«بِ ًام خدا»

ٍَالَّذِييَ جَاَّدٍُا فِيٌَا لٌََِْدِيٌََُّْنِ سُبُلٌََا ٍَإِىَّ اللََِّ لَوَعَ الْوُحِسٌِِي َ
ي
ٍ وسبًى وِ دس ساُ هب وَضيذُاًذ ثِ يميي ساُّبى خَد سا ثش آًبى هىًوبيين ٍ دس حميمت خذا ثب ًيىَوبساى است.
(آيِ  - 69سَسُ فٌىجَت)

اسبسٌبهِ کاًَى اهداد داًشجَيی اهام علی(ع)
(داًطگبُ اغفْبى )1392 -

فصل اٍل ً :ام ٍ اّداف
هادًُ :1بم وبًَى «کاًَى اهداد داًشجَيی اهام علی(ع)» هيثبضذ.
تجػشُ :1اص ايي پس دس هفبد اسبسٌبهِ ،فٌَاى هزوَس دس هبدُ 1ثِ «کاًَى» خالغِ هيضَد.
هادُ  :2هحذٍدُ فقبليت وبًَى دس سغح داًطگبُ اغفْبى هي ثبضذ.
هادُّ :3شگًَِ فقبليت ّبی وبًَى دس سغح داًطگبُ ثش عجك اسبسٌبهِ تػَيت ضذُ خَاّذ ثَد.
هادُّ :4ذف اص تأسيس وبًَى ،حشوت تطىل يبفتِ داًطدَيبى دس صهيٌِّبی فشٌّگي ٍ اختوبفي ثِ لشاس صيش هيثبضذ:
 - 1ووه گشفتي اص ثبصٍی لذستوٌذ داًطدَيي ثشای هذدسسبًي ٍ هذدوبسی
 - 2تجذيل اهش هذدسسبًي دس سفـ ًبٌّدبسيْبی اختوبفي  ،ثِ يه حشوت فؾين ٍ داًطدَيي
ٍ - 3حذت ٍ ًضديه وشدى اسصضْبی فىشی داًطدَيبى ٍ اّذاف آًْب وِ ّوبًب سبختي فشدايي ثْتش ثشای خبهقِ
ثطشيست
 - 4تالش دس خْت صدٍدى سٍحيِ ثيتفبٍتي ٍ تمَيت اًگيضُ دس هيبى داًطدَيبى ثِ ٍسيلِ ايدبد ضٌبخت ٍ همبثلِ
ثب هقضالت ٍ هحشٍهيت ّبی اختوبفي

ساّىبس ّب :
 - 5فقبل سبختي پتبًسيل ثبلمَُ داًطدَيي دس سسيذى ثِ سٍش فلوي ،فولي  ،تحميمبتي ٍ داًص پژٍّبًِ ٍ پيذا
وشدى سٍضْبی خذيذ ثشای ّشچِ ثْتش وشدى يبسی سسبًي ثِ ّوٌَؿ
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 - 6هجبدلِ اعالفبت ٍ تحميمبت داًطگبّي ثب داًطگبّْبی ديگش دس ايشاى ٍ خْبى دس اهش هذدسسبًي ٍ تشٍيح سٍضْبی
هذدسسبًي وِ سيطِ دس سفتبس ٍ سلَن حضشت فلي(ؿ) داسد  ،گستشش افىبس ثطشدٍستبًِ آى حضشت ٍ هحمك
وشدى آسصٍی اًجيب ثشای سبختي خْبًي پش اص فذل ٍ داد.
 - 7ثشًبهِ سيضی خْت استفبدُ اص ثخطي اص اٍلبت فشاغت داًطدَيبى دس اهش هذد سسبًي
دس ايي سٍش سقي ثش آًست تب ثگًَِ ای ثجبت دس ضخػيت داًطدَ دس خْت خيشخَاّي ٍ خيشاًذيطي توبهي
فوش حػَل ضَد .هْوتش اص ّوِ ثيذاس وشدى فغشت خذاخَی ٍ احيب وشدى ٍخَد داًطدَ اص چطوِ ّبی صالل
هحجت است.
 - 8تالش دس خْت اغالح ًگشش الطبس فشٌّگي(داًطدَيبى ٍ ً ) ...سجت ثِ هحشٍهيت ٍهقضالت ًبضي اص آى اص
عشيك ثشگضاسی ّوبيص ّبی هشتجظ
 - 9اًتطبس ًطشيِ هشتجظ ثب هقضالت ٍ هَضَفبت اختوبفي

