/066/9911د
9911/60/91
دارد

رییس محترم دانشگبه و رییس هیئت نظبرت دانشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی ....
ثب اّذای سالم ٍ تحیبت؛
احتشاهبً؛ ثب تَجِ ثِ اػتشاضبت ٍ شکبیبت ػذیذُ ٍاسدُ دس خصَص ػذم هَاجِْ لبًًَی ثشخی اص داًشگبُ ّب ٍ
هشاکض آهَصش ػبلی تبثؼِ ثب دسخَاست ّبی هشثَط ثِ تشکل ّبی اسالهی داًشگبّیبى ،همتضی است دس هَاجِْ ثب
دسخَاست تأسیس یب فؼبلیت تشکلّبی هضثَس ،هَاسد ریل ٍفك آییي ًبهِ تشکلّبی اسالهی داًشگبّیبى  -هصَة
شَسای اًمالة فشٌّگی  ٍ -دستَسالؼول اجشایی آى ،هذ ًظش ٍ دس دستَس کبس لشاس گیشد .اهیذ است ػٌبیت ٍ تَجِ
ٍیژُ جٌبثؼ بلی دس ایي خصَص ٍ التضام ثِ لَاًیي هشثَعِ ،دس حذالل صهبى هوکي هَجت سًٍك فؼبلیت تشکلّبی
سیبسی داًشگبّیبى ٍ ایجبد فضبی پش ًشبط ٍ لبًًَوٌذ سیبسی ٍ فشٌّگی دس داًشگبُ ّبی ػلَم پضشکی ٍ خذهبت
ثْذاشتی ،دسهبًی کشَس گشدد.
الف -فزایند تاسیس تشکل:
.1

اسائِ ٍ ثجت دسخَاست کتجی تأسیس تشکل دس دثیشخبًِ ّیئت ًظبست داًشگبُ تَسظ حذالل  5داًشجَ.

.2

ثشسسی صالحیت اػضبی ّیئت هؤسس ،حذاکثش ظشف هذت  45سٍص ،شبهل:
 )1اػالم کتجی اػضبی ّیئت هَسس هجٌی ثش اػتمبد ٍ التضام ػولی ثِ اسالمٍ ،الیت فمیِ ٍ لبًَى اسبسی.
 )2استؼالم ػذم سَء پیشیٌِ اػضبی ّیئت هؤسس اص پلیس  1۱+دس خصَص سبثمِ کیفشی هٌجش ثِ
هحشٍهیت اص حمَق اجتوبػی.
 )3استؼالم اص کویتِ اًضجبعی داًشگبُ ثشای احشاص ششط حسي شْشت ٍ سػبیت اخالق اسالهی.
 )4استؼالم اص اداسُ آهَصش داًشگبُ ثشای احشاص گزساًذى حذالل دٍ ًیوسبل تحصیلی دس داًشگبُ هشثَعِ ٍ
هششٍط ًشذى دس عی دٍ ًیوسبل تحصیلی هتَالی اخیش ٍ یب سِ ًیوسبل غیش هتَالی.

 .3دس صَست تأییذ اسن تشکل ٍ تأییذ صالحیت اػضبی ّیئت هؤسس ،اثالؽ کتجی هَافمت اصَلی ٍ دس صَست سد،
اػالم کتجی دالیل سد صالحیت حذاکثش ظشف هذت  15سٍص.
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ً .4گبسش اسبسٌبهِ ٍ جوغ آٍسی اهضبی سِ دسصذ اص داًشجَیبى داًشگبُ  -ایي  3دسصذ ًجبیذ کوتش اص ً 5۱فش
ثبشذ  -ثشای ػضَیت دس تشکل ،حذاکثش ظشف هذت  3هبُ.
 .5ثشسسی ٍ تصَیت اسبسٌبهِ ٍ صذٍس پشٍاًِ ًْبیی فؼبلیت ٍ دس صَست ػذم تصَیت ،اػالم کتجی دالیل ثِ ّیئت
هؤسس ،حذاکثش ظشف هذت دٍ هبُ.
ّ .6یئت هؤسس دس صَست ػذم تصَیت اسبسٌبهِ دس ّیئت ًظبست داًشگبُ ،هیتَاًذ ظشف هذت یک هبُ ،ضوي
اًجبم اصالحبت هذًظش ّیئت ًظبست ٍ تأهیي ًظش آى ّیئت ،تمبضبی تجذیذ ًظش ًوبیذ.
.7

