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﴾٩٦العنکبوت:﴿ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اللَّـَه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَ    
 

."و بی تردید خدا با نیکوکاران استو کسانی که در راه ما مجاهدت کنند، به یقیین آنها را به راه های خود هدایت می کنیم "  
 

 

تعالیم  شکر آن خدای را که دل های ما را به نور وحی هدایت کرد، و منطق ما را بر قرآن استوار ساخت، و مفاهیم وحی را با

ست که او سپاس بیکران مخصوص خداوندی   را نصب العین مسلمین قرار داد. روشن نمود و اسوه ی حسنه ای مرسول اکر

نوپای اسالم  ه یار غفلت و زنگار تردید بر جامعمسلمین نمود تا غب ه یجامع و راهبر ولیده امام را از سالله ی نور، دواز

پرچم اسالم ناب محمدی را در دوران استبداد و  با تحمل مصائب فراوان، هرچند ،هدی ه یوجود مبارک ائم  ننشنید.

میوه ی شیرین  برافراشت و دل های مومنین را به فقه پویای شیعه آگاه ساخت. از پس تعالیم این سال ها بود که فکری التقاط 

 ه یجامع زمام ر پس ابر غیبت نشست،د امامت داز درخت پربار امامت به ثمر رسید و آن هنگام که به مشیت الهی، خورشی فقاهت

 و فداکاری ه( و با مجاهدتپرچمی که در عصر ما، به مدد الهی و رهبری امام خمینی)ر  سپرده شد.  والیت فقیه دست به مسلمین

 فی سبیل هللا در دوران خویش شد.  ما به اهتزاز در آمد و سرآمد قیام ملّت سلحشور

و حتی در دوران مبارزه  که از عمر پر برکت انقالب اسالمی می گذرد،  سی و سه سالی در طول لندنانجمن اسالمی دانشجویان 

انقالبی دانشجویان بوده است.  ۀبرای تقویت ایمان، فکر و اراد پشتیبان این کشتی نجات و همواره کانونی و شکل گیری این نهضت،

پیش از انقالب، چه در  الب اسالمی و همراهی امام)ره( در نوفل لوشاتودر تمام این سال ها، چه در لحظات شکوهمند پیروزی انق

در کنار جمهوری  در سال های پس از آن،  آرمان امام)ره( و شهدا و چه در حفظ دوران جنگ تحمیلی و مجاهدت در راه اسالم،

رای تربیت فکری و روحی نیروهای کانونی ب  انجمن اسالمی دانشجویان لندن، امروز نیز بر آنست که  است. اسالمی ایستاده

 وفادار به آرمان های انقالب اسالمی، و محملی برای هم اندیشی در جهت رشد ارزش های اسالمی باشد.

تاسیس، تدوین و بر حسب ضرورت های زمان و برای حفظ پویایی و تاثیرگذاری  ه یانجمن در سال های اولی ه یاساسنام

ر این انجمن می گذرد، تالش مجموعه ب عمر پر فراز و نشیب ست. در طول چهل سالی که ازگرفته ا مورد بازنگری قرار انجمن

داشته باشد. از همین  و تعالیم اسالم ممکن را با صراط مستقیِم انقالب اسالمی وآرمان های امام)ره( ه یکه کمترین فاصل است بوده

 است تا از گزند لغزش و انحراف در امان بماند. نظر بودهدر اساسنامه مورد  روست که ظرفیت بازنگری و نقد حرکت انجمن،

در مردم  کشورمان انقالب اسالمی ۀبور می کند و به لطف الهی، ثمرتاریخی خود ع ه یسالم، امروز از حساس ترین گردنا

و ندای  است همسلمان منطقه به بار می نشیند. بیداری اسالمی، مسلمین جهان را از سکوت و رخوت، به حرکت و هیجان آورد

 ه یاست، که انجمن اسالمی بر وظیف حریّت و عدالتخواهی در اقصی نقاط عالم طنین انداز شده است. حوادث این سالها موجب شده

گسترش و نشر تجارب انقالب اسالمی ایران، بیش از پیش اهتمام کند تا این حرکت اسالمی به غایت القصوی خود و ظهور امام 

شود. در این راه از خداوند متعال استعانت و یاری می جوییم تا فکر و عمل ما را خالص تر، قلب ما را  مهدی )عج( نزدیک تر

را محکمتر کند. هو الذی انزل سکینه فی قلوب المومنین، لیزدادو ایمانا مع ایمانهم. وهلل جنود السماوات و  ایمانمان مطمئن تر و

 و کان هللا علیما حکیما ... االرض،

http://tanzil.net/#29:69
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15از  4صفحه                                                                                                   اساسنامه انجمن اسالمی دانشجویان لندن                       

 فصل اول: معرفی انجمن

 

 ه اختصار "انجمن" خوانده می شود.است که در این اساسنامه ب ، "انجمن اسالمی دانشجویان لندن"نام این انجمن – 1ماده 

حادیه به عنوان یک عضو طبق ات ۀانجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا است و خود را ملزم به رعایت کامل اساسنام ۀانجمن عضو اتحادی – 2ماده 

جمن های انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا" و منظور از منطقه، "ان ۀنامه منظور از اتحادیه "اتحادیساتحادیه می داند. در این اسا ۀتعریف اساسنام

 بریتانیا" است. ۀاسالمی دانشجویان منطق

 

 فصل دوم: اهداف

 

 ت:به شرح زیر اس ناهداف انجم  - 3ماده 

 والیت فقیه. هداف اسالم و فرامینایجاد زمینه های فکری و علمی جهت تحقق ا -1

 حفظ، ارتقا، نشر و معرفی انقالب اسالمی در خارج از کشور. -2

 رشد فکری دانشجویان مسلمان در مسائل دینی، فرهنگی، علمی و سیاسی. -9

مسلمانان به ویژه  ۀکام پیوند های اخوت و همبستگی میان کلیمبانی ایمان و اخالق اسالمی و کوشش برای تقویت و استح ۀتحکیم و اشاع -4

 ایجاد زمینه های رشد و خودسازی اعضای انجمن.

