دارد ،مگر بر اساس معرق نامه انجمن مربوطه.
تبرصه  -١نمايندگات كه بدون عذر موجه در روز اول نشست حاض نشوند ،از روز دوم فقط به عنوان ناظر م توانند
رشكت كنند.
تبرصه  -٢نماينده انجمن يك شهر نم تواند نمايندگ انجمن هاي شهرهاي ديگر را در نشست داشته باشد.
تبرصه  -٣چنانچه نماينده يا نمايندگان انجمن هاي غت كشور متبان به دليل بعد مسافت و يا مشكالت مرتبط نتوانند
در نشست رشكت نمايند ،انجمن مذكور ميتواند نمايندگ خود را بصورت كنب به يك از اعضاي اتحاديه (غت از اعضاي
شوراي مركزي اتحاديه يا نمايندگان انجمن هاي حاض در نشست ) جهت رشكت درنشست با حق راي معرق نمايد.
تبرصه  -٤نمايندگان مذكور در تبرصه (سه) بايد هفتاد و دو ساعت قبل از تشكيل نشست به شوراي مركزي اتحاديه
معرق و به تأييد آن شورا برسند.
ماده  -٢٩براي رسيدگ به مسائل داخل اتحاديه در صورت كه جنبه خصوص داشته باشد ،با تشخيص و به تقاضاي
شوراي مركزي ،ناظم از ناظريب كه عضو اتحاديه نيستند تقاضا م كند كه جلسه را ترك كنند ،مگر اينكه نشست در
غياب آنها رأي به حضورشان بدهد.
بند دوم وظائف نشست:
ماده  -٣٠استماع گزارش شوراي مركزي درباره معرق نامه نمايندگان كه توسط دبت تشكيالت تقديم نشست م شود .
با توجه به محتواي ماده  ، ٣٢استماع گزارش فعاليت اعضاي شوراي مركزي الزام نبوده و حداقل س دقيقه براي
پرسش و پاسخ اختصاص داده م شود.

تبرصه  -١در صورت اشكال در معرق نامه ها ،نشست كار خود را با تصويب نصف به عالوه يك افرادي كه معرق
نامه آنها تأييد شده است آغاز م كند .معرق نامه هاي مورد اعتاض به شوراي معرق نامه كه مركب از پنج نفر از
منتخبي نشست است ،ارجاع م شود.
تبرصه  -٢شوراي معرق نامه پس از رسيدگ به موضوع مورد اعتاض ،به وسيله گزارش توسط مخت شورا ،نشست را
مطلع م نمايد .مجمع پس از مذاكره درباره معرق نامه هاي مورد اعتاض اتخاذ تصميم م نمايد.
تبرصه  -٣در صورت كه انجمب از فرستادن نماينده بدون داشي عذر موجه خودداري نمايد ،پس از اخطار كتب
اتحاديه و در صورت تكرار ،اصل عضويت انجمن مزبور م تواند در نشست مورد بررس قرار گتد.
تبرصه  -٤معرق نامه انجمن هات كه فعاليت ساالنه آنها با توجه به گزارش شوراي مركزي رضايت بخش نباشد ،به
شوراي معرق نامه نشست ارجاع داده خواهد شد.
ماده  -٣١انتخاب ناظم ،دو ر
منش و نظام نامه براي نشست.
ر
ر
تبرصه  -١رشايط انتخاب ناظم براي نشست همان شايط انتخاب شوراي مركزي است .منش ها از ميان نمايندگان يا
ناظرات كه
عضو اتحاديه باشند با رأي كتب انتخاب م شوند.
تبرصه  -٢تا انتخاب ناظم و ر
منش ها اداره جلسات بر عهده شوراي مركزي است.
تبرصه  -٣جلسات نشست بر طبق نظام نامه مصوب نشست اتحاديه اداره م گردد.
ماده  -٣٢استماع و رسيدگ به گزارش ساليانه شوراي مركزي و نقد و بررس عملكرد اعضاء شورا .همچني شوراي
مركزي موظف است تا دو هفته قبل از برگزاري نشست ساالنه مجمع گزارش فعاليتهاي خود را به دبتان شهرها ارسال
نمايد.
