آیین نامه اجرایی قانون تشکیل ،تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
تبضید آییي ًبهِ19-05-1390 :
هػَة چْبضغس ٍ ّفتبز ٍ زٍهیي خلسِ هَضخ 1379 /10/13
ضَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی
مقدمه :
زض اخطای تجػطُ  4لبًَى تطىیل ،تمَیت ٍ تَسؼِ ثسیح زاًطدَیی (هػَة خلسِ هَضخ  77/09/22هدلس ضَضای
اسالهی) ٍ اذتیبضات تفَیضی همبم هؼظن ضّجطی ( ًبهِ ضوبضُ  /1 - 47355م هَضخ  ، ) 77/12/3آییي ًبهِ اخطایی
لبًَى هعثَض ثِ ضطح شیل ثِ تػَیت ضسیس .
فصل اول  :کلیات
هبزُ  .1زض ایي آییي ًبهِ ػٌبٍیي ظیط ،خبیگعیي تؼبضیف وبهل آًْب هیگطزز :
1- 1.فطٌّگ ٍ تفىط ثسیدی :هدوَػِ ضفتبض ،گفتبض ،ضٍش ٍ اًسیطِ ضا ضبهل هی گطزز وِ هٌجؼث اظ هجبًی اًمالة
اسالهی ٍ تؼبلین حضطت اهبم ذویٌی (ضُ) ٍ همبم هؼظن ضّجطی است .ایثبض  ،ضْبزت ،ػسالت ذَاّی ،حسي سلَن،
ػطك ثِ ٍالیت ،حضَض زض غحٌِ ّب ،ذیطذَاّی ،ذلَظ ،تؼجس ٍ هؼٌَیت اظ ضبذػِ ّبی ایي فطٌّگ غٌی است .
2-1.زاًطگبُ  ،هإسسِ یب هطوع آهَظش ػبلی :ولیِ زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش ػبلی اػن اظ زٍلتی یب غیطزٍلتی وِ
اهط آهَظش ثبالتط اظ همغغ تحػیلی هتَسغِ ضا ثطػْسُ زاضًس .
تجػطُّ :ط ٍاحس زاًطگبّی ٍاثستِ ثِ زاًطگبُ ّبی زٍلتی زض زیگط ضْطّب ٍ ًیع ّط ٍاحس زاًطگبُ غیطزٍلتی ،یه
هطوع یب ٍاحس آهَظش ػبلی هستمل هحسَة هی ضَز .
3-1.هحسٍزُ زاًطگبُ ّب :ػجبضت است اظ ولیِ فضبّبی زاًطگبّی؛ ضبهل فضبّبی آهَظضی ،پژٍّطی ،ذَاثگبّْب ٍ
هحَعِ زاًطگبُ یب زاًطىسُ .
تجػطُ  :هطاوع پژٍّطی هحض وِ فبلس زاًطدَ ّستٌس هطوَل ایي ثٌس ًوی ضًَس .
4-1.خصة  :ایدبز ضطایظ ٍ ثستط هٌبست ثطای ّویبضی ،هطبضوت ٍ ػضَیت زاٍعلجبًِ زاًطدَیبى زض ثسیح
زاًطدَیی .
تجػطُ  :ضطایظ ػضَیت ضبهل ػوَم زاًطدَیبى ضبغل ثِ تحػیل زض آى زاًطگبُ هی ثبضس وِ ثِ لبًَى اسبسی
خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ اّساف اًمالة اسالهی اػتمبز زاضًس .

5-1.آهَظش :ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی حَل هحَضّبی فطٌّگی ،ػلوی ٍ زفبػی .
6-1.سبظهبًسّی :ثطلطاضی اضتجبط هٌسدن ،هٌظن ٍ تؼییي ٍظبیف هطرع ثیي اػضب ،هتٌبست ثب ػطغِ ّبی هرتلف
فطٌّگی ،ػلوی ٍ زفبػی .
هبزُ  .2اّساف ثسیح زاًطدَیی ػجبضتٌس اظ :
1-2.تحمك فطاهیي ٍ ضٌّوَزّبی حضطت اهبم ذویٌی (ضُ) ٍ همبم هؼظن ضّجطی .
2-2.تمَیت ضٍحیِ ّویبضی ٍ هسئَلیت پصیطی .
3-2.ثسظ فطٌّگ ٍ تفىط ثسیدی .
4-2.ایدبز آهبزگی زفبع ّوِ خبًجِ اظ زستبٍضزّبی اًمالة اسالهی زض ػطغِ ّبی گًَبگَى فطٌّگی ،ػلوی ٍ
زفبػی .
فصل دوم :وظایف
هبزُ  .3ثسیح زاًطدَیی ثطای ًیل ثِ اّساف هصوَض اظ ضیَُ ّبی ظیط استفبزُ ذَاّس وطز :
1-3.خصة  ،آهَظش ٍ سبظهبًسّی زاًطدَیبى زاٍعلت .
2-3.آضٌب سبذتي زاًطدَیبى ثب فطٌّگ ایثبض ٍ ضْبزت ٍ هؼطفی اسَُ ّبی اًمالة اسالهی ٍ زفبع همسس .
ّ3-3.وىبضی زض تَسؼِ تحمیمبت ٍ پژٍّطْبی فطٌّگی ػلوی ٍ زفبػی زض ضاستبی پیططفت ٍ سبظًسگی وطَض .
4-3.حفظ ٍ اضتمبی ضٍحیِ استىجبض ستیعی زض زاًطدَیبى .
5-3.ثطگعاضی یبزٍاضُ ّب ّ ،وبیص ّب ،خطٌَاضُ ّب ٍ هسبثمبت هَضز ًیبظ .
6-3.ثطگعاضی زٍضُ ّب ،اضزٍّب ٍ والسْبی فطٌّگی ،ػلوی ٍ زفبػی .
تجػطُ :زٍضُ ّبی ػلوی زفبػی زض ذبضج اظ زاًطگبُ ثطگعاض هی ضَز .
7-3.اًتطبض خعٍات ٍ ًططیبت ثسیح زاًطدَیی هغبثك ضَاثظ هػَة ضَضایؼبلی اًمالة فطٌّگی ٍ زستَضالؼول
ّبی شیطثظ .
ّ8-3.وىبضی ثب هسإٍالى زاًطگبُ ٍ تطىلْبی زاًطگبّی عجك ضَاثظ ٍ زستَضالؼول ّبی ًیطٍی همبٍهت ثسیح .