 فصل سوم: تشکیالت

 

ماده 4 –  نمودار تشکیالتی:  در جهت تحقق اهداف فوق، انجمن مطابق طرح تشکیالتی زیر و شرح وظایف مندرج در این اساسنامه سازماندهی  

:شود می  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 این شورا متشکل از اعضای انجمن و باالترین مرجع تصمیم گیری است. شورای عمومی انجمن: – 5ماده 

 تصمیمات این شورا در "جلسات ماهانه"، "نشست های عمومی" و "نشست های فوق العاده" اتخاذ می شود. تبصره:

     ئولین قسمت های سه گانه است که شامل "دبیر انجمن"، "مسئول فرهنگی" و "مسئول علمی"این شورا متشکل ار مس شورای هماهنگی: – 6ماده 

 می شود.

     حوزه اختیارات خود جهت ارتقای کیفیت اعضای شورای هماهنگی می توانند بر حسب نیاز، کمیته هایی را در  کمیته های اجرایی: – 7ماده 

 تشکیل دهند.  نجمنا یها تفعالی

 هماهنگی است. شورای ۀعضو مربوطبا بر این کمیته ها  ظارتن تبصره:

 شورای عمومی انجمن

 شورای هماهنگی

علمیدبیر  دبیر انجمن مسئول فرهنگی  
 

 

 

 کمیته های اجرایی

 

 

 

 کمیته های اجرایی

 

 

 

 کمیته های اجرایی
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15از  5صفحه                                                                                                   اساسنامه انجمن اسالمی دانشجویان لندن  
 

 فصل چهارم: شرایط اعضا و همکاران

 

 شرایط اعضای انجمن: – 8ماده 

 شد.، والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی بامتعهد و ملتزم به مبانی اسالمی فارسی زبان، مسلمان، -1

 تانیا باشد.دانشجوی محصل زیر نظر یکی از مراکز آموزش عالی بری -2

 پایبند به اخالق اسالمی و معتقد و عامل به شئونات دین مبین اسالم باشد. -9

 در مواضع و روابط خویش به ارزش های اسالمی پایبند باشد و از رفتارهای غیر اسالمی بپرهیزد. -4

 آن باشد. ۀمحل تحصیل یا زندگیش در لندن و یا حوم -5

 بول داشته باشد.اتحادیه را ق ۀمفاد این اساسنامه و اساسنام -6

حداقل سه ماه به عنوان همکار فعالیت کرده باشد، مگر در مواردی که حداقل دو نفر از اعضای انجمن آشنایی کامل از وی داشته باشند و  -7

 ی نمایند.کتباً و با ارسال مشخصات تحصیلی وی، ایشان را به دبیر انجمن معرف

 

 شرایط همکاران انجمن: – 9ماده 

 شد.، والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی بامتعهد و ملتزم به مبانی اسالمی زبان،فارسی  مسلمان، -1

 ت احراز سایر شرایط بالمانع است.همکاری پیروان اهل کتاب در کمیته های اجرایی در صور تبصره:

 انشجویی شرط نیست.د ۀسال سن داشته باشند که در این صورت داشتن سابق 18دانشجویی داشته باشند، مگر این که زیر  ۀسابق -2

 

 شرایط اعضای شورای هماهنگی و کمیته های اجرایی: – 11ماده 

 باشد و آشنایی و توانایی الزم در زمینه وظایف مربوطه را داشته باشد. و با تقوا مدبر ،مدیر -1

 حداقل شش ماه عضو انجمن بوده باشد. -2

 نجمن بال مانع است.در شرایط خاص، انتخاب افراد با حداقل سه ماه عضویت در ا تبصره:

 در زمینه امور تحصیالت خود کوشا باشد. -9

 

 فصل پنجم: انتخابات

 

اعضای این شورا که مسئولین قسمت های سه گانه هستند در نشست های عمومی و با رای مخفی برای  انتخابات شورای هماهنگی: ۀنحو – 11ماده 

 شوند.می مدت شش ماه انتخاب 

 به شورای عمومی شورای هماهنگیبرای احراز مسئولیت های سه گانه در  اشخاصی راند از میان اعضا اهر یک از اعضای انجمن می تو -1

 معرفی کند.

ا معرفی کننده باید توانایی ها و وجوه بارز نامزد را بعنوان مسئول هر یک از قسمت های سه گانه بیان کند. بدیهی است که موافقت نامزد ب -2

 ادی الزامی است.نامزدی خود برای مسئولیت پیشنه

 می تواند خود را نامزد عضویت در شورای هماهنگی کند. ، 11به شرط واجد بودن شرایط مندرج در ماّده  هر یک از اعضای انجمن -9

 نامزد احراز دبیری انجمن باید حداقّل یک دوره سابقۀ عضویت در شورای همانگی را داشته باشد. -4

سابقۀ عضویت در شورای هماهنگی را دارند، داوطلب احراز مسئولیت عضو دبیری  در مواردی که هیچ یک از اعضایی که :تبصره

 انجمن نگردند، دیگر اعضا در صورت داشتن سایر شرایط می توانند برای پذیرش مسئولیت دبیری انجمن داوطلب شوند.