ماده  -٣٣رسيدگ به تقاضاي عضويت انجمن هاي جديد به شورات مركب از پنج نفر منتخب مجمع با رشكت انجمن
متقاص و يك از اعضاي شوراي مركزي محول م شود.
ماده  -٣٤انتخاب شوراي مركزي.
ماده  -٣٥انتخاب نماينده اتحاديه در ايران.
تبرصه نماينده اتحاديه بايد از اعضاي سابق اتحاديه باشد.
ماده -٣٦
تبرصه -١
تبرصه -٢
تبرصه -٣
تبرصه -٤

تعيي و تصويب كميسيون هاي پيشنهادي شوراي مركزي ،نمايندگان و يا ناظرين.
شوراها به پيشنهاد كتب سه انجمن يا پنج نماينده و با تصميم مجمع تعيي خواهد شد.
هر يك از نمايندگان م تواند از حق راي خويش فقط در يك از شوراها استفاده نمايد.
هر نماينده در يك شورا ،تنها حق يك رأي دارد.
ناظرين بدون داشي حق رأي اجازه رشكت و اظهار نظر در شوراها را خواهند داشت.

ماده  -٣٧گزارش شوراها به صورت كتب به نشست داده م شود .نشست درباره گزارش شوراها پس از بحث و بررس،
تصميم نهات را اتخاذ خواهد كرد.
ماده  -٣٨تصميمات نشست با تصويب اكتيت مطلق نمايندگان حاض قابل اجرا است.
تبرصه تنها پيشنهادهات كه به صورت كتب از طريق يك از مراجع زير در اختيار ناظم جلسه نشست قرار م گتد قابل
طرح در نشست م باشد:
الف -شوراي مركزي
ب -كميسيون ويژه
ج -پنج انجمن يا هفت نماينده
بديه است موارد (الف( و (ج) نياز به طرح در كميسيون قابل طرح در نشست م باشد و اين مصوبات بالفاصله قابل
اجراست.
مصوبات پيشنهادي كميسيون ها از زمان آغاز به كار شوراي جديد قابل اجراست.

ماده  -٣٩تغيت و يا تكميل مرامنامه ،اساسنامه ،خط ر
مش و لغو عضويت انجمن ها با رأي حداقل دو سوم نمايندگان
حاض صورت م گتد.
فصل پنجم :شوراي مركزي
ماده  -٤٠شوراي مركزي مركب از پنج نفر است كه با مسئوليت مشتك از طرف نشست و از بي اعضاي رسم
اتحاديه براي مدت يك سال انتخاب م شوند.
تبرصه  -١در صورت كه يك از اعضا اتحاديه حاض به پذيرفي مسئوليب در شوراي مركزي باشد ول به داليل قادر
به رشكت در نشست نباشد م بايست آمادگ خود را به صورت كتب به اطالع نشست برساند.
تبرصه  -٢تا حد امكان بايد سع شود كه شوراي مركزي از ميان نمايندگان و ناظران عضو حاض در مجمع انتخاب
شوند.
تبرصه  -٣تصميمات شوراي مركزي بايد از طريق ر
تشيك مساع و شورا اتخاذ گردد.
ماده  -٤١اعضاي شوراي مركزي عبارتند از:
الف) مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي
ب) مسئول ارتباطات خارح
ج) مسئول فرهنك و تبليغات
د) مسئول علم و فب
ه) مسئول امور صنق دانشجويان
تبرصه  -١اعضات م توانند به عضويت شوراي مركزي پذيرفته شوند كه حداقل نه ( )٩ماه عضو اتحاديه بوده اند.
تبرصه  -٢كانديداهاي شوراي مركزي بايد تا يك هفته قبل از نشست ساالنه مجمع عموم ،برنامه كاري و سوابق
فعاليتهاي خود را از طريق شوراي مركزي در اختيار همه دبتان انجمنهاي عضو قرار دهند.
ماده  -٤٢هر يك از اعضا م تواند حداكت دو دوره در تمام مدت عضويت در اتحاديه به عنوان عضو شواي مركزي
انتخاب شوند.
ر
تبرصه در صورتيكه در ميان اعضاي حاض در نشست تعداد كاق واجد شايط براي انتخاب شوراي مركزي نباشد،
انتخاب از بي افرادي كه دو دوره انتخاب گرديده اند بال مانع است.