فصل دٍم :کليات
هادُ :5وبًَى اهبم فلي (ؿ) ،وبًًَي فشٌّگي ٍ اختوبفي  ،سبصهبى يبفتِ ٍ هبًذگبس هتبثش اص اًذيطِ ٍ سيشُ فولي حضشت
فلي (ؿ) دس خْت ايدبد دغذغِ دس داًطگبُ ٍ خبهقِ ثِ ٍسيلِ ايدبد ضٌبخت ٍ همبثلِ ثب هقضالت ٍ هحشٍهيت ّبی
اختوبفي است.
تجػشُ  : 1فقبليت وبًَى ثِ گًَِ ای خَاّذ ثَد وِ ثب ٍؽبيف سبيش ًْبدّب ،ضَساّب ،اًدوي ّب ،تطىل ّب ٍ ًطشيبت
داًطدَيي ٍ ّيبت فلوي ٍ وبسوٌبى تضاحن ًذاضتِ ثبضذ.
هادُ:6وبًَى يه ًْبد غيشاًتفبفي است وِ ثِ لبًَى اسبسي ،لَاًيي هَضَفِ وطَس ٍ آيييًبهِّبی هػَة داًطگبُ اغفْبى
التضام داسد ٍ ثِ فذم سَءاستفبدُ اص اهىبًبت هبلي داًطگبُ ٍ ًبم وبًَى هتقْذ هيثبضذ.
هادُ :7وليِ تػويوبت ٍ فقبليتّبی وبًَى هجتٌي ثش آسای افضبی وبًَى هيثبضذ ٍ ٍؽبيف ٍ اختيبسات اسوبى وبًَى وِ دس
ايي اسبسٌبهِ روش ضذُ است ،اص سَی افضب ثِ ايي اسوبى وبًَى تفَيض ضذُ است.
هادُ :8اسوبى وبًَى فجبستٌذ اص:
الف  -هدوـ فوَهي
ة  -ضَسای هشوضی وبًَى
ج  -هدوـ هطبٍسيي
د  -وويتِّب
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فصل سَم :اصَل حاکن بز کاًَى
هادُ :9اغَل حبون ثش تطىيالت وبًَى ثِ ضشح ريل هيثبضٌذ:
ثٌذ )1التضام ثِ لبًَى ا سبسي ،لَاًيي هَضَفِ وطَس ٍ آيييًبهِّبی هػَة.
ثٌذ )2داضتي سٍحيِ اًتمبدپزيشی ٍ آهبدگي پبسخگَيي دس لجبل فقبليتّبی اًدبم دادُ دس وبًَى.
ثٌذ )3حفؼ ٍحذت ٍ يىپبسچگي دسًٍي وبًَى ٍ استمالل ّوِخبًجِ ٍ فذم ٍاثستگي وبًَى ثِ وليِ احضاة ،اسگبىّبًْ ،بدّب
ٍ تطىلّب دس داًطگبُ.
ثٌذ )4سفبيت ًؾن دس اهَس.
ثٌذ )5التضام ثِ اخشای تػويوبت ٍ هػَثبت وبًَى.
ثٌذ )6تالش دس خْت هطبسوت حذاوثشی داًطدَيبى دس فقبليتّبی وبًَى.
ثٌذ )7پيشٍی اص اغل اهش ثِ هقشٍف ٍ ًْي اص هٌىش ثب تَخِ ثِ هشاتت آى.
فصل چْارم :عضَيت در کاًَى
هادُ :11ثجت ًبم افضب دس وبًَى اص عشيك پشًوَدى فشم ثجتًبم دس دفتش وبًَى غَست هيگيشد.
هادُ:11وليِ داًطدَيبى داًطگبُ اغفْبى ثب داسا ثَدى ضشايظ صيش هيتَاًٌذ ثِ فضَيت وبًَى دسآيٌذ:
- 1پزيشش اغَل ولي اسبسٌبهِ
 - 2افتمبد ثِ وبس خو قي ٍ پزيشش تػويوبت اخز ضذُ دس چْبسچَة اسبسٌبهِ.
 - 3سپشدى تقْذ ثِ اختػبظ ٍلت وبفي خْت اًدبم اهَس هحَلِ.
تجػشُ : 1داسا ثَدى وليِ ضشايظ فضَيت دس وبًًَْب هٌذسج دس آييي ًبهِ وبًًَْب الضاهيست.
تجػشُ  :2فبسك التحػيالى داًطگبُ ٍ يب افشادی وِ دس حبل حبضش داًطدَی داًطگبُ اغفْبى هحسَة ًويضًَذ ٍ
لبدسًذ وبًَى سا اص لحبػ فىشی ٍ اخشايي تمَيت وٌٌذ ،هيتَاًٌذ ثِ فٌَاى فضَ افتخبسی دس خلسبت ضشوت ًوبيٌذ.