 ود.در انتخاب اعضای شورای هماهنگی، رای گیری برای هر مسئولیت به صورت جداگانه انجام می ش -5

حداقل رای الزم جهت انتخاب اعضای شورای هماهنگی، نصف به عالوه یک اعضای حاضر در جلسه است. چنانچه در دور اول  -6

  مجددا میان دو نفری که در دور اول بیشترین رای را کسب کرده اند، رای گیری به عمل  انتخابات، هیچ یک از نامزدها انتخاب نشوند،

 هنگی جدید انتخاب شوند.می آید تا اعضای شورای هما



 

6  

 

15از  6صفحه                                                                                                   دناساسنامه انجمن اسالمی دانشجویان لن  
 

 .دوره به عنوان عضو شورای هماهنگی بالمانع است (9سه )نتخاب یک فرد برای حداکثر ا -7

  ( دوره نمی تواند دبیر انجمن انتخاب گردد.2:  یک فرد بیش از دو )تبصره

شورای  بمی و تصویشورای عمو هر یک از اعضای شورای هماهنگی منوط به درخواست کتبی از استعفایپس از برگزاری انتخابات،  -8

 مذکور خواهد بود.

 

 ماده 12 – نحوۀ انتخاب اعضای کمیته های اجرایی:

 شورای هماهنگی صورت می گیرد. ۀانتخاب اعضای کمیته های اجرایی توسط عضو مربوط -1

 به اتمام می رسد. ش کتبی به شورای هماهنگیکار کمیته های اجرایی با ارائه گزار -2

 

 ماده 13 – نحوۀ انتخاب اعضای جدید:

نامزدی عضویت هر یک از همکاران دانشجو پس از سه ماه همکاری با انجمن توسط دبیر انجمن در شورای عمومی مطرح و شورا پس  -1

 از استماع سخنان موافقین و مخالفین به تعداد مساوی، نسبت به عضویت فرد رای گیری می کند.

میسر نشد، طرح مجدد نامزدی وی پس از سه ماه بالمانع و همکاری وی با انجمن کما فی چنانچه عضویت دانشجوی معرفی شده  تبصره:

 السابق امکان پذیر است.

 ، می توانند حداقل دو هفته قبل ازدر مواردی که حداقل دو نفر از اعضای انجمن آشنایی کاملی از فردی که همکار نبوده است داشته باشند -2

شخص مزبور نیز موظف است آمادگی خود  دبیر انجمن معرفی نمایند. ارسال مشخصات تحصیلی وی بها کتباً و با جلسه، شخص مزبور ر

باید توسط دبیر انجمن اجرا  1بند  19طبق دستورالعمل ماده عضویت این فرد  را برای عضویت در انجمن کتباً به دبیر انجمن اعالم نماید.

 شود.

 د، فرد مزبور می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان همکار در انجمن فعالیت کندچنانچه عضویت فرد معرفی شده میسر نشتبصره: 

 )رجوع به مادۀ نحوه انتخابات همکاران(.

 ( حاضرین است.9/2وط به احراز رای حداقل دو سوم )قبول عضویت نامزد عضویت من -9

عضویت به همکاری پس از ارائه  یلو تبدسد عضویت اعضا در انجمن شش ماه پس از فارغ التحصیلی به پایان می ر: 1تبصره 

 امکان پذیر خواهد بود. 14ه ( ماد2د دو )درخواست کتبی شخص، طبق بن

عضا  ، لغو عضویت هر یک از ا8در صورت عدم فعالیت رضایت بخش و یا بروز مواردی بر خالف شرایط مندرج در ماده : 2تبصره 

ای عمومی در صورت تحقیقات الزم توسط شورای هماهنگی و گزارش آن به شور مطرح و پس از ریق هر یک از اعضای تواند از طم

 ( رای کل اعضای شورای عمومی حاضر در نشست شورای عمومی صورت پذیرد.9/2کسب دو سوم )

 ل دهد.به دبیر انجمن تحویتکمیل کرده و  ،این اساسنامه می باشدپیوست شمارۀ یک  ههر یک از اعضای انجمن باید فرم عضویت را ک -4

( را تا نهایتا یک هفته پس از درخواست دبیر تکمیل و تحویل ننماید، 1چنانچه هر یک از اعضا فرم عضویت )پیوست شماره تبصره: 

 ملغی می گردد. خود به خود عضویت وی

 

 ماده 14 – نحوۀ انتخاب همکاران:

 ورای عمومی توسط شورای هماهنگی میسر است.و معرفی آنان به ش 3شناسایی و معرفی افراد مشمول شرایط مندرج در ماده  -1

 هر یک از اعضا می تواند پیشنهاد عضویت افراد را به دبیر انجمن ابالغ کند. تبصره:
 

تصویب همکاری افراد معرفی شده جهت فعالیت در انجمن پس از استماع گزارش دبیر انجمن، منوط به احراز نصف به عالوۀ یک آرای  -2

 ورای عمومی است.اعضای حاضر در جلسۀ ش

 جمن به اطالع معرف و معرفین برسد.رد همکاری افراد مزبور باید توسط دبیر ان تبصره:

 ( این اساسنامه می باشد، تکمیل کرده و به دبیر انجمن تحویل دهد.1همکاران باید فرم عضویت را که پیوست شمارۀ یک )یک از هر  -9

( را نهایتا تا یک هفته پس از درخواست دبیر تکمیل و تحویل ننماید، 1وست شماره چنانچه هر یک از همکاران فرم عضویت )پیتبصره: 

 عضویت وی خود به خود ملغی می گردد.

 نحوه و محل فعالیت همکار با توجه به توانایی و تمایل وی تعیین می شود. -4

لغو همکاری هر یک از  ،3و  8ه دی بر خالف شرایط مندرج در ماددر صورت عدم فعالیت رضایت بخش و یا بروز موارتبصره: 

اعضای شورای  همکاران می تواند از طریق هر یک از اعضا مطرح و پس از تحقیقات الزم توسط شورای هماهنگی با اجماع مطلق

 نگی )رای هر سه عضو( یا رای نصف به عالوۀ یک اعضای شورای عمومی حاضر در نشست شورای عمومی صورت پذیرد.ههما
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ف و اختیاراتوظای :ششمفصل   
 

 

 ماده 15 – وظایف و اختیارات شورای عمومی:

 الف – شرکت در جلسات ماهانه:

 نحوۀ تشکیل جلسات ماهانه و ترکیب آن: -1

 اعضایی که عدم حضور خود را به صورت مکتوب به دبیر انجمن اطالع نداده اند، ( 9/2ت ماهانه با حضور حداقل دو سوم )جلسا -1

 تشکیل می شود.