ماده  -٤٣براي هر يك از اعضاي شوراي مركزي يك نفر عل البدل به پيشنهاد مسئول مربوطه و تصويب نشست
انتخاب م شود.
ر
اين افراد بايد داراي شايط شوراي مركزي باشند.
تبرصه در صورت قطع دائم ارتباط هر يك از اعضاي شورا با شورا به دليل استعفا ،بيماري و يا فوت ،عضو عل البدل
م بايست در اشع وقت رشوع به كار نمايد.
ماده  -٤٤وظائف شوراي مركزي عبارتند از:
الف -رسيدگ به كليه امور مربوط به اتحاديه در فاصله بي نشست ها.
ب -اجراي كليه مصوبات نشست.
ج -آگاه كردن اعضاي اتحاديه از اهم جريانات اتحاديه در ضمن ديدار با انجمن ها و سمينار هاي تشكيالت.
د -ارتباط با ساير اتحاديه ها و انجمن هاي اسالم.
ه -تهيه ر
نشيات داخل اتحاديه.
و -اعالم مواضع اتحاديه از طريق صدور بيانيه و اطالعيه.
ز -رسيدگ به اختالف داخل انجمن ها.
ح -بررس معرق نامه هاي نمايندگان و ارائه گزارش به نشست.
تبرصه چنانچه پس از رسيدگ شوراي مركزي ،مشخص گردد كه انتخاب نمايندگان انجمن طبق مفاد اساسنامه اتحاديه
و -انجمن ذيربط انجام نگرفته است آن نمايندگان از حقوق نمايندگ در نشست محروم خواهند شد.
ط -بازديد از انجمن هاي عضو در صورت ضورت.

ماده  -٤٥عالوه بر مسئوليت و وظائف مشتك ،هر يك از اعضاي شوراي مركزي داراي وظائف و اختيارات زير م
باشند.
 .١مسئول تشكيالت مال و دبت شوراي مركزي:
الف -مسئوليت امور مال اتحاديه؛ دبت اتحاديه موظف است گزارش ساليانه مال اتحاديه را به صورت مكتوب به
نشست ساالنه
اتحاديه ارائه نمايد.
ب -برقراري ارتباط الزم با انجمن ها و مسئولي مناطق.
ج -جمع آوري گزارش فعاليت انجمن هاي عضو اتحاديه و ارائه به نشست.
د -تماس با نتوهاي مسلمان واجد رشايط در شهرها به منظور متشكل نمودن آنها و ايجاد انجمن هاي جديد.
ه -رسيدگ به وضع تشكيالت انجمن ها و نظارت بر كار مسئولي مناطق.
و -تشكيل جلسات با حضور مسئولي مناطق جهت بر طرف نمودن مشكالت تشكيالت انجمن ها.
ز -ارسال مرامنامه ،اساسنامه و مصوبات نشست به انجمن ها حداكت تا يكماه پس از تشكيل نشست.
ح -تهيه جزوه داخل براي اعضاء.
ط -نگهداري اموال اتحاديه و انتقال آنها به مسئول جديد تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي.
ي -بررس راه هاي افزايش منابع مال اتحاديه.
ك -تشكيل جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك بار.
ل -تشكيل نشست ساالنه اتحاديه.
م -مسئول انجام كليه مكاتبات با خارج از اتحاديه.
ن -سخنگوي رسم اتحاديه دبت شوراي مركزي اتحاديه م باشد.
س -دبت شورا (مسئول سامانه الكتونيك اتحاديه( مشتمل بر پرتال ،پستهاي الكتونيك و  ...م باشد.
 .٢مسئول ارتباطات
الف -اعالم مواضع اتحاديه از طريق صدور بيانيه و اطالعيه به مناسبت هاي مختلف.
تبرصه  -١اعالم مواضع بايد به تصويب شوراي مركزي رسيده باشد.
تبرصه  -٢مواضع و بيانيه هاي اتحاديه بايد مطابق با سند جامع هويت اتحاديه باشند.
ب -تشكيل كميته بيانيه ها.