فصل پٌجن :هجوع عوَهی
هادُ :12تقشيف :ثِ ًطستي ثب حضَس وليِ افضب ی وبًَى خْت اعالؿيبثي اص خظ هطي ولي ٍ فولىشد ثشًبهِّبی وبًَى
اعالق هيضَد وِ حذالل سبلي يه ثبس تطىيل هيگشدد.
تجػشُ :ضشوت وليِ افضب دس ايي ًطست ضشٍسی است.
هادُ :13هسئَليت اداسُ هدوـ فوَهي ثِ فْذُ ّيأت سييسِ هتطىل اص دثيش وبًَى ثِ فٌَاى سييس  ،دثيش وويتِ سشهبيِ
ی اًسبًي ثِ فٌَاى ًبيتسي يس ٍ هٌطي خلسِ ثِ اًتخبة ضَسای هشوضی وبًَى هيثبضذ.
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هادٍُ:14ظايف هجوع عوَهی بِ شزح سيز است:
ثٌذ )1ثشسسي ٍضقيت ولي وبًَى ٍ ًحَُ فولىشد آى ٍ ثشًبهِسيضی ثشای يه سبل آتي.
ثٌذ )2اسائِ پيطٌْبدّب ٍ اًتمبدات دس ساستبی خظ هطي ولي وبًَى.
ثٌذ )3پيطٌْبد تغييش يب تػَيت اٍليِ اسبسٌبهِ ٍ آيييًبهِّبی اخشايي وبًَى ٍ تقييي ّيأتي ثِ ايي هٌؾَس يب پيطٌْبد خْت
تػوينگيشی دسثبسُ اًحالل وبًَى (.تػَيت تغييشات اسبس ًبهِ ثب تبييذ ًْبيي ضَسای فشٌّگي داًطگبُ اهىبى پزيش خَاّذ ثَد)

فصل ششن :شَرای هزکشی کاًَى
هادُ :15تقشيف  :ضَسای هشوضی ثِ فٌَاى ثبالتشيي سوي اخشايي وبًَى  ،هشوت اص پٌح ًفش اغلي ٍ دٍ ًفش فليالجذل است وِ
ثب هسؤٍليتّبی هطتشن ٍ ثب سأی افضبی وبًَى دس هدوـ فوَهي ثِ هذت يىسبل اًتخبة هيضًَذ.
هادُ :16ايي ضَسا حذالل ّش يه هبُ يه ثبس تطىيل خلسِ هيدّذ.
تجػشُ :1خلسِ فَقال قبدُ ايي ضَسا ثِ پيطٌْبد حذالل سِ ًفش اص افضبی ايي ضَسا يب دثيش وبًَى تطىيل هيضَد.
تجػشُ :2خلسِ ضَسای هشوضی ثب حضَس حذالل دٍسَم اص افضبی اغلي آى سسويت پيذا هيوٌذ.
هادُ :17هػَثبت ايي ضَسا ثبيذ ثِ تػَيت اوثشيت هغلك افضبی حبضش داسای حك سأی دس خلسِ ثشسذ.
تجػشُ  : 1وليِ هػَثبت وبًَى ثبيذ هٌغجك ثب اسبسٌبهِ وبًَى ،هػَثبت ضَسای ّوبٌّگي ٍ سيبست ّب ٍ اٍلَيتْبی
داًطگبُ ثبضذ.
تجػشُ:2افضبی فليالجذل دس خلسبت ضَسای هشوضی ثذٍى داضتي حك سأی هيتَاًٌذ ضشوت وٌٌذ.
هادُ :18ضَسای هشوضی دس همبثل هدوـ فوَهي هسؤٍل ٍ پبسخگَخَاّذ ثَد.
هادٍُ:19ظايف ٍ اختيارات شَرای هزکشی:
ثٌذ )1اتخبر خظ هطي ولي ٍ هَ اضـ اغَلي خْت ًيل ثِ اّذاف وبًَى.
ثٌذ )2هسؤٍليت سخٌگَيي وبًَى ٍ افالم هَاضـ آى دس چْبسچَة اسبسٌبهِ .
ثٌذ)3اًتخبة دثيش وبًَى  ،اص ثيي افضبی ضَسای هشوضی ثِ هذت يىسبل.
ثٌذ )4الضام تطىيل ٍاحذ اًتخبثبت
ثٌذ )5اختػبظ حذالل  4سبفت اص ٍلت افضبی آى ضَسا دس ّفتِ ثِ وبًَى .
ثٌذ )6تٌؾين دستَسالقولّبی اخشايي ثشای اخشايي وشدى اغَل اسبسٌبهِ دس هَاسد ًيبص.
ثٌذ )7پيطٌْبد ٍ تػوينگيشی ثشای دفَت اص افشاد ٍ ضخػيتّبی هَسد ًؾش(ثب دسًؾش گشفتي سيبست ّب ٍ اٍلَيتْبی
داًطگبُ)
ثٌذ )8هشخـ تفسيشوٌٌذُ اسبسٌبهِ وبًَى ٍ آيييًبهِّبی اخشايي.
ثٌذ )9تفَيض ثخطي اص اختيبسات خَد ثِ دثيش دس هَالـ ضشٍسی.
ثٌذ )10تقييي ًوبيٌذُ دس هَاسدی وِ وبًَى ًيبص ثِ ًوبيٌذُ داسد.
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ثٌذ)11ثشسسي ٍ تأييذ استقفبی فشد يب افشاد اص ضَسای هشوضی ،ضَسای ًؾبست ٍ هدوـ هطبٍسيي وبًَى.
ثٌذ )12تمبضبی ثشگضاسی ًطست ثشای ثشوٌبسی دثيش -غشفبً اص هسئَليت دثيشی وبًَى  -ثب تمبضبی حذالل ًػف ً 1+فش اص
افضبی ضشوت وٌٌذُ.

