آیین نامه قانون تشکیل  ،تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
مصوب جلسه  ۹۷۱مورخ  ۸۸/۳/۵شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
مقدمه:
در اجرای تبصره  ۴قانون تشکیل ،تقویت و توسعه بسیج دانشجویی (مصوب جلسه مورخ  ۷۷/۹/۲۲مجلس شورای اسالمی) و
اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری ( نامه شماره  / ۱ - ۴۷۳۴۴م مورخ ) ۳۳/۱۲/۷۷آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح
ذیل به تصویب شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی رسید.

فصل اول  :تعاریف و کلیات
ماده  -۹تعاریف:
 -۱/۱بسیج دانشجویی :تشکلی انقالبی است که به فرمان رهبرکبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی برای دفاع از اسالم و
انقالب و پاسداری از اصول تغییرناپذیر نه شرقی نه غربی  ،ترویج اسالم ناب محمدی (ص)  ،پاسخ به مسائل اعتقادی بسیجیان
و جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه  ،تالش برای حکومت بزرگ جهانی اسالم و ترویج تفکر بسیجی در دانشگاه هاو مراکز آموزش
عالی تشکیل گردیده است.
 - ۱/۲فرهنگ و تفکر بسیجی  :منبعث از مبانی انقالب اسالمی و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است
که ایمان  ،تالش مخلصانه  ،هوشیاری در شناخت دشمن  ،محبت و ایثار در برابر دوست  ،ایستادگی و مقاومت شجاعانه و
خستگی ناذیر  ،حضور آگاهانه در صحنه های مختلف نظام و به میدان آوردن همه تواناییهای خود در راه آرمان های نظام
اسالمی  ،عدالت خواهی و پیشگامی  ،نوآوری  ،دلیری در میدان علم و سیاست و دینداری و خدمت  ،تعبد و والیتمداری از
شاخص های این فرهنگ غنی است.

 - ۱/۳دانشگاه  ،موسسه یا مرکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی :کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا
غیردولتی  ،غیر انتفاعی و علمی کاربردی که امر آموزش مقاطع تحصیلی عالی را برعهده دارند.

 -۱/۴محدوده دانشگاه ها :عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی؛ شامل فضاهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی  ،صنفی ،
رفاهی  ،خوابگاه ها و محوطه دانشگاه یا دانشکده.
تبصره  :مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.
 -۱/۴جذب  :ارتباط  ،عضوگیری و عضویابی از بین دانشجویان به منظور فعالیت دربسیج دانشجویی.
 -۱/۶آموزش :فعالیت در جهت ارتقاء و توسعه آگاهی های معرفتی  ،بصیرتی  ،مهارتی و تشکیالتی.

 -۱/۷تربیت :مجموعه فعالیت ها و برنامه های تاثبرگذار و عمیق به منظور تبدیل آموزش به رفتار و توسعه توانمندی های
معرفتی ،بصیرتی و مهارتی
 -۱/۸جهاد علمی :تالش و مجاهدت در جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و شکستن مرزهای دانش
 -۱/۹عوامل و پایگاه های فکری نظام سلطه :شامل عوامل داخلی و بیرونی اعم از انسانی و ابزاری که علیه مبانی و اصول و
آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی فعالیت می کنند.

اهداف و وظایف
ماده  -۲اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:
 -۲/۱ترویج اسالم ناب محمدی (ص) در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 -۲/۲زمینه سازی برای تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم بومی و دینی و زمینه سازی و کمک برای اسالمی شدن
دانشگاه ها.
 -۲/۳تبیین ،ترویج و تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
 -۲/۴تحکیم و تعمیق ارزش های انقالب اسالمی و تبیین و توسعه فرهنگ اسالمی در دانشگاه ها
 -۲/۴شناسایی و تربیت نیروهای وفادار  ،متعهد  ،همسو و هماهنگ با شاخصه های انقالب اسالمی برای استمرار انقالب
اسالمی.
 -۲/۶بسط فرهنگ و تفکر بسیجی و ارتقاء معرفت دینی و بینش فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دانشجویان.
 -۲/۷دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن درعرصه های گوناگون فکری  ،فرهنگی  ،علمی  ،سیاسی ،
اجتماعی و صنفی.
 -۲/۸پاسداری از اصل تغییرناپذیر نه شرقی نه غربی و هویت دینی.

