
 11/12/1372:                                                           تاريخ بسمه تعالي                                                                                               

 ش.د. م/ 979:  شماره                                                  جمهوري اسالمي ايران                                                                                        

 دارد: پيوست                                               شوراي عالي انقالب فرهنگي                                                                      

 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاهها

 شوراي عالي 3/12/72 و 19/11/72 و 5/11/72 مورخ 324 و 323و 322مصوب جلسات 

 انقالب فرهنگي

 مقدمه 

العالي مبني بـر     ظلّهداي م   خامنه... ا  بر اساس دستور رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت        

موضوع مصوبه شماره (در دانشگاهها گان و دفاتر آنها  تجديدنظر بر اساسنامه شوراي نمايند    

 و ايجـاد    ) آن   هـاي   انقـالب فرهنگـي و اصـالحيه       عالي  شوراي 28/4/69ش مورخ   .د/1368

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبـري       «له   سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم       

 :شود ، وظايف و سازمان تشكيل ميبا اين اهداف» در دانشگاهها

 : 1ماده 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي 

عالي به   له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش       شود، نهادي است كه زير نظر معظم        ناميده مي 

 .پردازد انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي

  اهداف– 2ماده 

ـ   توسعه و تعميق آگاهي    -1 يـين  با و عالئـق اسـالمي دانـشجويان و دانـشگاهيان و ت            ه

 هاي اسالمي ارزش



 ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسالمي در دانشگاهها و رشد فـضائل اخالقـي در                 -2

  .دانشگاهيان

 . رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه -3

 .هاي دانشجويي و دانشگاهي ل حمايت و هدايت فكري تشكّ -4

 . اسالمي و انقالبي در سطوح اجرايي و علميهاي حاكميت بخشيدن به ارزش -5

مقابله با ترويج عقايد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود بـاوري و                  -6

  .استقالل فكري

 .تقويت پيوند حوزه و دانشگاه -7

  وظايف-3ماده 

مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلـسات، سـخنراني و             تبيين   -1

 . نشر مقاالت و جزوات و مانند آنبحث و مناظره،

هاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپـايي             انجام دادن مسئوليت   -2

 .المي و مراسم دينياسمجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر 

در زمينه علـوم و معـارف اسـالمي از           يتهاي آموزشي، پژوهشي و تربي      اجراي برنامه  -3

 :قبيل 

هاي تخصصي، جلسات پاسخ به سؤاالت، نشر مقاالت و           ها و نشست    ري گردهمائي برگزا

 .هاي فوق برنامه و مانند آن جزوات و فعاليت

ان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي و ارشاد فكـري و            يحضور فعال در م    -4

 .اخالقي و پاسخگويي به مسائل شرعي



ي دانـشجوي و دانـشگاهي و تقويـت         هاي اسـالم    لها و نهادها و حركت    هدايت تشكّ  -5

 .هاي اسالمي در دانشگاه فعاليت

هاي فرهنگي و سياسـي در محـيط          مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايش         -6

 .هاي مناسب حل براي دستيابي به راهها  و نارسائيها  دانشگاه و علل ضعف

 .منكر و اقامه نماز در دانشگاههابسط فرهنگ امر به معروف و نهي  -7

اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند            همكاري با نهادها و مراكز حوزه      -8

 .حوزه و دانشگاه

گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسالمي قبـل از معرفـي بـه رئـيس                  -9

 .دانشگاه

 . تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسالمي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه-10   

هـاي انقـالب در امـور اداره دانـشگاهها،            ظارت بر رعايت موازين اسالمي و ارزش       ن -11    

 اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههـاي         -هاي فرهنگي و سياسي     ها و فعاليت    لتشكّ

 .دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه

ر مراكـز   هـاي راجـع بـه امـور فرهنگـي د            ها و بخـشنامه     نامه   بررسي مقررات، آئين   -12    