هادُ :21شزايط السم بزای عضَيت در شَرای هزکشی:
الف  -افضبی ضَسای هشوضی ثبيستي ٍاخذ ضشايظ افضبی ضَساّبی هشوضی هٌذسج دس آييي ًبهِ وبًًَْب ثبضٌذ.
ة  -پبيجٌذی ٍ افالم وتجي التضام ثِ لَاًيي ٍ اغَل ٍ خظ هطي ولي وبًَى ٍ اختػبظ ٍلت وبفي خْت اًدبم
هسؤٍليتّبی هحَلِ ٍ تالش دس خْت تحمك آى.
ج  -گزضتي حذالل ضص هبُ اص فضَيت آىّب دس وبًَى
تجػشُ :دس غَست تطخيع ضَسای هشوضی يب دفتش هشوضی دسثبسُ استحمبق فشد يب ضشٍست اهش ،دس ثقضي هَاسد هي
تَاى ايي ضشط سا ًبديذُ گشفت.
تجػشُ :1ثٌذ ج ضبهل دٍس اٍل اًتخبثبت ًويضَد.

فصل ّفتن :دبيز کاًَى
هادُ :21دثيش وبًَى ،اص هيبىً 5فش افضبی اغلي ضَسای هشوضی ،دس ضَسای هشوضی وبًَى دس يه خلسِ هخػَظ ٍ اص ثيي
داٍعلجيي اًتخبة هيضَد ٍ دس هذت تػذی دس لجبل وليِ فقبليتّبی اخشايي ٍ هبلي وبًَى ،ثِ اسوبى وبًَى ٍ دفتش
هشوضی اًدوي پبسخگَ خَاّذ ثَد.
تجػشُ :1دثيش وبًَى ثشای اًتخبة ضذى حذالل ثِ سأی هثجت ًػف ً 1 +فش اص افضبی ضشوت وٌٌذُ ًيبص داسد.
تجػشُ :2ضَسای هشوضی هَؽف است دس ًخستيي خلسِ خَد اًتخبة دثيش وبًَى سا دس دستَس وبس لشاس دّذ.
تجػشُ :3وبًذيذای دثيشی وبًَى ،هيثبيست سبثمِ حذالل يه سبل حضَس دس ضَسای هشوضی سا داضتِ ثبضذ .افضبی
ّيأت هؤسس اص ايي لبفذُ هستثٌي ّستٌذ.
هادُ :22يه ًفش اص افضبی ضَسا دس غيبة دثيش ثِ فٌَاى لبئنهمبم دثيش ،هسؤٍل اداسُ ٍ تطىيل خلسبت ضَسای هشوضی ٍ
اهضبی هىبتجبت وبًَى هيثبضذ.
ثٌذ)1وليِ هىبتجبت دسٍى داًطگبّي وبًَى فمظ ثب اهضبی دثيش ٍ هْش داًطگبّي وبًَى ٍ دس غيبة دثيش ثب اهضبی
لبئن همبم سسويت خَاّذ يبفت.
تجػشُ:لبئنهمبم دثيش تَسظ دثيش اًتخبة هيضَد.
هادُ :23حدٍد ٍظايف ٍ اختيارات دبيز کاًَى:
ثٌذ )1تْيِ دستَسخلسبت ٍ تطىيل خلسبت ضَسای هشوضی.
ثٌذ )2اهضبی وليِ استقالهبت ٍ هىبتجبت دسٍى داًطگبّي دس غَست تػَيت دس ضَسای هشوضی.
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ثٌذ )3هسؤٍليت ًگْذاسی ٍ استفبدُ اص هْش وبًَى.
ثٌذً )4ؾبست ثش حسي اخشای هػَثبت وبًَى.
ثٌذ )5سخٌگَيي وبًَى.
فصل ّشتن :هجوع هشاٍريي
هادُ:24تقشيف :هدوـ فوَهي وبًَى ّش سبلِ هيتَاًذ هدوقي سا هتطىل اص افضبی سبثك وبًَى ثِ ًبم هدوـ هطبٍسيي
