
 آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

 0831/ 72/9مصوب چهارصد و نودمین جلسه مورخ 

 شورای عالی انقالب فرهنگی

  :مقدمه

به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی)ره( و رهنمودهای رهبر معظم انقالب مبنی بر تحقق دانشگاه اسالمی و اشاعه تفکر 

بسیجی در آن، بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور توسط نیروی مقاومت بسیج در چارچوب ضوابط و 

  :شودمقررات دانشگاه ها براساس مواد زیر تشکیل می

 

  :. تعاریف 1ماده

ایثار، جهاد علمی، عدالت خواهی، حسن  فرهنگ و تفکر بسیجی: تالش ناشی از اخالق و انگیزه دینی و ایمان صادقانه، بصیرت، .1

  .های این فرهنگ غنی استها، خیرخواهی، تعبد و معنویت از شاخصهسلوک، حضور عالمانه در صحنه

دانشگاه، مؤسسه یا مرکز آموزش عالی: کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیردولتی که امر آموزش باالتر از  .2

  .متوسطه را برعهده دارند مقطع تحصیلی

  .محدوده دانشگاه ها: عبارت است از کلیه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشکده. 3

  .جذب: ایجاد شرایط و بستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه اعضاء هیأت علمی در بسیج اساتید دانشگاه ها. 4

  :تشرایط عضوی. 5

  .الف( اعتقاد و التزام عملی به مبانی دین مبین اسالم، احکام شرع مقدس، نظام جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه

  .ب( عضویت در هیأت علمی یا اشتغال به تدریس و تحقیق در دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی کشور

  :سازماندهی. 6

  .های مختلف علمی و فرهنگی، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضا، متناسب با عرصهالف( برقراری ارتباط منسجم

.  2ماده  . گیری از بسیج اساتید در جهت منافع حزبی و گروهی و پرهیز از ورود این تشکل به منازعات جناحیب ( عدم بهره

  :اهداف

  .دانشگاه هادر  م انقالبو رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( و رهبرمعظ دستورات تحقق. 1



 بسط فرهنگ و تفکر بسیجی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها . 2

 دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی . 3

 و پژوهشی با هماهنگی مدیریت دانشگاه کمک به ایجاد زمینه مناسب برای تالش علمی. 4

 ارتقای اندیشه و روحیه خدمت به جامعه و کشور در دانشگاه ها . 5

 کمک به ارتقای معرفت و آگاهی دینی . 6

  :. وظایف 3ماده 

های دانشگاه برای دستیابی به دانشگاه همکاری با مدیریت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر تشکل. 1

  .اسالمی

  .وحدت حوزه و دانشگاه تالش برای تحقق . 2

  .کمک به دولت و سایر نهادها در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و شرایط بحرانی. 3

  .تقویت روحیه همکاری و ایثار در بین اساتید دانشگاه ها. 4

  .کمک به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در دانشگاه ها و ارائه راهکارهای الزم. 5

 ها و نشست های علمی و فرهنگی مشارکت در برگزاری همایش. 6

و همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، مراکز مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور از طریق برقراری ارتباط . 7

  .دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های علمی و پژوهشی

  .ی و فرهنگیهای علمی، تحقیقاتای به دانشجویان در زمینهارائه خدمات مشاوره. 8

  .های آنانفرهنگی برای اعضا و خانواده -برگزاری اردوهای علمی. 9

  :. اجرا 4ماده

مسئول مرکز بسیج اساتید استان، با نظر خواهی از اساتید بسیجی هر دانشگاه، سه نفر را کتباً به ریاست دانشگاه معرفی . 1

مسئول سازمان بسیج اساتید نیروی مقاومت بسیج به عنوان مسئول  نماید و پس از توافق با رئیس دانشگاه یک نفر با حکممی

  .شودبسیج اساتید دانشگاه منصوب می

تبصره: رئیس دانشگاه حداکثر ظرف یک ماه نظر کتبی موافق خود را در خصوص یکی از سه نفر معرفی شده به مسئول مرکز بسیج 

  .نمایداساتید اعالم می



های معنوی و قانونی، امکانات مورد نیاز بسیج عالی دولتی و غیردولتی موظفند عالوه بر حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش. 2

را در حد متعارف و شأن اساتید تأمین نمایند. بودجه و امکانات مورد نیاز برای فعالیت های  …االمکان از قبیل دفتر و اساتید حتی

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، علوم ، تحقیقات و فنآوری و وزارتخانه بسیج اساتید از محل اعتباراتی که در بودجه ساالنه

 شود، تأمین خواهد شدبینی میبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیش

 551آن در جلسه  4، بنا به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج به تصویب رسید و ماده  27/9/84مورخ  494این آیین نامه در جلسه  

 .اصالح شد 14/9/83مورخ 

 