ماده  -۳وظایف بسیج دانشجویی عبارتند از:
 -۳/۱ارتباط  ،جذب  ،آموزش ،تربیت  ،سازماندهی  ،حفظ انسجام و به کارگیری دانشجویان به منظور تربیت نیروهای وفادار ،
معتقد ،همسو و هماهنگ با شاخصه های انقالب اسالمی در جهت اهداف عالی انقالب اسالمی.
 -۳/۲تبیین و ترویج آرمان ها و مبانی انقالب اسالمی  ،تقویت و تعالی مولفه های فرهنگ اسالمی و معرفت دینی  ،تفکر و
رفتار بسیجی ،بینش و بصیرت سیاسی در جامعه دانشگاهی  ،پیشگامی در عرصه های دیندار ،علم سیاست ،فرهنگ ،خدمت
رسانی و حضور همه جانبه در میدان چالش های نظام مقدس جمهوری اسالمی در سطوح عمومی و تخصصی در راستای
پیشرفت  ،توسعه و عمق بخشی به انقالب اسالمی
 -۳/۳تهیه طرح ها و برنامه های الزم و اجرای آن  ،جهت ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری و شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه
(نخبه پروری) و تقویت استعدادهای بالفعل دانشجویان بسیجی جهت ایجاد تحول علمی وتحقق جنبش نرم افزاری و تولید
علم و جهاد علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
 -۳/۴تهیه طرح ها و برنامه های الزم و اجرای آن جهت تعمیق معنویت و اخالق دربین جامعه دانشجویی دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی و تحقیقاتی.
 - ۳/۴مواجهه با عوامل و پایگاه ها های فکری و فرهنگی نظام سلطه و مقابله با تالش دشمن و ایادی آن در تضعیف و تخریب
بنیان های فکری  ،اعتقادی و اخالقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پیشگری از بحران های
اجتماعی  ،سیاسی  ،فرهنگی و اقتصادی و تقویت آمادگی و روحیه جهادی برای دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی و
دستاوردهای آن.
 -۳/۶تولید و انتشار محصوالت فرهنگی  ،سیاسی  ،علمی و مهارتی تالیف کتب  ،جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق
ضوابط مصوب مراجع ذی صالح و دستورالعمل های سازمان بسیج دانشجویی در قالب کتاب  ،جزوه  ،نشریه و لوح های فشرده
و ...

 -۳/۷تهیه طرح ها و برنامه های الزم و اجرای آن جهت تقویت و توسعه فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی به منظور حفظ و
ارتقاء روحیه نشاط و شادابی و سالمت جسمی و روانی دانشجویان بسیجی و حضور جدی در صحنه های ورزش قهرمانی ملی
و بین المللی.
- ۳/۸ارائه برنامه های الزم و اجرای آن جهت تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی ،هنری و ادبی در جهت بسط فرهنگ
انقالب اسالمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی.
- ۳/۹تهیه طرح ها و برنامه های الزم و اجرای آن به منظور انعکاس اخبار و اطالعات رویدادهای مختلف فضای دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و غیردولتی در حوزه های فکری  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،اجتماعی  ،صنفی  ،آموزشی و
پژوهشی در رسانه های نوشتاری  ،صوتی  ،تصویری و سایت های اینترنتی.

فصل سوم :اجرا
ماده  -۴بسیج دانشجویی با همکاری و هماهنگی مسئولین هر دانشگاه در اجرای قانون تشکیل  ،تقویت و توسعه بسیج
دانشجویی مصوب مجلس شورای اسالمی ،بر اساس این آیین نامه نسبت به ایجاد  ،توسعه  ،تحول و تعالی بسیج دانشجویی در
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اقدام نماید .

ماده  -۵دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پس از تصویب برنامه ها و فعالیت های علمی  ،پژوهشی ،فرهنگی و تربیت بدنی بسیج
دانشجویی حسب مورد در شوراهای پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در حد مقدورات بودجه مناسب را تخصیص خواهند داد.
تبصره: ۱دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ملزم به تامین مکان و امکانات مورد نیاز کانون ها (سیاسی ،
علمی  ،فرهنگی  ،مطالعاتی  ،پژوهشی و )...و طرح ها و برنامه های بسیج دانشجویی (طرح والیت و  )...خواهند بود.

ماده  -۶انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و سازمان بسیج
دانشجویی و مراجع ذیربط می باشد.

ماده  -۷سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از اعضای بسیج دانشجویی هر دانشگاه  ،یک نفر دانشجو را انتخاب نموده و
به عنوان مسئول بسیج دانشجویی آن دانشگاه منصوب می نماید.
تبصره  -نحوه نظرخواهی از اعضای بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه ای است که به تصویب بسیج خواهد رسید.
ماده  -۸بسیج دانشجویی با حفظ شأن و منزلت بسیج در خصوص راهپیمایی و تجمعات دانشجویی از هیأت
نظارت دانشگاه مجوز اخذ خواهد کرد.
تبصره  :۱نماینده بسیج دانشجویی در جلسات هیأت نظارت دانشگاه که با موضوع بسیج دانشجویی تشکیل می گردد حضور
خواهد داشت.
تبصره  :۲رسیدگی به موضوعات و اختالفات داخلی بسیج دانشجویی دانشگاه در حوزه صالحیت سازمان بسیج دانشجویی می
باشد.
این آیین نامه در  ۸ماده و  ۴تبصره در جلسه  ۱۷۹مورخ  ۴/۳/۸۸به تصویب شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
رسید.