وبًَى تطىيل دّذً .حَُ تطىيل هدوـ هطبٍسيي ٍ افضبی آى دس هَاد  25 ٍ 24تطشيح هيگشدد ٍ افضبی هدوـ هطبٍسيي
ثب ًؾش افضبی ضَسای هشوضی هيتَاًٌذ دس خلسبت ايي ضَسا ضشوت ًوبيٌذ.
هادُ :25افضبی هدوـ هطبٍسيي ثبيذ ٍاخذ ضشايظ ريل ثبضٌذ:
الف  -سبثمِ فضَيت دس وبًَى.
ة ً -ذاضتي سبثمِ تخلف وِ هٌدش ثِ لغَ فضَيت آًبى دس صهبى حضَس دس وبًَى ضذُ ثبضذ.
هادًُ :26حَُ تطىيل هدوـ هطبٍسيي :ثب دسخَاست وبًذيذا ٍ تأييذ غالحيت ٍی هغبثك هبدُ  ٍ ، 24ثب وست ًػف1+
سأی افضبی هدوـ فوَهي وبًَى اًتخبة خَاٌّذ ضذ.
فصل ًْن :کويتِّا
هادُ :27خْت تمسين وبس ٍ ضشوت فقبل وليِ افضبی وبًَى دس اهش ثشًبهِسيضی ٍ اخشای ثشًبهِّبی وبًَى ،وويتِّبی صيش
تطىيل هيگشدد:
الف  -وويتِ سشهبيِ اًسبًي /ة  -وويتِ فشٌّگي اختوبفي  /ج  -وويتِ سٍاثظ فوَهي
هادٍُ:28ظايف هشتزك کويتِّا:
ثٌذ )1ثشسسي پيطٌْبدّبی اسائِ ضذُ دس صهيٌِ هشثَط ثِ وويتِ ٍ تْيِ عشحّبی هٌبست خْت تػَيت دس ضَسای هشوضی.
ثٌذ )2پيطٌْبد ثشًبهِسيضی خْت تحمك هَاد اسبسٌبهِ دس لسوت هشثَط ثِ وويتِ.
ثٌذ )3تْيِ ٍ تذٍيي آيييًبهِ داخلي ٍ اسائِ ثِ ضَسای هشوضی وبًَى خْت تػَيت.
ثٌذ )4اسائِ گضاسش وتجي ثِ ضَسای هشوضی وبًَى.
ثٌذ )5اخشای هػَثبت ضَسای هشوضی وبًَى دس هَاسدی وِ ثِ وويتِ هشثَعِ هحَل هيگشدد.
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فصل دّنّ :يأت هؤسس
هادُ:29
افضبی هؤسس وبًَى اهذاد داًطدَيي اهبم فلي (ؿ ) داًطگبُ اغفْبى :
ضوبسُ داًطدَيي 874811351 :
خبًن ّب  - 1 :غبحجي
 - 2ولَضبًي ضوبسُ داًطدَيي 911413409 :
 - 3هبًذی صادُ ضوبسُ داًطدَيي 928841304:
آلبيبى  - 4 :حسي پَس
 - 5هػلحي

ضوبسُ داًطدَيي 881412318:
ضوبسُ داًطدَيي 891471319 :

هادُ :31ايي افشاد خَد فضَ وبًَى ّستٌذ ٍ همذهبت تطىيل وبًَى ،ضبهل تْيِ ا سبسٌبهِ ،فضَگيشی اثتذايي ،سايضًي ثب
هسؤٍليي ٍ ثشگضاسی اٍليي اًتخبثبت ٍ ّوِپشسي سا ثش فْذُ داسًذ.
هادُ :31افضبی ّيأت هؤ سس تب صهبى ثشگضاسی اًتخبثبت وليِ ٍؽبيف ضَسای هشوضی ٍ اسوبى وبًَى سا ثش فْذُ داسًذ.
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