ّیئت هؤسس هیتَاًذ دس خصَص ثٌذّبی  5 ٍ 3دس صَست سپشی شذى هذت صهبى لبًًَی اػالم پبسخ ٍ ػذم
دسیبفت پبسخ اص ّیئت ًظبست داًشگبُ ٍ یب داشتي اػتشاض ثِ سأی ّیئت ًظبست ،ظشف هذت دُ سٍص پس اص اػالم
سأی ،اػتشاض خَد سا ثِ ّیئت ًظبست هشکضی ثش تشکل ّبی اسالهی داًشگبّیبى ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ
آهَصش پضشکی اسسبل کٌذ ٍ آى ّیئت هَظف است ظشف هذت  2هبُ ثِ اػتشاضبت ٍاسدُ سسیذگی ٍ سأی خَد
سا اثالؽ ًوبیذ؛ سأی ّیئت ًظبست هشکضی لغؼی ٍ الصم االجشا است.

ب-فزایند اخذ مجوس فعالیت تشکل:
 .1تکویل ٍ اسائِ فشم دسخَاست هجَص فؼبلیت ثِ دثیشخبًِ ّیئت ًظبست داًشگبُ.
 .2عشح هَضَع دس ّیئت ًظبست ٍ اػالم ًظش کتجی ثِ ّوشاُ دالیل ،حذاکثش دس هذت  ۷سٍص کبسی ثشای فؼبلیتّبیی
غیش اص تجوغ ٍ ساّپیوبیی ٍ ثشای تجوغ ٍ ساّپیوبیی ظشف هذت  4سٍص کبسی ،الصم ثِ رکش است دس ایي هَاسد،
ػذم پبسخ ثِ هٌضلِ تأییذ هی ثبشذ.
 .3تشکلّب هیتَاًٌذ حذاکثش یک ّفتِ ثؼذ اص اثالؽ سأی اٍلیِ ثِ تصوین ّیئت ًظبست اػتشاض کٌٌذ ٍ ّیئت هَظف
است ظشف هذت  ۷سٍص کبسی ًظش ًْبیی خَد سا کتجبً اػالم ًوبیذ.
 .4تشکلّب هی تَاًٌذ دس صَست اػتشاض ثِ سأی ًْبیی ّیئت ًظبست داًشگبُ یب اهتٌبع آى ّیئت اص پبسخگَیی ،ثِ
ّیئت ًظبست هشکضی ثش تشکل ّبی اسالهی داًشگبّیبى اػتشاض ًوبیٌذ ٍ ّیئت ًظبست هشکضی هَظف است
ظشف هذت  2هبُ ثِ اػتشاضبت ٍاسدُ سسیذگی ٍ سأی خَد سا اثالؽ ًوبیذ .هجذداً یبدآٍس هی گشدد سأی ّیئت
ًظبست هشکضی لغؼی ٍ الصم االجشا خَاّذ ثَد.
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و دبیر هیئت نظبرت مرکسی بر تشکلهبی اسالمی دانشگبهیبن
وزارت بهداشت ،درمبن و آموزش پسشکی