 دو نفر از اعضای شورای هماهنگی و یا منتخبین آنها برای رسمیت یافتن جلسۀ ماهانه ضروری است.حضور حداقل  -2

نگی فرد دیگری از میان اعضای شورای هماهنگی هناظم جلسات ماهانۀ انجمن، دبیر انجمن است، مگر آنکه با صالحدید شورای هما -9

 به عنوان ناظم جلسه انتخاب شود.

 ی است. در صورت عدم حضور وی، مسئول فرهنگی منشی جلسه خواهد بود.ملهانه، مسئول علسات کلیۀ جلسات مامنشی ج -4

 برسد.  حاضر در جلسهامضای اعضای کلیۀ صورت جلسات، باید در دفاتر مخصوص صورت جلسات نوشته شود و به تبصره: 

 

 کارکرد جلسۀ ماهانه: -2

ی حاضرین در جلسه است، مگر در مواردی که در این اساسنامه تصویب طرح ها و پیشنهادات که منوط به احراز بیش از نصف آرا -1

 مشخص شده است.

 یه رای گیری ها باید به صورت مخفی انجام شود.کل   -2

 استماع گزارش فعالیت های شورای هماهنگی. -9

 گزارش اعضای مستعفی. انتخاب اعضای جدید واستماع -4

 نگی، جشن ها و مراسم اسالمی با پیشنهاد شورای هماهنگی.بررسی و ارزیابی سمینارها، میزگردهای سیاسی، نشست های فره -5

 فرهنگی. -ارائه و یا استماع مباحث و برنامه های اخالقی -6

 وۀ یک حاضرین.انتخاب نماینده یا نمایندگانی برای حضور در جلسات اتحادیه یا منطقه با احراز رای نصف به عال -7

 هنگی داشته اند، می توانند نامزد مسئولیت در منطقه و اتحادیه شوند.تنها اعضایی که سابقۀ فعالیّت در شورای هماتبصره: 

استماع گزارش اعضای شورای هماهنگی در آخرین جلسۀ ماهانۀ همان دوره، که باید به صورت مکتوب در اختیار کلیۀ حاضرین  -8

 قرار گیرد.

 

 ب – شرکت در نشست های عمومی:

 و ترکیب آن: نحوۀ تشکیل نشست های عمومی -1

به دبیر انجمن اطالع     عدم حضور خود را به صورت مکتوب اعضایی که (9/2ی عمومی با حضور حداقل دو سوم )ها نشست -1

 هر شش ماه یک بار، یک ماه پیش از پایان دوره مسئولیت شورای هماهنگی تشکیل می شود. نداده اند،

 میت یافتن نشست ضروری است.حضور کلیۀ اعضای شورای هماهنگی و یا نمایندگان آن ها برای رس تبصره:

 
 

 :کارکرد نشست های عمومی -2

آن، از وظایف و اختیارات نشست های عمومی  8( به استثنای بند 15کلیۀ وظایف مندرج در وظایف جلسات ماهانه )بخش الف ماده  -1

 است. 

 ش ماه آیندۀ انجمن.بررسی عملکرد اعضای شورای هماهنگی انجمن در شش ماه گذشته و تصویب خطوط کلی فعالیت های ش -2

 هر سال. عمومی اکتبر و آوریلای هماهنگی در نشست انتخاب اعضای شور -9

( اعضای حاضر 9/2باشد، با تصویب حداقل دو سوم )در مسائلی که قابل حل و فصل در چارچوب اساسنامه و یا توسط خود اعضا ن -4

 باید از مسئولین منطقه و در صورت لزوم اتحادیه نظر خواهی شود.

 نظر مسئولین منطقه و یا اتحادیه در چارچوب اساسنامۀ اتحادیه الزم االجراست. ره:تبص

 تعیین میزان حق عضویت اعضا. -5
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 ج – شرکت در نشست های فوق العاده:

 و ترکیب آن:نحوۀ تشکیل نشست های فوق العاده  -1

درخواست تشکیل نشست فوق العاده  نجمن( کل اعضای ا9/1( اعضای شورای هماهنگی و یا یک سوم )9/2دو سوم ) در مواردی که -1

 .در تاریخ مورد درخواست تشکیل می گردد ، نشست فوق العادهنمایند

 است. 15ماده  و رسمیت یافتن جلسات مانند بخش الف نظامات جلسه، میزان رای برای تصویب -2

 تنها اعضای انجمن می توانند شرکت کنند. وق العاده در نشست های ف -9

 

 :فوق العادهکارکرد نشست های  -2

ارد جدید با تصویب . طرح مویدگی شود که قبالً در دستور جلسه اعالم شده استدر نشست های فوق العاده، ابتدا باید به مواردی رس -1

 حاضرین بالمانع است. حداقل نصف به عالوۀ یک

 

 د – جدول زمان بندی:

       دول زمان بندی زیر و شرح مندرج در این اساسنامه سازماندهیجلسات شورای عمومی و وظایف ویژه شورای عمومی در آن جلسات، مطابق ج

 می شود:

  

 ماه دوره جلسات شورای عمومی وظایف ویژۀ شورای عمومی

  جلسۀ ماهانه استماع برنامۀ دورۀ فرد

 

 
 نیمۀ دّوم سال میالدی

 )دورۀ فرد(

 ژوئن

 ژوئیه جلسۀ ماهانه 

 اوت جلسۀ ماهانه 

امبرسپت جلسۀ ماهانه   

انتخابات شورای هماهنگی دورۀ زوج و مسئول ساختمان و 

 معرفی عضو نمونۀ دورۀ فرد

 اکتبر نشست عمومی

 نوامبر آخرین جلسۀ ماهانۀ دورۀ فرد، آغاز فعالیّت دورۀ زوج استماع و دریافت گزارش مکتوب شورای هماهنگی دورۀ فرد

