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 مقدمه

ضًساي اسالممي  ي اتييالاسات تيًي الي مقالا       مدلس 22/9/1377قاوًن تطکيل، تقًيت ي تًسؼٍ تسيح داوطدًيي )مػًب خلسٍ مًسخ  4دس اخشاي تثػشٌ 

 وامٍ اخشايي قاوًن مضتًس تٍ ضشح ريل تٍ تػًية سسيذ.  ، آييه3/12/77/   مًسخ  1 - 47355مؼظم سَثشي ) وامٍ ضماسٌ 

 

 فصل اول: کليات 

 گشدد: وامٍ ػىاييه صيش، خايگضيه تؼاسيف کامل آوُا مي دس ايه آييه . 1ماده 

ي  )سٌ گشدد کٍ مىثؼث اص مثاوي اوقمب اسممي ي تؼاليم ح شت امالا  تميىالي   مدمًػٍ سفياس، گيياس، سيش ي اوذيطٍ سا ضامل مي.  فزهنگ و تفکز بسيجي: 1 -1

ٍ         مقا  مؼظم سَثشي است. ايثاس، ضُادت، ػذالت ً     تالًاَي، حساله ساللًع، ػطال  تالٍ يحيالت، ح الًس دس غال ى يالت اص  َالا، تيشتالًاَي، تلالًظ، تؼثالذ ي مؼى

 َاي ايه فشَىگ غىي است. ضاتػٍ

َا ي مشاکض آمًصش ػالي اػم اص ديليي يا غيشديليي کٍ امش آمًصش تاحتش اص مقطغ ت ػيلي ميًسطٍ  : کليٍ داوطگاٌ. دانشگاه، مؤسسه يا مزکش آموسش عالي2-1

 سا تشػُذٌ داسوذ.

شَا ي ويض َش ياحالذ داوطالگاٌ غيشديليالي، يالک مشکالض يالا ياحالذ آمالًصش ػالالي مساليقل           َاي ديليي دس ديگش ضُ َش ياحذ داوطگاَي ياتسيٍ تٍ داوطگاٌ تبصزه:

 ضًد. م سًب مي

 َا ي م ًطٍ داوطگاٌ يا داوطکذٌ. ػثاست است اص کليٍ ف اَاي داوطگاَي؛ ضامل ف اَاي آمًصضي، پژيَطي، تًاتگاٌها:  . محدوده دانشگاه3-1

 ضًوذ. مًل ايه تىذ وميمشاکض پژيَطي م ض کٍ فاقذ داوطدً َسيىذ مط تبصزه:

 ايداد ضشايط ي تسيش مىاسة تشاي َمياسي، مطاسکت ي ػ ًيت دايطلثاوٍ داوطدًيان دس تسيح داوطدًيي.. جذب: 4-1

الذا  اوقالمب اسالمم    ضشايط ػ ًيت ضامل ػمً  داوطدًيان ضاغل ٍت ت ػيل دس آن داوطگاٌ مي تبصزه: ن اساسي خمًُسي اسممي ايشان ي َا ي اػيقالاد  تاضذ کٍ ٍت قاًو

 داسوذ.

 َاي آمًصضي حًل م ًسَاي فشَىگي، ػلمي ي دفاػي. تشگضاسي ديسٌ .آموسش:5-1

 َاي مخيلف فشَىگي، ػلمي ي دفاػي. تشقشاسي استثاط مىسدم، مىظم ي تؼييه يظايف مطخع تيه اػ ا، ميىاسة تا ػشغٍ . ساسماندهي:6-1

 . اهداف بسيج دانشجويي عبارتند اس:2ماده  

 ي مقا  مؼظم سَثشي. )سٌ ت ق  فشاميه ي سَىمًدَاي ح شت اما  تميىي .1-2

 تقًيت سيحيٍ َمياسي ي مسإيليت پزيشي.. 2-2

 تسط فشَىگ ي تيکش تسيدي.  .3-2

 َاي گًواگًن فشَىگي، ػلمي ي دفاػي. ايداد آمادگي دفاع َمٍ خاوثٍ اص دسيايسدَاي اوقمب اسممي دس ػشغٍ .4-2



 

 گفتار دوم: وظايف 

 َاي صيش اسييادٌ تًاَذ کشد: تسيح داوطدًيي تشاي ويل تٍ اَذا  مزکًس اص ضيًٌ. 3ماده 

 خزب، آمًصش ي ساصماوذَي داوطدًيان دايطلة. .1-3

 َاي اوقمب اسممي ي دفاع مقذس. آضىا ساتيه داوطدًيان تا فشَىگ ايثاس ي ضُادت ي مؼشفي اسًٌ .2-3

 طُاي فشَىگي ػلمي ي دفاػي دس ساسياي پيطشفت ي ساصوذگي کطًس.َمکاسي دس تًسؼٍ ت قيقات ي پژيَ .3-3