روند تأسیس تشکلهبی اسالمی دانشجویی

اسائِ ٍ ثجت دسخَاست تبسیس تشکل دس دثیشخبًِ
ّیئت ًظبست داًشگبُ تَسظ  5داًشجَ

ثشسسی صالحیت ّیئت هَسس دس ّیئت ًظبست داًشگبُ حذاکثش ظشف هذت  45سٍص شبهل:
 .1اػالم کتجی اػضبی ّیئت هَسس هجٌی ثش اػتمبد ٍ التضام ػولی ثِ اسالمٍ ،الیت فمیِ ٍ لبًَى اسبسی
 .2استؼالم اص کویتِ اًضجبعی داًشگبُ ثشای احشاص ششط حسي شْشت ٍ سػبیت اخالق اسالهی
 .3استؼالم سَء پیشیٌِ اػضبی ّیئت هَسس اص پلیس  1۱+ثشای ًذاشتي سبثمِ کیفشی هٌجش ثِ هحشٍهیت اص حمَق اجتوبػی
 .4استؼالم اص اداسُ آهَصش ثشای احشاص گزساًذى حذالل دٍ ًیوسبل تحصیلی دس داًشگبُ هضثَس ٍ هششٍط ًشذى دس عی دٍ
ًیوسبل تحصیلی هتَالی اخیش ٍ یب سِ ًیوسبل غیش هتَالی

تبیید

رد

اثالؽ کتجی هَافمت اصَلی

اثالؽ کتجی دالیل سد صالحیت

حذاکثش ظشف هذت  15سٍص

حذاکثش ظشف هذت  15سٍص

ًگبسش اسبسٌبهِ ٍ جوغآٍسی اهضبی سِ دسصذ اص

ّیئت هَسس هیتَاًذ ظشف هذت دُ سٍص ثؼذ اص اثالؽ
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ثشسسی اسبسٌبهِ دس ّیئت حذاکثش ظشف هذت دٍ

ّیئت ًظبست هشکضی ظشف هذت  2هبُ ثِ اػتشاضبت

هبُ

ٍاسدُ سسیذگی ٍ سای خَد سا اثالؽ ًوبیذ.

تبیید

رد

صذٍس پشٍاًِ

اػالم کتجی دالیل

ًْبیی فؼبلیت

ّیئت هَسس دس صَست ػذم اثالؽ سای دس هذت صهبى

ّیئت هَسس هی تَاًذ ظشف هذت یک هبُ ضوي

همشس ٍ یب داشتي اػتشاض ثِ ًظشات ّیئت ًظبست

تبهیي ًظش ّیئت ًظبست ٍ اًجبم اصالحبت

اػتشاض خَد سا ثِ ّیئت ًظبست هشکضی اسسبل کٌذ

هذًظش آى ّیئت ،تمبضبی تجذیذ ًظش ًوبیٌذ

ّیئت ًظبست هشکضی ظشف هذت 2

رد

هبُ ثِ اػتشاضبت ٍاسدُ سسیذگی ٍ

دس صَست سد هجذد اسبسٌبهِّ ،یئت هَسس

سای خَد سا اثالؽ ًوبیذ.

تبیید



هیتَاًٌذ اػتشاض خَد سا ثِ ّیئت ًظبست
هشکضی اسسبل کٌٌذ.

صذٍس پشٍاًِ
هذت 2
ّیئت ًظبست هشکضی ظشف
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روند درخواست مجوز فعبلیت تشکلهبی اسالمی

تکویل ٍ اسائِ فشم دسخَاست هجَص فؼبلیت
ثِ دثیش خبًِ ّیئت ًظبست داًشگبُ

عشح دسخَاست دس ّیئت ًظبست ٍ پبسخگَیی کتجی ثِ ّوشاُ دالیل حذاکثش دس هذت  ۷سٍص کبسی ثشای
فؼبلیتّبیی غیش اص تجوغ ٍ ساّپیوبیی ٍ ثشای تجوغ ٍ ساّپیوبیی ظشف هذت  4سٍص کبسی،

تبیید

رد

عدم پبسخ

تشکلّب هیتَاًٌذ حذاکثش یک ّفتِ
ثؼذ اص اثالؽ سای اٍلیِ ثِ تصوین

صذٍس

ّیئت ًظبست اػتشاض کٌٌذ

هجَص

ػذم پبسخ ثِ
هٌضلِ تبییذ
است

ّیئت هَظف است ظشف  ۷سٍص کبسی ًظش ًْبیی
خَد سا کتجب اػالم کٌذ.

تبیید

رد
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داًشگبُ یب اهتٌبع آى ّیئت اص

ثش تشکل ّبی اسالهی داًشگبّیبى اػتشاض ًوبیٌذ ٍ آى ّیئت
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