هـاي اسـالمي و انقـالب         عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارهـا و ارزش            آموزش

 .اسالمي

 . حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه-13    



  هاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع بـه مبـاني               اعالم نظر كتبي درباره خالف     -14  

سالمي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسئوالن ذيربط بـراي           ها و ديدگاههاي ديني و ا       ارزش

 .اصالح

در مواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز بـه حـضور مـسئول نهـاد در يكـي از                    : 1تبصره  

هاي وازرتخانه، دانشگاه يـا دانـشكده داشـته باشـد از وي بـراي                 ها يا كميته    شوراها، هيئت 

 .شركت در جلسه دعوت خواهد شد

هـا و     جلـسات شـوراها و هيئـت        ه منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده صورت        ب: 2تبصره  

 .رسد   به اطالع مسئول نهاد مي1  هاي تبصره كميته

مسئول نهاد در هر دانشگاه، نظرات و تذكرات خود را در هر يـك از مـوارد بـراي                   : 3تبصره  

 .اتخاذ شود و تصميم نهايي سيربر

اي در هيئـت      ريـزي و نماينـده      اد در شوراي عـالي برنامـه      اي از نه      عضويت نماينده   -15   

 ياننظارت و بازرسي شوراي عالي نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي و نمايندگ             

هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و                در هيئت 

د و تصويب شوراي عـالي انقـالب        آموزش پزشكي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نها        

 .فرهنگي انتخاب خواهند شد

 4ماده 

 :اركان نهاد نمايندگي عبارتند از 

 شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري  -1

 رياست نهاد  -2



 دفاتر نمايندگان در دانشگاهها -3

 5ماده 

ترين مرجع سياستگذاري نهاد است و اعـضاي          شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري، عالي     

 .كنند رهبر معظم انقالب اسالمي منصوب ميآن را 

  6ماده 

رئيس نهاد برترين مسئول اجرايي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسـط مقـام                

 .شود معظم رهبري براي مدت سه سال تعيين مي

 7ماده 

مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه، مسئوليت اداره دفتـر و اجـراي وظـايف نهـاد در حيطـه                   

هاي ابـالغ     نامه  ها و آئين    اه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه             دانشگ

 . كند شده از سوي وي، فعاليت مي

     8ماده 

نصب و عزل مسئوالن دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانـشگاه بـه                   

 .گيرد را صورت ميپيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان حكم رئيس شو

 9ماده 

 :وظايف شواي نمايندگان

 .ها ها، نمودار تشكيالني و شرح وظايف قسمت تصويب سياستها و خط مشي -1

 .پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري  -2



تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه ساالنه و ارائه آن براي تـصويب بـه                   -3

 .مراجع ذيصالح

 .اي مصوبات شوراي نگهبان و عملكرد نهادنظارت بر حسن اجر -4

صب و عزل مسئوالن دفـاتر نماينـدگان در دانـشگاه بـا امـضاي رئـيس شـوراي                   ن -5

 . با رئيس دانشگاهتنمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشور

تصويب تشكيالت دفاتر نمايندگي و محدوده وظـايف شـعب وابـسته در چـارچوب                -6

 .اساسنامه

 10ماده 

 :وظايف و اختيارات رئيس نهاد

 .اتراداره كليه امور نهاد در چارچوب اساسنامه و مقر -1

 .اجراي مصوبات شوراي نمايندگان -2

در هـاي جـاري نهـاد         نظارت بر حسن اجـراي وظـايف دفـاتر و واحـدها و فعاليـت               -3

 .دانشگاهها و پيگيري اشكاالت و تخلفات احتمالي

 .براي تصويب در شوراي نمايندگاني  و طرحهاي اجرايپيشنهاد برنامه محتوايي -4

ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاهها بـراي انجـام            ها و بخشنامه    نامه  تهيه و ابالغ آئين    -5

 .وظايف محول

 پيشنهاد نصب و عزل مسئوالن دفـاتر در دانـشگاهها پـس از مـشورت بـا رئـيس                    -6