 حيظ ي استقاي سيحيٍ اسيکثاس سييضي دس داوطدًيان. . 4-3

 َا ي مساتقات مًسد وياص. َا، خطىًاسٌ َا، َمايص تشگضاسي يادياسٌ .5-3

 َا، اسديَا ي کمسُاي فشَىگي، ػلمي ي دفاػي. تشگضاسي ديسٌ .6-3

 ضًد. لمي دفاػي دس تاسج اص داوطگاٌ تشگضاس ميَاي ػ ديسٌ تبصزه:

 َاي ريشتط. ػالي اوقمب فشَىگي ي دسيًسالؼمل اويطاس خضيات ي وطشيات تسيح داوطدًيي مطات  ضًاتط مػًب ضًساي .7-3

 َاي ويشيي مقايمت تسيح. َاي داوطگاَي طث  ضًاتط ي دسيًسالؼمل َمکاسي تا مسإيحن داوطگاٌ ي تطکل .8-3

 

 سوم: اجزافصل 

وامالٍ   َا تشاي ويل تٍ اَالذا  يالاد ضالذٌ دس قالاوًن ي اياله آياليه       تسيح داوطدًيي ويشيي مقايمت مًظف است تا َمکاسي ي َماَىگي تا سؤساي داوطگاٌ .4ماده 

 َا اقذا  ومايذ. وسثت تٍ ايداد ي تًسؼٍ تسيح داوطدًيي دسداوطگاٌ

َاي مؼىًي ي قالاوًوي، امکاوالات مالًسد ويالاص تساليح داوطالدًيي اص قثيالل         ديليي مًظيىذ ػميٌ تش حمايتَا ي مشاکض آمًصش ػالي ديليي ي غيش داوطگاٌ .5ماده 

 َا تأميه ومايىذ. سا دس حذ مقذيسات ي ميىاسة تا تًان داوطگاٌ …مکان ي

ومايالذ ي تالا تًافال      ت داوطالگاٌ مؼشفالي مالي   مسإيل ساصمان تسيح داوطدًيي تا وظشتًاَي اص داوطدًيان تسيدي َش داوطگاٌ، سٍ ويالش سا کيثالاب تالٍ سياسال     .6ماده 

 ضًد. طشفيه، يکي اص آوُا تا حکم مسإيل ساصمان تسيح داوطدًيي تٍ ػىًان مسإيل تسيح داوطدًيي داوطگاٌ مىػًب مي

 و ًٌ وظشتًاَي اص اػ اي تسيح داوطدًيي مطات  ضيًٌ وامٍ اي است کٍ تٍ تػًية ويشيي مقايمت تسيح تًاَذ سسيذ. تبصزه:

ٍ     َاي تسيح داوطدًيي اص م ل اػيثاساتي کٍ مالي  تًدخٍ ي امکاوات مًسد وياص تشاي فؼاليت .7ماده  َالاي دفالاع ي پطالييثاوي     تايسالت دس تًدخالٍ سالاحوٍ يصاستخاوال

 ويشيَاي مسلح، ػلً ، ت قيقات ي فىايسي ي تُذاضت، دسمان ي آمًصش پضضکي پيص تيىي ضًد تأميه تًاَذ ضذ.

پطييثاوي ويشيَاي مسلح، ػلً ، ت قيقات ي فىايسي، تُذاضت، دسمان ي آمًصش پضضکي ي آمًصش ي پالشيسش ي داوطالگاٌ آصاد    َاي دفاع ي يصاستخاوٍ .8ماده 

َاي ػلمي داوطالدًيان تساليدي اص م الل اػثيالاسات پژيَطالي دس حالذ تالًان حمايالت حص  سا تالٍ ػمالل            اسممي تشاي تقًيت تىيٍ ػلمي ي حمايت اص فؼاليت َسيٍ

 تًاَىذ آيسد.

َالاي تساليح داوطالدًيي تالا      َاي فشَىگي ي ػلمي تًد سا تا سياست داوطگاٌ َماَىگ تًاَذ ومًد ي دس مًاسدي کالٍ فؼاليالت   تسيح داوطدًيي، فؼاليت .9ماده 

 پزيشد اتز مدًص اص ضًساي فشَىگي داوطگاٌ ضشيسي است. حمايت مالي داوطگاٌ اودا  مي



َاي حضتي ي سياسي، تا حيظ ضأن ي مىضلت تسيح دستػًظ ساَپيمايي ي تدمؼات داوطالدًيي   ىذيت تسيح داوطدًيي ضمه پشَيض اص يسيد تٍ خىاح .10ماده 

 اص َيأت وظاست داوطگاٌ مدًص تًاَذ گشفت.

ػالالي اوقالمب    تالٍ تػالًية ضالًساي    13/10/79ي  15/9/79، 17/8/79، 5/7/79مالًسخ   472ي  471، 470، 468تثػالشٌ، دس خلسالات    5مالادٌ ي   10وامٍ فالً  دس   آييه

 ىگي سسيذ.فشَ
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