  جلسۀ ماهانه استماع برنامۀ دورۀ زوج

 

سال میالدی نیمۀ اّول  

) دورۀ زوج(   

 دسامبر

 ژانویه جلسۀ ماهانه 

 فوریه جلسۀ ماهانه 

 مارچ جلسۀ ماهانه 

انتخابات شورای هماهنگی دورۀ فرد و معرفی عضو نمونۀ دورۀ 

 زوج

 آوریل نشست عمومی

ز فعالیّت دورۀ فردآخرین جلسۀ ماهانۀ دورۀ زوج، آغا استماع و دریافت گزارش مکتوب شورای هماهنگی دورۀ زوج  می 

 

 
                     

 وظایف و اختیارات شورای هماهنگی:  – 16ماده 

 جلسات شورای هماهنگی: –الف 

وله دارای اعضای این شورا نسبت به وظایف محرسمیت جلسات شورای هماهنگی موکول به حضور حد اقل دو عضو است و  -1

 مسئولیت مشترک و یکسانند.

موجه،  از اعضای شورای هماهنگی می تواند با اطالع بقیه اعضای شورا در مواقع ضروری با داشتن عذر هریکتبصره: 

مومی را به عنوان جانشین جهت شرکت در جلسات شورای هماهنگی معرفی کند. در هر عیکی دیگر از اعضای شورای 

 صورت حضور دو نفر اعضای شورای هماهنگی ضروری است.

ماهنگی دبیر انجمن است، مگر آنکه اعضای شورای هماهنکی فرد دیگری از اعضای شورا را برای این ناظم جلسات شورای ه -2

 کار انتخاب کنند.
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 کارکرد جلسات شورای هماهنگی: –ب 

 ( آرای اعضای شورای هماهنگی خواهد بود.9/2تصویب طرح ها و پیشنهادات که منوط به احراز حد اقل دو سوم ) -1

 مسئول هماهنگی و ارتباط کمیته های اجرایی انجمن  و دریافت گزارش عملکرد هر یک از آنها است. شورای هماهنگی، -2

فاصله دو نشست شورای هماهنگی موظف به اجرای مصوبات شورای عمومی و مرجع رسیدگی به کلیه امور انجمن در  -9

 ایف محوله است.ظعمومی در چارچوب و

برنامه اجرایی خود را در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز شورای هماهنگی موظف است پس از انتخاب،  -4

 می اعالم نماید.وجلسه ماهانه جهت اطالع شورای عم فعالیت های فوق برنامه )به ویژه برای اعضا( تهیه و در اولین

ش ماه خط مشی فعالیت های دراز مدت )حداقل شش ماهه( انجمن را بر اساس شورای هماهنگی موظف است در پایان هر ش -5

 پیشنهادات ارائه شده از طرف اعضا و کمیته های اجرایی تهیه و جهت تصویب به شورای عمومی ارائه نماید.

ا برای شورای هماهنگی موظف است در جلسات ماهانه جهت نظرخواهی از اعضا، طرح ها و پیشنهادات خود ر: 1تبصره 

 برنامه های دراز مدت ارائه کند.

هفته قبل از تشکیل نشست دریافت  یکشورای هماهنگی موظف است پیشنهادهای کتبی و مشخص اعضا را که تا : 2تبصره 

کرده است، در تنظیم خط مشی آینده انجمن مورد توجه قرار دهد. همچنین الزم است پیشنهاداتی که در برنامه ارائه شده از 

 ورای هماهنگی مطرح نشده است به اطالع شورای عمومی برسد.طرف ش

شورای هماهنگی موظف به تهیه دستور کار جلسات ماهانه و نشست عمومی بر اساس پیشنهادهای رسیده از سوی اعضا و  -6

 کمیته های اجرایی و ارائه آن به نشست است.

دستور کار و پیشنهادات حذف شده از آن بحث و بررسی در ابتدای هر نشست الزم است در یک زمان محدود در مورد تبصره: 

 به عمل آید. چناچه شورای عمومی تغییراتی را الزم دانست، باید آن تغییرات در دستور کار  نشست اعمال شوند.

شورای هماهنگی موظف است حداقل هر دو هفته یک بار جهت بررسی عملکردها، برنامه ریزی و هماهنگی امور تشکیل  -7

 د. صورت جلسه این جلسات باید در دفتر مخصوص صورت جلسات شورای هماهنگی ثبت و امضا شود.جلسه ده

 ی انجمن است.گبررسی و تصویب محتوای جلسات هفت شورای هماهنگی موظف به -8

بررسی و انتخاب پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای کمیته های اجرایی در رابطه با تشکیل سمینارها بر عهده شورای  -3

 تصویب نهایی به جلسات ماهانه ارائه می شود. نه پیشنهادات ارائه شده جهتماهنگی است. اینگوه

 هر ماه میالدی است. شنبه است و زمان برگزاری آن اولینمحل تشکیل جلسات ماهانه و نشست ها کانون توحید لندن  -11

  در هر مکان دیگری برگزار گردد. جلسات ماهانه و نشست های انجمن با تصویب شورای هماهنگی می تواندتبصره: 

شورای هماهنگی موظف است در هر جلسه ماهانه به معرفی حداقل یک نامزد عضویت بپردازد. در صورت عدم انجام معرفی،  -11

 دبیر انجمن باید توضیحات قانع کننده ای ارائه کند.

 پیشنهاد تشکیل، ادغام و انحالل هر یک از کمیته های اجرایی. -12

 از اعضای شورای هماهنگی جهت امضای اسناد مالی. انتخاب دو نفر -19

 
 

 وظایف و اختیارات اعضای شورای هماهنگی:  – 17ماده 

 وظایف مشترک اعضای شورا: –الف 

 نظارت بر نحوه فعالیت کمیته های اجرایی، اعضا و همکاران تحت پوشش آن ها. -1

 .مومیعبوطه و ارائه آن به شورای تهیه برنامه شش ماه آینده بخش مر -2

شورای هماهنگی موظف به ایجاد محیطی مناسب جهت استفاده از توانایی اعضا و همکاران و جذب نیروهای جدید و ایجاد  -9

 زمینه فعالیت و توزیع مناسب آنها در بخش های مختلف اجرایی است.