 .دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم



ها و ارائه بـه       ها، نمودار تشكيالتي و شرح وظايف قسمت        ها، خط مشي     تهيه سياست  -7

 .شوراي نمايندگان براي تصويب

 .تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه ساالنه و ارائه به شورا -8

 .نصب و عزل معاونان و مسئوالن داخلي نهاد -9

ـ            شكيل شورايي از صاحب   ت -10     هـا و     ي طـرح  نظران حوزه و دانـشگاه بـه منظـور بررس

 .محتوايي نهادهاي  برنامه

 .ها در نهاد نمايندگي فضالي روحاني براي تصدي مسئوليت جذب و تربيت -11    

تواند برخي از وظايف دفاتر نماينـدگي         با تصويب شوراي نمايندگان، رئيس نهاد مي      : تبصره  

 .را به طور متمركز اجرا كند

 11ماده 

ل دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پـشتيباني و تـأمين           هيأت رئيسه دانشگاه با حضور مسئو     

نيازهاي دفتر اعم از نيروي انـساني و فـضا و تجهيـزات در چـارچوب امكانـات دانـشگاه،                    

 .كند گيري و اقدام مي تصميم

 12ماده 

شـود و دفتـر       بينـي مـي    بودجه نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجه كل كـشور پـيش             

اي كه در  كند، از بودجه  بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت ميتواند عالوه نمايندگي مي

 .شود، استفاده كند رديف راجع به مسائل فرهنگي، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور مي

 

 



  13ماده 

عالي انقالب     به تصويب شوراي   3/12/72 تبصره در تاريخ     5 ماده و    13اين اساسنامه كه در     

 . تكميل شد25/2/72 مورخ 374 آن در جلسه 3 ماده 15بند فرهنگي رسيده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 18/4/1374: تاريخ      دفتر مقام معظم رهبري                                                      

 21391/1:  شماره                                                                                                                  

 دارد  : پيوست                                                                                        :    به گيرندگان ذيل

 با سالم 

ري در دانشگاهها در خصوص مجوز       رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهب      12/4/73د مورخ   /ن/681/1ي    نامه شماره       

بـه  ) تـصوير پيوسـت   (باشـد،     هاي فرهنگي در دانشگاهها كه داراي جنبـه دينـي مـي             حضور فعال و مؤثر در عرصه فعاليت      

 : استحضار مقام معظم رهبري رسيد، فرمود

 بسمه تعالي

نهاد نمايندگي رهبري است ئي كه جنبه ديني دارد در دانشگاهها، وظيفه     هاي فرهنگي   بديهي است كه كليه فعاليت    

و هدف از تشكيل نهاد مزبور هم همين است و اگر رؤساي محترم دانـشگاهها بخـش يـا معـاونتي بـراي امـور                         

ها و مجامع اسالمي دانشجويي منافـات بـا           البته فعاليت انجمن  . شود  ها نمي   گونه فعاليت   فرهنگي دارند شامل اين   

 .مسئوليت نهاد مزبور ندارد

 م رهبريدفتر مقام معظ

 محمدي گلپايگاني

 :گيرندگان

  وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي   –جناب آقاي هاشمي گلپايگاني  -

 .  وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-جناب آقاي دكتر مرندي -

 .  رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي–جناب آقاي جاسبي  -

 .الب فرهنگي رياست محترم شوراي عالي انق–جناب آقاي ميرسليم  -

 : رونوشت

 . رياست محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها-االسالم و المسلمين آقاي صدر جناب حجت -

 . ضار رياست محترم جمهوريحدفتر رياست جمهوري جهت است -

 

 



 بسمه تعالي

 نامه اجرايي دستورالعمل اخير مقام معظم رهبري آئين

  جنبه ديني دارندهاي فرهنگي كه در خصوص فعاليت

 1ماده 

 ديني كه به لحـاظ موضـوع و ماهيـت،           –هاي فرهنگي     مسئوليت كليه امور مربوط به فعاليت     

