
 تقويت و توسعه بسيج دانشجويي  آيين نامه اجرايي قانون تشكيل،

 ، 46/4/67،  5/6/67مورخ  864، 864، 874،864)مصوب جلسات 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي ( 41/44/67،  45/7/67

   همذهِ :

ٍ اختيبسات تفَيضي   س ضَساي اسالهي (هدل 22/9/1377لبًَى تطىيل، تمَيت ٍ تَسؼِ ثسيح داًطدَيي ) هػَة خلسِ هَسخ  4دس اخشاي تجػشُ 

 آييي ًبهِ اخشايي لبًَى هضثَس ثِ ضشح ريل ثِ تػَيت هي سسذ.   (، 3/12/1377/م هَسخ 1- 47355همبم هؼظن سّجشي ) ًبهِ ضوبسُ 

 گفتار اول : كليات  

 دس ايي آييي ًبهِ ػٌبٍيي صيش، خبيگضيي تؼبسيف وبهل آًْب هي گشدد:   – 1هبدُ 

ٍ تفىش ثسيدي : هدوَػِ سفتبس، گفتبس، سٍش ٍ اًذيطِ سا ضبهل هيگشدد وِ هٌجؼث اص هجبًي اًمالالة اسالالهي ٍ تؼالب ين تضالشت اهالبم       فشٌّگ – 1/1

خويٌي )سُ( ٍ همبم هؼظن سّجشي است. ايثبس، ضْبدت، ػذا ت خَاّي، تسي سلَن ، ػطك ثِ ٍاليت، تضَس دس غحٌِ ّب ، خيش خالَاّي ، خلالَظ ،   

 ضبخػِ ّبي ايي فشٌّگ غٌي است. تؼجذ ٍ هؼٌَيت اص 

داًطگبُ ، هإسسِ يب هشوض آهَصش ػب ي : وليِ داًطگبّْب ٍ هشاوض آهَصش ػب ي اػن اص دٍ تي ٍ غيش دٍ تالي والِ اهالش آهالَصش ثالبالتش اص همغالغ        – 2/1

 تحػيلي هتَسغِ سا ثش ػْذُ داسًذ.  

ّب ٍ ًيض ّش ٍاتذ داًطگبُ غيش دٍ تي، يه هشوض يب ٍاتذ آهَصش ػب ي هستمل تجػشُ : ّش ٍاتذ داًطگبّي ٍاثستِ ثِ داًطگبّْبي دٍ تي دس ديگش ضْش

 هحسَة  هي ضًَذ. 

 خَاثگبّْب ٍ هحَعِ داًطگبُ يب داًطىذُ.    هحذٍدُ داًطگبّْب : ػجبست است اص وليِ فضبّبي داًطگبّي، ضبهل فضبّبي آهَصضي، پژٍّطي ، – 3/1

 ستٌذ هطوَل ايي ثٌذ ًوي ضًَذ.  تجػشُ : هشاوض پژٍّطي هحض وِ فبلذ داًطدَ ّ

 خزة : ايدبد ضشايظ ٍ ثستش هٌبست ثشاي ّويبسي، هطبسوت ٍ ػضَيت داٍعلجبًِ داًطدَيبى دس ثسيح داًطدَيي.  – 4/1

تجػشُ : ضشايظ ػضَيت ضبهل ػوَم داًطدَيبى ضبغل ثِ تحػيل دس آى داًطگبُ هي ثبضذ وِ ثِ لبًَى اسبسالي خوْالَسي اسالالهي ايالشاى ٍ اّالذا       

 اًمالة اسالهي اػتمبد داسًذ.

 آهَصش : ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي تَل هحَسّبي فشٌّگي، ػلوي ٍ دفبػي.   -/5/1

 سبصهبًذّي : ثشلشاسي استجبط هٌسدن، هٌظن ٍ تؼييي ٍظبيف هطخع ثيي اػضبء هتٌبست ثب ػشغِ ّبي هختلف فشٌّگي ، ػلوي ٍ دفبػي.   -/ 6/1

 اّذا  ثسيح داًطدَيي  – 2هبدُ 

 ّذا  ثسيح داًطدَيي ػجبستٌذ اص : ا

 تحمك فشاهيي ٍسٌّوَدّبي تضشت اهبم خويٌي)سُ( ٍهمبم هؼظن سّجشي. –1/2

 تمَيت سٍتيِ ّويبسي ٍ هسئَ يت پزيشي.  -2/2

 ثسظ فشٌّگ ٍ تفىش ثسيدي.  -3-2

 ٌّگي، ػلوي ٍ دفبػي.  ايدبد آهبدگي دفبع ّوِ خبًجِ اص دستبٍسدّبي اًمالة اسالهي دس ػشغِ ّبي گًَبگَى فش -/ 4/2

 گفتار دوم : وظايف  

 : ثسيح داًطدَيي ثشاي ًيل ثِ اّذا  هزوَس اص ضيَُ ّبي صيشاستفبدُ خَاّذ وشد :   3هبدُ 

 خزة، آهَصش ٍ سبصهبًذّي داًطدَيبى داٍعلت.  -1/3

 ع همذس.آضٌب سبختي داًطدَيبى ثب فشٌّگ ايثبس ٍ ضْبدت ٍ هؼشفي اسَُ ّبي اًمالة اسالهي ٍ دفب – 2/3

 ّوىبسي دس تَسؼِ تحميمبت ٍ پژٍّطْبي فشٌّگي، ػلوي ٍ دفبػي دس ساستبي پيطشفت ٍ سبصًذگي وطَس.  – 3/3

 تفظ ٍ استمبي سٍتيِ استىجبس ستيضي دس داًطدَيبى.  – 4/3

 ثشگضاسي يبدٍاسُ ّب، ّوبيص ّب، خطٌَاسُ ّب ٍ هسبثمبت هَسد ًيبص.  – 5/3

 ثشگضاسي دٍسُ ّب، اسدٍّب ٍ والسْبي فشٌّگي ، ػلوي ٍ دفبػي.   – 6/3

 تجػشُ : دٍسُ ّبي ػلوي دفبػي دس خبسج اص داًطگبُ ثشگضاس هي ضَد.  