کالج ها، دانشگاه ها و  شورای هماهنگی موظف به همکاری در تشکیل، توسعه و به کارگیری مجموعه های دانشجویی در سطح -4

 سایر مراکز عالی لندن و حومه و ایجاد هماهنگی در میان این مجموعه ها است.

 آیین نامه نحوه همکاری با این مجموعه ها توسط شورای عمومی انجمن ارائه خواهد شد.تبصره: 

 شورای هماهنگی موظف به اجرای دقیق اساسنامه است. -5

می هر دوره، نسبت به معرفی یک نفر به عنوان عضو نمونه از کل اعضای انجمن که شورای هماهنگی باید در نشست عمو -6

 بهترین عملکرد را در شش ماه گذشته داشته است، اقدام و از وی تقدیر به عمل آورد.
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انجمن شورای هماهنگی باید تارنمای انجمن و لیست پست الکترونیکی را به روز نگاه دارد و در توسعه و بهبود تارنمای  -7

 بکوشد.

شورای هماهنگی موظف است گزارش شش ماهۀ دورۀ خود را به صورت مکتوب و مجلد به نشست عمومی ارایه نماید و دو  -8

 نسخه از آن را بایگانی کند.

 هر عضو شورا موظف است پس از پایان دوره، کلیه مدارک و اسناد جاری مربوطه را به شورای هماهنگی بعدی تحویل دهد. -3

جرای برنامه های هفتگی مشترکاً بر عهده مسئولین فرهنگی و علمی است که در ابتدای هر دوره باید نسبت به تنظیم مسئولیت ا -11

 برنامه زمان بندی شده اقدام نمایند.

 زبان برنامه های هفتگی می تواند غیر فارسی باشد.: 1تبصره 

پنجاه )یک -ین مسئول فرهنگی و مسئول علمی پنجاهنسبت برنامه های هفتگی در طول یک دوره شورای هماهنگی ب: 2تبصره 

 ورت دیگری با یکدیگر توافق کنند.به یک( است، مگر این که مسئولین فرهنگی و علمی به ص

 

 :وظایف و اختیارات دبیر انجمن -ب

 انجام کلیه مکاتبات رسمی انجمن پس از تصویب شورای هماهنگی. -1

 .نام صورت گیردکلیه مکاتبات باید با ذکر سمت و  تبصره:

 جمع آوری اطالعات الزم جهت همکاری و عضویت افراد. -2

بسط و تحکیم روابط انجمن با مساجد، مراکز و سازمان های اسالمی و انجمن های اسالمی دانشگاه ها و افزایش هماهنگی فعالیت های  -9

 انجمن با این مراکز و نهادها در محدوده ضوابط اتحادیه.

عامل مناسب با دانشجویان مسلمان دانشگاه های لندن و جذب موثر افراد واجد شرایط جهت توسعه و تقویت فعالیت فعال و ت ۀبرقراری رابط -4

 های انجمن.

 پیگیری امور امنیتی و حفاظتی در جهت حفظ جایگاه و شان اعضا و انجمن.  -5

 یب عضویت فرد.ابالغ عضویت و ارائه اساسنامه به اعضای جدید و اعالم نتیجه ظرف یک ماه پس از تصو -6

 ارتباط با کلیه اعضا و سایر انجمن های اسالمی در موارد الزم. -7

 .نظامت جلسات ماهانه -8

پس از تصویب شورای  جمهوری اسالمی، تحصن ها و رفع ابهامات علیه اسالم و سازماندهی فعالیت هایی نظیر تظاهرات، -3

 .هماهنگی

 حضور و غیاب اعضا در جلسات ماهانه و نشست های انجمن. -11

 ارسال، دریافت و بایگانی کردن فرم عضویت اعضا. -11

بر حسب ضرورت در جلسات شورای  )وظایف و اختیارات اعضای انجمن( 13تذکر و تاکید در مورد کلیه بند های ماده  -12

 عمومی.

هر سه رسیدگی به امور رفاهی و حسابرسی به امور اسکان انجمن و اجاره سالن کانون و ارائه گزارش آن به شورای عمومی  -19

 ماه یک بار.

دریافت حق عضویت و گردآوری کمک های مالی بدون قید و شرط سازمان ها و افراد نیکوکار و مسلمان در جهت نیل به  -14

 استقالل مالی انجمن با اطالع شورای هماهنگی.

 پرداخت هزینه ها و نگهداری دارایی های نقدی و اموال انجمن. -15

 همکاری سایر اعضای انجمن. نظارت و انجام کلیه امور تدارکاتی با -16

 .حفظ صورت حساب ها و مصوبات جلسات ماهیانه و نشست های انجمن و شورای هماهنگی و بایگانی آنها -17

 .نظارت بر بایگانی کلیه اسناد و مدارک و گزارش های انجمن توسط مسئول دفتر -18
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 وظایف و اختیارات مسئول فرهنگی: – ج

امه ریزی و اجرای مستمر برنامه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اخالقی در سطوح اعضا و مسئول فرهنگی موظف است با برن

 افراد غیر عضو در چارچوب اهداف اساسنامه و مصوبات انجمن با استفاده از روش های زیر عمل نماید:

 پس از برنامه ها.برگزاری جلسات باز هفتگی با شرکت عموم و پوشش مناسب خبری آن در رسانه های گروهی، قبل و  -1

برنامه های اجرایی خاصی را برای جلسات هفتگی تدارک  شورای هماهنگی در مواقعی که تشخیص دهد می تواندتبصره: 

 ببیند.