هـاي اسـالمي      ديني و مذهبي هستند و مستقيماً در جهت تبيـين و تـرويج معـارف و ارزش                

 .باشد ريزي و اجراي آنها به عهده نهاد مي باشند، اعم از برنامه مي

 :بارتند از ها ع اين فعاليت

 .ها اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه -

 .غيندعوت از روحانيون و مبلّ -

 .هاي مذهبي ها و سخنراني برگزاري مراسم و مناسبت -

 ).حفظ، قرائت و مفاهيم(هاي قرآني  برگزاري برنامه -

 .امور مربوط به هيأت و محافل و مجالس مذهبي -

 .امور مربوط به تبيين احكام شرعي -

 .گزاري مسابقات ديني و اسالميبر -

 .ها، سمينارها و محافل بحث و بررسي مسائل ديني و اسالمي برگزاري برنامه -

  .   اي برگزاري آموزش فوق برنامه، متون ديني و معارف اسالمي و علوم حوزه -

 .امور مربوط به تدوين و انتشار نشريات و جزوات ديني -

 .هاي خاص مذهبي ها و نوارخانه امور مربوط به كتابخانه -



 .برگزاري اردوهاي تربيتي، ديني و سفرهاي زيارتي -

 .امور مربوط به امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب ضوابط و مقررات -

 .هاي ادبي و هنري ويژه موضوعات مذهبي برگزاري برنامه -

 . هاي ديني، معنوي و اخالقي انجام مشاوره -

 .ي فيمابين نهاد و مديريت دانشگاه خواهد بودهاي فوق با هماهنگ اجراي برنامه: تبصره

  2ماده 

نيـز بـا     عام به عهده نهاد بـوده و اجـراي آنهـا             هاي فرهنگي   بخش ديني فعاليت    مسئوليت

 .گيرد هماهنگي فيمابين نهاد و مديريت صورت مي

  3ماده 

 ريـزي و    دانشگاهي كماكان متناسب با شرح وظايفـشان مجـاز بـه برنامـه            هاي    لكليه تشكّ 

 .باشند هاي خود مي اجراي فعاليت

 4ماده 

 ديني را به مديريت دانـشگاه       –هاي فرهنگي     تواند اجراي برخي از فعاليت      نهاد نمايندگي مي  

 .واگذار نمايد

 5ماده 

 امكانات و تســهيالت الزم براي انجام وظايف مســـتمر نهاد نمايندگي مقام معظم معظم

 هاي دانشگاه، نامه  سرويس نقليه بر اسـاس آئين –اري  لوازم اد–رهبري از قبيل فضاي كار 

 .شود تأمين مي

 



 6ماده 

 -  ديني نهاد-هاي فرهنگي راي برنامهـبا مديريت، اجهاي صورت گرفته  بر اساس هماهنگي

 لها و نهادها واگذار ها را به مديريت، تشكّـمجري باشد و يا اجراي آناعم از آن كه خود نهاد  

 گيرد  هيالت موجود دانشــگاه صورت ميــتفاده از امكانات، اعــتبارات و تس با اسـ-نمايد 

 .گردد امكانات و تسهيالت غير موجود نيز در حد امكان از سوي دانشگاه تهيه مي و

  7ماده 

 هاي فرهنگي در دانشگاه، شورايي با رياست رئيس  هت هماهنگي اجـــرايي كليه فعاليتـج

 ول نهاد، معاون دانشجويي دانشــگاه و بر حسب مورد، نمايندگان گاه و مركب از مسئـدانش

 .شود ها و نهادهاي انقالبي و مسئولين دانشگاه، تشكيل مي لكّـتش

 .        شوند ها و نهادهاي مدعو، با توافق رئيس دانشگاه و مسئول نهاد، تعيين مي لتشكّ: تبصره

 

            

   


