
 كشور یتید دانشگاھھا و مراكز آموزش عالآیین نامھ تشكیل بسیج اسا

  

  :مقدمه

و رھنمودھاي رھبر معظم انقالب مبني بر تحقق دانشگاه اسالمي )ره(به منظور تحقق آرمانھاي حضرت امام خمیني
نیروي و اشاعه تفكر بسیجي در آن، بسیج اساتید دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي و پژوھشي كشور توسط 

 :شود مقاومت بسیج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاھھا براساس مواد زير تشكیل مي

 

 :تعاريف - 1ماده

تالش ناشي از اخالق و انگیزه ديني و ايمان صادقانه، بصیرت، ايثار، جھاد علمي،  :فرھنگ و تفكر بسیجي -1
ھاي اين فرھنگ  تعبد و معنويت از شاخصهھا، خیرخواھي،  عدالت خواھي، حسن سلوك، حضور عالمانه در صحنه

 .غني است

كلیه دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غیردولتي : دانشگاه، مؤسسه يا مركز آموزش عالي -2
عبارت است از كلیه : ـ محدوده دانشگاھھا 3. كه امر آموزش باالتر از مقطع تحصیلي متوسطه را برعھده دارند

 .پژوھشي، خوابگاھھا و محوطه دانشگاه يا دانشكده فضاھاي آموزشي،

ايجاد شرايط و بستر مناسب براي ھمیاري، مشاركت و عضويت داوطلبانه اعضاء ھیئت علمي در بسیج  :جذب ـ 4
 .اساتید دانشگاھھا

  

 :شرايط عضويت

اسالمي ايران و واليت اعتقاد و التزام عملي به مباني دين مبین اسالم، احكام شرع مقدس، نظام جمھوري . الف
 .مطلقه فقیه

 .عضويت در ھیئت علمي يا اشتغال به تدريس و تحقیق در دانشگاھھا و مراكز عالي آموزشي و پژوھشي كشور. ب

 :ـ سازماندھي5

ھاي مختلف علمي و  برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظايف مشخص بین اعضا، متناسب با عرصه -الف
 .فرھنگي

 .گیري از بسیج اساتید در جھت منافع حزبي و گروھي و پرھیز از ورود اين تشكل به منازعات جناحي  هعدم بھر - ب 

 

 :اھداف - 2ماده 

 .دانشگا ھھا در   ورھبرمعظم انقالب) ره(و رھنمودھاي حضرت امام خمیني  دستورات تحقق. 1

 .بسط فرھنگ و تفكر بسیجي در میان اعضاي ھیئت علمي دانشگاھھا.  2
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 .دفاع از ارزشھا و دستاوردھاي انقالب اسالمي .3

 .و پژوھشي با ھماھنگي مديريت دانشگاه  كمك به ايجادزمینه مناسب براي تالش علمي. 4

 .ارتقاي انديشه و روحیه خدمت به جامعه و كشور در دانشگاھھا. 5

 كمك به ارتقاي معرفت و آگاھي ديني. 6

  

  :وظايف - 3ماده   

ھاي دانشگاه براي  دانشگاھھا و دفاتر نھاد نمايندگي مقام معظم رھبري وساير تشكل ھمكاري با مديريت. 1
  .دستیابي به دانشگاه اسالمي

 . تالش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. 2

 .كمك به دولت و ساير نھادھا در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و شرايط بحراني. 3

 .اساتید دانشگاھھاتقويت روحیه ھمكاري و ايثار در بین . 4

 .كمك به شناخت ابعاد تھاجم فرھنگي در دانشگاھھا و ارائه راھكارھاي الزم. 5

 . مشاركت در برگزاري ھمايشھا و نشستھاي علمي و فرھنگي. 6

و ھمكاري با سازمانھا و نھادھاي دولتي و  مشاركت در انجام تحقیقات مورد نیاز كشور از طريق برقراري ارتباط. 7
 . مراكز دانشگاھي، مؤسسات و انجمنھاي علمي و پژوھشيخصوصي، 

 .ھاي علمي، تحقیقاتي و فرھنگي اي به دانشجويان در زمینه ارائه خدمات مشاوره.. 8

 .ھاي آنان فرھنگي براي اعضا و خانواده - برگزاري اردوھاي علمي . 9

  

 :اجرا - 4ماده

اساتید بسیجي ھر دانشگاه، سه نفر را كتبًا به رياست ـ مسئول مركز بسیج اساتید استان با نظر خواھي از 1
نمايد و پس از توافق با رئیس دانشگاه يك نفر با حكم مسئول سازمان بسیج اساتید نیروي  دانشگاه معرفي مي

 .شود مقاومت بسیج به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه منصوب مي

موافق خود را در خصوص يكي از سه نفر معرفي شده به رئیس دانشگاه حداكثر ظرف يك ماه نظر كتبي  :تبصره
 .نمايد مسئول مركز بسیج اساتید اعالم مي

ھاي معنوي و قانوني، امكانات مورد  ـ دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي دولتي و غیردولتي موظفند عالوه بر حمايت2
بودجه و امكانات مورد . أن اساتید تأمین نمايندرا در حد متعارف و ش… االمكان از قبیل دفتر و  نیاز بسیج اساتید حتي

ھاي دفاع و پشتیباني نیروھاي  ھاي بسیج اساتید از محل اعتباراتي كه در بودجه ساالنه وزارتخانه نیاز براي فعالیت
 .شود تأمین خواھد شد بیني مي مسلح ، علوم، تحقیقات و فناوري و بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي پیش

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 آن 4مادة  رسید و تصويب ه، بنا به پیشنھاد نیروي مقاومت بسیج ب 27/9/80مورخ  490آيین نامه در جلسه اين     
  .شد اصالح 10/9/83مورخ  551در جلسه 
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