ج -برقراري ارتباط مستمر با ساير تشكل هاي اسالم ايرات در داخل و خارج كشور و برقراري ارتباط با تشكل هاي
جهات دانشجويان در خارج از كشور به منظور تأثتگذاري در حوزه مسائل جهات.
تبرصه  -١اعضاي كميته تنظيم بيانيه ها متشكل از شوراي مركزي اتحاديه و مسئولي مناطق م باشند كه از طريق
رايزت و تماس با مسئول ارتباطات همكاري الزم را به عمل م آورند.
تبرصه  -٢كميته تنظيم بيانيه ها موظف است خصوصا در مناسبت هات نظت :ستده آبان ،روز دانشجو ،بيست و
دوم بهمن ،چهاردهم خرداد و روز قدس نسبت به صدور بيانيه هاي تحليل و عميق اقدام نمايد.
تبرصه  -٣مسئول ارتباطات خارح موظف است از طريق صدور بيانيه ها در خصوص حوادث مهم اجتماع ،سياس،
فرهنك و بي الملل نسبت به صدور بيانيه اقدام نمايد.
خارح:

 .٣مسئول فرهنك و تبليغات:
الف -نظارت و گزارش امور مال فرهنك اتحاديه و انجمن هاي تابعه
ب -تهيه و تنظيم برنامه هات جهت غب تر شدن امور فرهنك انجمن ها و مناطق و اجراي آن برنامه ها و يا نظارت
بر اجراي آنها.
ج -تماس با نهادهاي فرهنك داخل و خارج كشور به منظور ارائه نقطه نظرات دانشجويان در حوزه هاي فرهنك.
د -ر
نش مطالب فوق العاده فرهنك و تبليغات در موارد ضوري.
ه -هماهنك و نظارت بر حسن اجراي نشست هاي فرهنك و تبليغات مناطق و برگزاري جلسات هماهنك با مسئولي
فرهنك و تبليع مناطق.
و -انتشار ر
نشيات مناسب جهت پر كردن خأل فرهنك خانواده هاي دانشجويان و ماهنامه هات براي فرزندان دانشجو.
ز -تالش در جهت معرق ايران اسالم در خارج ازكشور.
ح -انتشار ر
نشيه و تأمي نيازهاي تبليع مناطق ،شامل كتاب ،نوار ،فيلم و ساير كاالهاي فرهنك.
ط -برگزاري برنامه هاي فرهنك و تبليع شامل اردوها ،راهپيمات ها و نمايشگاه ها به مناسبت هاي مختلف.

 .٤مسئول امور صنق:
الف -تالش در جهت يافي راهكارهاي مناسب براي رفع مشكالت دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور.
ب -تهيه طرح هاي الزم در جهت ايجاد رويه هاي مناسب براي تشويق دانشجويان جهت بازگشت به كشور پس از
فراغت از تحصيل و ارائه به مسئولي امر.
ج -تالش در جهت تثبيت صندوق حمايت از نخبگان كشور و ارتباط با اين صندوق.
د -معرق دانشجويان موفق و برگزيدگان جشنواره ها و كنفرانس هاي علم ،فرهنك و دانشجوت در خارج از كشور.
ه -ارتباط با نمايندگ علم كشور در خارج از كشور به منظور پيگتي و تأكيد بر حقوق صنق دانشجويان.
 .٥مسئول علم و فب:
الف -برنامه ريزي براي فعاليت هاي اجرات علم در سطح اتحاديه.
ب -انتخاب مسئولي گروه هاي علم ،شامل گروه فب -مهندس ،گروه كشاورزي ،گروه علوم پزشك ،گروه علوم پايه،
گروه هت و گروه علوم انسات.
تبرصه  -١مسئولي گروه هاي علم به منظور همكاري و همفكري با مسئول علم و فب اتحاديه در اجراي وظائف
محوله واحد علم به مدت يك سال توسط مسئول علم و فب اتحاديه انتخاب م شود.
تبرصه  -٢وظائف مسئولي گروه هاي علم عبارتند از:
تهيه آمار و اطالعات الزم در سطح گروه علم مربوطه.
جمع آوري ليست دانشجويان گروه مربوطه به تفكيك رشته تحصيل و ارسال آنها به اتحاديه.