 علما حوزوی و دانشگاهی متعهد در مسیر معنویات و ارزش های اسالمی. محققان، استفاده از -2

نقد اندیشه ها و تضارب آرا و نگرش های گوناگون مقبول جامعه با حفظ اصول برای  د اندیشی کرسی های آزاتالش در راستای ایجاد  -9

 و اسالمی.  اخالقی

 تماس مستمر با مسئول فرهنگی منطقه و اتحادیه. -4

 شرکت فعاالنه در نشست های فرهنگی منطقه و اتحادیه. -5

 تهیه، تدوین و توزیع نشریه، خبرنامه و اطالعیه های انجمن. -6

 ری و گسترش کتابخانه و آرشیو انجمن.نگهدانظارت و تنظیم،  -7

ضمن انتخاب مسئول کتابخانه و دفتر در  ی هماهنگیموظف است با هماهنگی با سایر اعضای شورا فرهنگیمسئول  :تبصره

مسئول کتابخانه و دفتر ضمن ارائه گزارش کتبی به شورای  این واحد را جوابگوی نیاز های روز نگاه دارد. ابتدای هر دوره،

 .موظف است عایدات این واحد را تنها صرف امور کتابخانه و دفتر نماید گی که هر دو ماه یکبار صورت می گیرد،هماهن

 .برگزاری حداقل یک بازدید فرهنگی در زمینه های الزم برای اعضا و همکاران در طول دوره -8
 

 .طراحی و غیره( ،خط سینما، موسیقی، )تئاتر، تشکیل نمایشگاه ها و فعالیت در زمینه های هنری -3

خارج از کشور و تالش برای برقراری  یی و شخصیت های مذهبی، تشکل های اسالمی دانشجوشناسایی گروه های مسلمان -11

 تماس سازمان یافته با آن ها.

 

 :وظایف و اختیارات مسئول علمی -ه

بر و همکاری و تبادل اطالعات با شناسایی مراکز علمی معت تنظیم و تدوین اطالعات و منابع علمی مورد نیاز، ،گردآوری -1

 . مراکز علمی تحقیقاتی داخل کشور با توجه به امکانات و توانایی ها با هماهنگی اتحادیه

مشترک بین اعضا در تالش در جهت ارتقای سطح علمی اعضا و همکاران و سعی در هماهنگ نمودن رشته های تحقیقاتی  -2

 گرد های علمی.جهت ارائه میز

 رانی خارج از کشور در جهت ارتقای علمی جمهوری اسالمی ایران.جذب متخصصین ای -9

 برگزاری جلسات و میزگردهای علمی متناسب با مسایل روز کشور و جهان.  -4

 تهیه و ارسال مقاالت سودمند و جالب علمی به اعضا.  -5

 گی.همکاری و هماهنگی با نمایندگی علمی وزارت علوم در امور علمی مشترک با تصویب شورای هماهن -6

 تماس مستمر با مسئول منطقه و اتحادیه. -7

 شرکت فعاالنه در نشست های علمی منطقه و اتحادیه.  -8

 .برگزاری حداقل یک بازدید علمی و کالس های آموزشی در زمینه های الزم برای اعضا و همکاران  در طول دوره مسئولیت  -3

 .مدیریت تدارکات برنامه های هفتگی -11

 

 :ات مسئول ساختمانوظایف و اختیار  – 81ماده 

)نحوه  مسئول ساختمان در نشست عمومی به مدت یک سال انتخاب می شود و زیر نظر شورای هماهنگی کار خود را در موارد زیر انجام می دهد

 فعالیت وی در آیین نامه اجرایی ساختمان به تفصیل ذکر شده است(:

 . ری از هرگونه ضایعات وآسیب های وارده به ساختمان استمسئول ساختمان موظف به نگهداری بهینه از ساختمان و جلوگی -1

ص جزیی ساختمان باید با همکاری خیریه جهانی التوحید و شوارای هماهنگی و با پی گیری مسئول ساختمان قهرگونه کمبود و ن -2

 .هر چه سریع تر رفع گردد

 می دانشجویان لندن است و شورای هماهنگی هر دوره،کلیه اختیارات استفاده از ساختمان کانون توحید لندن بر عهده انجمن اسال -9

 مسئول حسن اجرای آن است.
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تغییرات کلی ساختمان توسط خیریه جهانی التوحید  نگهداری از ساختمان کانون توحید لندن بر عهده خیریه جهانی التوحید است.  -4

 باید ابتدا به تصویب شوارای عمومی انجمن برسد. 

مور مرتبط با اجاره سالن کانون توحید و اسکان دانشجویان ،اعضای هیئت علمی وسایر افرادی که به نظارت بر کلیه ا تبصره:

 .، بر عهده شورای هماهنکی استامکانات ساختمان استفاده می کنندطور موقت از 

 

 :وظایف و اختیارات کمیته های اجرایی  – 91ماده  

و موظف  هماهنگی مربوطه فعالیت می کنند، مستقیما زیر نظر عضو شورای نیی با دامنه فعالیت محدود و معیکمیته های اجرا -1

 .به انجام وظایف محوله از سوی وی هستند

 مسئول هر کمیته اجرایی توسط اعضای کمیته مربوطه تعیین می شود. -2

جرای امور در مسئول هر کمیته اجرایی موظف است فقط در چهارچوب فعالیت های تعیین شده به طرح و برنامه ریزی و ا  -9

 واحد مربوطه بپردازد.