فصل سوم  :اجرا
هبزُ  .4ثسیح زاًطدَیی ًیطٍی همبٍهت هَظف است ثب ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی ثب ضؤسبی زاًطگبُ ّب ثطای ًیل ثِ
اّساف یبز ضسُ زض لبًَى ٍ ایي آییي ًبهِ ًسجت ثِ ایدبز ٍ تَسؼِ ثسیح زاًطدَیی زض زاًطگبُ ّب السام ًوبیس .
هبزُ  .5زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش ػبلی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی هَظفٌس ػالٍُ ثط حوبیتْبی هؼٌَی ٍ لبًًَی ،اهىبًبت
هَضز ًیبظ ثسیح زاًطدَیی اظ لجیل هىبى ٍ … ضا زض حس همسٍضات ٍ هتٌبست ثب تَاى زاًطگبُ ّب تأهیي ًوبیٌس .
هبزُ  .6هسئَل سبظهبى ثسیح زاًطدَیی ثب ًظطذَاّی اظ زاًطدَیبى ثسیدی ّط زاًطگبُ ،سِ ًفط ضا وتجب ثِ ضیبست
زاًطگبُ هؼطفی هی ًوبیس ٍ ثب تَافك عطفیي ،یىی اظ آًْب ثب حىن هسإٍل سبظهبى ثسیح زاًطدَیی ثِ ػٌَاى هسإٍل
ثسیح زاًطدَیی زاًطگبُ هٌػَة هیضَز .
تجػطًُ :حَُ ًظطذَاّی اظ اػضبی ثسیح زاًطدَیی هغبثك ضیَُ ًبهِ ای است
وِ ثِ تػَیت ًیطٍی همبٍهت ثسیح ذَاّس ضسیس .
هبزُ  .7ثَزخِ ٍ اهىبًبت هَضز ًیبظ ثطای فؼبلیت ّبی ثسیح زاًطدَیی اظ هحل
اػتجبضاتی وِ هی ثبیست زض ثَزخِ سبالًِ ٍظاضتربًِ ّبی زفبع ٍ پطتیجبًی ًیطٍّبی هسلح ،ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌآٍضی
ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی پیص ثیٌی ضَز ،تأهیي ذَاّس ضس .
هبزُ ٍ . 8ظاضتربًِ ّبی زفبع ٍ پطتیجبًی ًیطٍّبی هسلح ،ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌآٍضی ،ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش
پعضىی ٍ آهَظش ٍ پطٍضش ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی ثطای تمَیت ثٌیِ ػلوی ٍ حوبیت اظ فؼبلیت ّستِ ّبی ػلوی
زاًطدَیبى ثسیدی اظ هحل اػتجبضات پژٍّطی زض حس تَاى حوبیت الظم ضا ثِ ػول ذَاٌّس آٍضز .
هبزُ  .9ثسیح زاًطدَیی ،فؼبلیت ّبی فطٌّگی ٍ ػلوی ذَز ضا ثب ضیبست زاًطگبُ ّوبٌّگ ذَاّس ًوَز ٍ زض
هَاضزی وِ فؼبلیت ّبی ثسیح زاًطدَیی ثب حوبیت هبلی زاًطگبُ اًدبم هی پصیطز اذص هدَظ اظ ضَضای فطٌّگی
زاًطگبُ ضطٍضی است .
هبزُ  .10ثسیح زاًطدَیی ضوي پطّیع اظ ٍضٍز ثِ خٌبح ثٌسی ّبی حعثی ٍ سیبسی ،ثب حفظ ضأى ٍ هٌعلت ثسیح
زضذػَظ ضاّپیوبیی ٍ تدوؼبت زاًطدَیی اظ ّیأت ًظبضت زاًطگبُ هدَظ ذَاّس گطفت .

آییي ًبهِ فَق زض  10هبزُ ٍ  5تجػطُ ،زض خلسبت  472 ٍ 471 ،470 ،468هَضخ ،79/08/17 ،79/07/5
 79/10/13 ٍ 79/09/15ثِ تػَیت ضَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی ضسیس.