جمع آوري مقاالت دانشجويان جهت ارائه به مسئولي علم اتحاديه.
انتخاب مسئولي هسته هاي تخصص در گروه علم مربوطه با هماهنك مسئول علم و فب اتحاديه.
اداره پست الكتونيك اتحاديه در گروه علم مربوطه.
برنامه ريزي و هماهنك جهت برگزاري سمينارهاي تخصص در سطح هسته هاي تخصص.
برگزاري سمينارهاي علم و فب در سطح گروه علم.
ارتباط مستمر با مسئولي علم و فب اتحاديه و ارسال گزارش.
جمع آوري مقاالت دانشجويان جهت درج در ر
نشيه.
ج -نظارت بر عملكرد مسئولي گروه هاي علم در جهت ر
پيشفت و حسن اجراي برنامه هاي مصوبه.
د -انتشار كليه مقاالت سمينارهاي مناطق بر روي ايستگاه اطالعات مركز اتحاديه.
ه -تهيه آمار و ارقام و تجزيه و تحليل فعاليت ها و اطالعات علم جمع آوري شده از طريق گروه هاي علم و ارسال
آن براي مراكز داخل كشور.
و -تهيه و شناسنامه علم دانشجويان( بر روي ايستگاه اطالعات اتحاديه )به منظور ايجاد ارتباط بي دانشجويان داخل
و خارج.
ز -تهيه موضوعات تحقيق مورد نياز داخل كشور با همكاري دفت اتحاديه در تهران.
ح -ايجاد زمينه هاي الزم جهت ارتباط هر چه بيشت علم دانشجويان.
ط -هماهنك با مسئول اتحاديه در تهران جهت هدايت و جذب فارغ التحصيالن خارج از كشور به مراكز علم و
تحقيقات داخل.
ي -همكاري با شپرسب هاي دانشجويان در جهت تقويت هسته هاي تخصص و برگزاري سمينار هاي علم.
ك -هماهنك مسئول علم اتحاديه با مسئولي مناطق مختلف جهت برگزاري سمينارهاي تخصص در مناطق تابعه
.
فصل ششم مناطق و نواح
ماده  -٤٦به منظور تقسيم و تسهيل كار اتحاديه ،اعضاي شوراي منطقه توسط نشست مناطق به مدت يك سال
انتخاب م شوند.
تبرصه -در صورت كه مسئولي تشكيالت و مال ،علم و فرهنك اتحاديه از يك منطقه انتخاب شده باشند ،به
تشخيص نشست همان سال تشكيل شوراي منطقه در آن سال ضوري نيست.
ماده  -٤٧شوراي اجرات منطقه مركب از سه نفر به ترتيب زير م باشد:
الف -مسئول تشكيالت و مال و دبت شورا
ب -مسئول فرهنك و تبليغات
ج -مسئول علم و فب

تبرصه  -١افرادي م توانند به عضويت اصل شوراي مناطق برگزيده شوند كه حداقل نه ( ) ٩ماه عضو اتحاديه بوده
باشند.
تبرصه  -٢براي هر يك از اعضاي شوراي اجرات منطقه يك نفر عضو عل البدل به ترتيب مقرر در ماده  ٤٣انتخاب
م شوند.
ماده  -٤٨هر يك از اعضاء م توانند حداكت دو دوره در تمام مدت عضويت در اتحاديه به عنوان عضو شوراي منطقه
انتخاب شوند.
اعضاي شوراي اجرات مناطق:
الف -مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي منطقه :مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي منطقه به منظور همكاري
و همفكري با مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي اتحاديه در اجراي مصوبات و تقويت روابط تشكيالت
منطقه انتخاب م شوند.
تبرصه  -١مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي هر منطقه موظف است به منظور همكاري و باال بردن فعاليت
تشكيالت منطقه خود در صورت ضورت هر سه ماه يك بار با مسئولي انجمن هاي مربوطه جلسات مشتك داشته
و گزارش آن را براي مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي اتحاديه ارسال نمايد.
تبرصه  -٢مسئولي تشكيالت و مال و دبت شوراي مناطق و نواح حق مكاتبه با سازمان ها و ارگان هاي ناحيه خود را
در چهارچوب اختيارات مندرج در اساسنامه دارند .آنها موظفند يك نسخه از كليه مكاتبات خود را به اتحاديه ارسال
نمايند.