 اًتطبس خضٍات ٍ ًطشيبت ثسيح داًطدَيي هغبثك ضَاثظ هػَة ضَساي ػب ي اًمالة فشٌّگي ٍ دستَسا ؼول ّبي ريشثظ.   – 7/3

 ًطگبُ ٍ تطىلْبي داًطگبّي عجك ضَاثظ ٍ دستَسا ؼول ّبي ًيشٍي همبٍهت ثسيح. ّوىبسي ثب هسئَالى دا -8/3



 

 گفتار سوم : اجرا  

ثسيح داًطدَيي ًيشٍي همبٍهت هَظف است ثب ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي ثب سؤسبي داًطگبّْب ثشاي ًيل ثِ اّالذا  يالبد ضالذُ دس لالبًَى ٍ ايالي       – 4هبدُ 

 طدَيي دس داًطگبّْب الذام ًوبيذ.  آييي ًبهِ ًسجت ثِ ايدبد ٍ تَسؼِ ثسيح داً

داًطگبّْب ٍ هشاوش آهَصش ػب ي دٍ تي ٍ غيش دٍ تي هَظفٌذ ػالٍُ ثش توبيتْبي هؼٌَي ٍ لبًًَي، اهىبًبت هَسد ًيالبص ثساليح داًطالدَيي اص     – 5هبدُ 

 لجيل هىبى ٍ ..... سا دس تذ همذٍسات ٍ هتٌبست ثب تَاى داًطگبّْب تأهيي ًوبيٌذ.  

سبصهبى ثسيح داًطدَيي ثب ًظش خَاّي اص داًطدَيبى ثسيدي ّش داًطگبُ سِ ًفش سا وتجبً ثِ سيبست داًطگبُ هؼشفي هالي ًوبيالذ ٍ ثالب    هسئَل  – 6هبدُ

 تَافك عشفيي، يىي اص آًبى ثب تىن هسئَل سبصهبى ثسيح داًطدَيي ثِ ػٌَاى هسئَل ثسيح داًطدَيي داًطگبُ هٌػَة هي ضَد.  

 ضبي ثسيح داًطدَيي هغبثك ضيَُ ًبهِ اي است وِ ثِ تػَيت ًيشٍي همبٍهت ثسيح خَاّذ سسيذ. تجػشُ : ًحَُ ًظش خَاّي اص اػ

ثَدخِ ٍ اهىبًبت هَسد ًيبص ثشاي فؼب يت ّبي ثسيح داًطدَيي اص هحل اػتجبساتي وِ هي ثبيست دس ثَدخِ سالبالًِ ٍصاستخبًالِ ّالبي دفالبع ٍ      – 7هبدُ 

 بٍسي ٍ ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي پيص ثيٌي ضَد تأهيي خَاّذ ضذ.  پطتيجبًي ًيشٍّبي هسلح، ػلَم، تحميمبت ٍ فٌ

تحميمبت ٍ فٌبٍسي، ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ، آهالَصش ٍ پالشٍسش ٍ داًطالگبُ     ٍصاستخبًِ دفبع ٍ پطتيجبًي ًيشٍّبي هسلح ، ػلَم ،  – 8هبدُ 

ػلوي داًطدَيبى ثسيدي اص هحل اػتجبسات پژٍّطي دس تذ تَاى توبيت الصم سا آصاد اسالهي ثشاي تمَيت ثٌيِ ػلوي ٍ توبيت اص فؼب يت ّستِ ّبي 

 ثؼول خَاٌّذ آٍسد.  

ثسيح داًطدَيي ، فؼب يتْبي فشٌّگي ٍ ػلوي خَد سا ثالب سيبسالت داًطالگبُ ّوبٌّالگ خَاّالذ ًوالَد ٍ دس هالَاسدي والِ فؼب يتْالبي ثساليح            – 9هبدُ 

 خز ٍيضا اص ضَساي فشٌّگي داًطگبُ ضشٍسي است. داًطدَيي ثب توبيت هب ي داًطگبُ اًدبم هي پزيشد ا

ثسيح داًطدَيي ضوي پشّيض اص ٍسٍد ثِ خٌبح ثٌذيْبي تضثي ٍ سيبسي، ثب تفظ ضأى ٍ هٌض ت ثسيح دس خػَظ ساّپيوبًيي ٍ تدوؼبت  – 10هبدُ 

 داًطدَيي اص ّيأت ًظبست داًطگبُ هدَص خَاّذ گشفت. 

ثِ تػالَيت ضالَساي    13/10/79ٍ  15/9/79،  17/8/79،  5/7/79هَسخ  472ٍ  471،  470 ، 468خلسبت تجػشُ، دس  5هبدُ ٍ  10آييي ًبهِ فَق دس 

 ػب ي اًمالة فشٌّگي سسيذ. 

 

 

 سيذ هحوذ خبتوي                                         

 سئيس خوَْس ٍ سئيس ضَساي ػب ي اًمالة فشٌّگي                                

  