ب -مسئول فرهنك و تبليغات منطقه :مسئول فرهنك هر منطقه به منظور همكاري و همفكري با مسئول فرهنك
اتحاديه در اجراي مصوبات فرهنك انتخاب م شود.
تبرصه  -١مسئولي فرهنك مناطق و انجمن ها موظف به تهيه برنامه فرهنك به مدت يك ماه بعد از برگزاري نشست
و اعالم آن به مسئولي اتحاديه م باشند.
تبرصه  -٢مسئول فرهنك هر منطقه موظف است به منظور همكاري و باال بردن فعاليت فرهنك منطقه خود در
صورت ضورت هر سه ماه يك بار با مسئولي انجمن هاي مربوطه جلسه مشتك داشته و گزارش آن را براي مسئول
فرهنك و تبليغات اتحاديه ارسال نمايد.
ر
ج -مسئول علم و فب منطقه :وظائف مسئول علم و فب منطقه به شح زير م باشد:
هماهنك با مسئولي انجمن هاي اسالم عضو در آن منطقه و اقدام در جهت تهيه بانك اطالعات دانشجويان در
انجمن هاي اسالم عضو در منطقه و هماهنك با مسئول علم شوراي مركزي اتحاديه.
فصل هفتم :دفت نمايندگ اتحاديه در تهران
ماده  -٤٩به منظور تحقق و پيشتد اهداف اتحاديه ،دفتي به عنوان بازوي اجرات آن در ايران فعاليت خواهد داشت.
ماده  -٥٠نماينده اتحاديه :با عنايت به ماده  ، ٤٩نماينده اتحاديه در تهران در نشست ساالنه اتحاديه از بي اعضاي
سابق اتحاديه و با معرق اعضاي شوراي مركزي يا نشست براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
ماده  -٥١وظائف دفت:
اجراي سياست هاي تدوين شده از سوي نشست و شوراي مركزي اتحاديه.تأمي نيازهاي ارجاع شده از سوي نشست و شوراي مركزي اتحاديه.ايجاد ارتباط مستمر با نمايندگ محتم واليت فقيه در اتحاديه.ر
ر
پژوهش كشور با اتحاديه.
آموزس و
ايجاد ارتباط علم بي مراكزارتباط اتحاديه در تمام سطوح با مراكز دانشجوت و علم فرهنك با هماهنك دفت اتحاديه در تهران انجام خواهدشد.
ارائه گزارش در نشست ساالنه اتحاديه.نماينده اتحاديه در تهران م بايست ارتباط فيمابي كانون فارغ التحصيالن دانشجويان در اروپا و اتحاديه را برقرارنمايد.
تبرصه -نماينده اتحاديه موظف به عمل در چهارچوب آئي نامه اجرات است كه آن را جهت تصويب به شوراي مركزي
پيشنهاد م كند.

ماده  -٥٢بودجه دفت :شوراي مركزي موظف است كه با هماهنك مقام محتم نمايندگ واليت فقيه در اتحاديه نسبت
به تأمي نيازهاي ضوري دفت بر اساس برنامه پيشنهادي ساالنه آن اقدام الزم را به عمل آورد.
فصل هشتم :منابع مال اتحاديه
ماده  -٥٣درآمدهاي متفرقه :درآمدهاي متفرقه كه توسط اعضاي انجمن ها و مناطق دريافت م شود همراه با منابع
آنها بايسب با رعايت سلسله مراتب به اطالع مسئول تشكيالت و مال اتحاديه برسد.
ماده  -٥٤كمك هاي مال كه از منابع داخل كشور اختصاص داده م شود.
ماده  -٥٥اعتبار بودجه اتحاديه از طريق موارد  ٥٣و  ٥٤تأمي م گردد .مخارج شوراي مركزي و مناطق به ترتيب ذيل
اختصاص داده م شود:
الف -سهم شوراي مركزي  ٤٠ %جهت امور مربوطه به شوراي مركزي.
ب -سهم مناطق ٦٠ %
ماده  -٥٦متان كل تخصيص به نسبت افراد عضو به طور شانه و متان فعاليت برابر م گردد.
ماده  -٥٧پانزده درصد( )%١٥از كل اعتبار تخصص مناطق به صورت تنخواه گردان در رشوع دوره به مناطق تحويل
م گردد.
مناطق و انجمن هاي عضو موظفند گزارش هزينه تفصيل كل مبالغ دريافب اعم از اتحاديه و يا هر منبع مال ديگر را
حداقل در دو نوبت (ماه ششم و يازدهم از رشوع دوره) براي مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي ارسال
دارند .مسئول تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي حداكت ظرف سه هفته گزارش مربوطه را بررس كرده و نسبت
به تأمي نياز منطقه اقدام مقتص به عمل م آورد.
تبرصه كليه مسئولي شوراي مركزي موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش هزينه هاي خويش را كتب به اطالع مسئول
تشكيالت و مال و دبت شوراي مركزي اتحاديه برسانند.
فصل نهم :لغو عضويت
تعريف :لغو عضويت عبارت است از قطع ارتباط تشكيالت اتحاديه با انجمن و يا عضو مربوطه.
الف -لغو عضويت انجمن ها از اتحاديه:
ماده  -٥٨ارتكاب موارد زير موجب لغو عضويت انجمن م گردد:
 .١عدول از مرامنامه اتحاديه به خصوص در زمينه هاي عقيدت سياس.
 ٢عدم انطباق اساسنامه انجمن با اساسنامه اتحاديه.
 ٣عدم اجراي مصوبات نشست.
تبرصه  -١شوراي مركزي موظف است كه در برابر انجمن هاي خاط برخورد ارشادي امر به معروف و نه از منكر
داشته باشد و در صورت تكرار خطا و عدم توجه به اخطار كتب ،عضويت انجمن را تا نشست بعد معلق نموده و
تقاضاي لغو عضويت در نشست با حضور نماينده انجمن و استماع دفاعيات وي ،مطرح و با رأي حداقل دو سوم
نمايندگان حاض در نشست تصميم گتي شود.
تبرصه  -٢نام انجمن لغو عضويت شده بايسب توسط شوراي مركزي به صورت اعالميه داخل به اطالع انجمن هاي
عضو و دفت اتحاديه در ايران رسانده شود.
تبرصه  -٣اعضاي انجمن هاي لغو عضويت شده و انجمن هاي منحله و اعضات كه در محل اقامت آنها انجمن عضو
اتحاديه وجود ندارد م توانند با دعوت شوراي مركزي در نشست اتحاديه به عنوان ناظر رشكت كنند.
ب -لغو عضويت عضو يا اعضاي انجمن اسالم فقط با حضور و تأييد شوراي مركزي و يا نمايندگات به انتخاب شوراي
مركزي امكان پذير است.
تبرصه هيأت مزبور نم بايست از اعضاي انجمب كه قصد لغو عضويت عضو يا اعضاي خود را دارند ،باشد.
ج -لغو عضويت اعضاي منفرد با نظر شوراي مركزي امكان پذير است.

فصل دهم انحالل اتحاديه
ماده  -٥٩اتحاديه م تواند با رأي چهار پنجم نمايندگان رشكت كننده در نشست انحالل خود را اعالم نمايد.
ماده  -٦٠با توجه به تبرصه  ١از ماده  ٢٥چنانچه دو سال متوال شوراي مركزي موفق به تشكيل نشست نشود در
سال بعد ،نشست با حضور نمايندگان حاض در جلسه فقط م تواند انحالل خود را اعالم كند .شوراي مركزي بايد در
دعوت نامه نشست مربوطه اين مطلب را به اطالع كليه انجمن هاي عضو برساند.
تبرصه كليه اموال اتحاديه پس از انحالل به صالحديد نماينده ول فقيه در اختيار يك سازمان اسالم مورد اطمينان
قرار خواهد گرفت.
اين اساسنامه مشتمل بر ده ( )١٠فصل ،شصت ( )٦٠ماده و شصت و نه( )٦٩تبرصه در نشست دوره پنجاه و سوم
سال  ١٣٩٧اتحاديه انجمن هاي اسالم دانشجويان در اروپا در هامبورگ مورد بررس و تصويب مجدد قرار گرفت.