مسئول هر کمیته اجرایی موظف است گزارش فعالیت ماهانه کمیته اجرایی و نحوه فعالیت اعضا و همکاران را به اطالع  -4

 .شورای هماهنگی برساند

 

 :وظایف و اختیارات اعضای انجمن  – 21ماده  

 .انجمن و انتقاد از شیوه های اجرایی را دارند همه اعضای انجمن حق بحث و پیشنهاد در مورد کلیه امور -1

 کلیه اعضا می توانند یک نسخه کامل از اساسنامه را نزد خود داشته باشند. -2

موازین شرعی، اخالقی و اخوت اسالمی را  ،یته های اجراییشورای هماهنگی و اعضای کم ،اعضا موظفند در برخورد با یکدیگرکلیه  -9

 های خود را بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر طرح کنند.رعایت و انتقادات و پیشنهاد 

قبول مسئولیت های اجرایی و رعایت آیین  ،رای عمومی انجمن و شورای هماهنگیکلیه اعضا موظف به اجرای تصمیمات شو  -4

 هستند. انضباطینامه 

 .کلیه اعضا موظف به پرداخت حق عضویت تعیین شده از سوی نشست عمومی هستند -5

 حداقل مبلغ فوق معادل حق عضویت تعیین شده از سوی اتحادیه است. بصره:ت

ر انجمن شود، مطابق ید یا باعث اختالل و بی نظمی در انجام اموافاد بند های این اساسنامه عمل نمچنانچه عضوی بر خالف م  -6

 باطی با وی رفتار خواهد شد.ضآیین نامه ان

باطی ضاین انجمن را مطابق آیین نامه انات سایر اعضا و یا هر بخشی از تشکیالت هر عضو می تواند تقاضای رسیدگی به تخلف -7

 بنماید.

 .کلیه اعضا موظف به شرکت در جلسات ماهانه و نشست های انجمن هستند -8
 

 خود به عنوان اولین وظیفه کوشا باشند.  لیٔه اعضا موظفند در انجام وظایف تحصیلیک -3

که در این اساسنامه   هایی تواند بیش از سه مسئولیت از مسئولیت ی باشد و در یک زمان نمییو کمیته اجراهر عضو حداکثر میتواند عضو د  -11

 نام برده شده اند را داشته باشد.

  جمهوری اسالمی ایران و بصورت کتبی  نهادهای رسمی  مبنی بر عضویت اعضا در انجمن اسالمی در صورت تقاضای کتبی  تأییدیه -11

 خواهد شد. مستقیماً ارسال

 تهیه و به کار گرفته شود.  ها باید فرم یکسانی توسط شورای هماهنگی برای تأییدیه :1تبصره 

 ی صادر نخواهد شد.تأییدیه ا ، یت در شورای هماهنگیعضو ۀعضویت کمتر از شش ماه و بدون سابق ۀبرای اعضای با سابق :2تبصره 

و   و علمی  ی بر اساس نیاز مسول فرهنگییهای اجرا از کمیته  د عالوه بر عضویت در یکیاز وظایف خو  کلیٔه اعضا موظفند به عنوان یکی  -12

 هایشان با ایشان همکاری کنند. توانایی

 اعضا موظفند عدم حضور بیش از یک ماه خود را به اطالع انجمن برسانند.  -19

و با توضیحات الزم   استعفای عضو باید به صورت کتبیداند از عضویت انجمن استعفا دهد.   می صالحتواند در شرایطی که   عضو می هر -14

 انجمن ارائه شود.  به شورای هماهنگی

های الزم در رابطه با مسئولیت وی و قطعی   باید پس از بررسی و در صورت اصرار عضو با اتخاذ پیش بینی  شورای هماهنگی تبصره:

 شورای عمومی برساند. کردن استعفای عضو مورد نظر، این استعفا را به اطالع  تلقی
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ورای عمومی غیبت از جلسات ش عذر موّجه قابل قبول از نظر شورای هماهنگی ۀارائ اطالع قبلی و در سال بدون ارچنانچه عضوی سه ب  -15

 ی شورای عمومی امکان پذیر است.اتنها با ر یو عضویت مجدد و خود به خود ملغی می گرددکند، عضویتش 

 .ل از اّول اکتبر تا پایان سپتامبر سال آینده می باشدهر سا ۀمالک محاسبتبصره: 

 

 :ت همکاران انجمناوظایف و اختیار  -21ماده 

 .شود ای مبنی بر ارتباط آنان با انجمن صادر نمی و سازمانی با انجمن هستند و تأییدیه  همکاران فاقد رابطٔه رسمی   -1

 .شندهمکاران انجمن مناسب است در جلسات انجمن شرکت داشته با -2

 .ی هستندیهای اجرا های محوله از سوی کمیته همکاران موظف به انجام مسئولیت -9

 .های اجرایی درآیند توانند به عضویت کمیته  همکاران می -4

 .های اجرایی که در آن مشغولند را دارند همکاران حق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد در چارچوب وظایف کمیته -5

 .ه کامل از اساسنامه را نزد خود نگاه دارندتوانند یک نسخ  کلیه همکاران می -6

صالح   که شورای هماهنگی  های عمومی و جلسات ماهانه بدون حق رای شرکت کنند، مگر در صورتی همکاران انجمن میتوانند در نشست -7

 .ماهیانٔه شورای عمومی را بدون حضور همکاران تشکیل دهد ۀببیند جلس
 

 مهفصل هفتم: تغییر و اصالح اساسنا 
 

 تغیرات اساسنامه: -22ماده 

 تغییرات جزئی -الف

 اعضا و تصویب آن در جلسات عمومی انجمن میّسر است.( 9/1یک سوم )  تغییرات در این اساسنامه با پیشنهاد کتبی -1

 موظف است پیشنهادات را بررسی کند و برای تصویب به شورای عمومی ارائه نماید.  شورای هماهنگی  -2

 اعضای حاضر در جلسه امکان پذیر خواهد بود.( 9/2تصویب دو سوم )تغییرات جزئی با   -9

  در صورت تایید در اساسنامه گنجانده شود. و دتغییریافته باید سریعاً جهت تایید به اتحادیه ارسال گرد ۀیک نسخه از اساسنام  -4
 

 

 :بازنگری اساسنامه -ب

بازنگری در  ۀاعضا در نشست شورای عمومی انجمن، کمیت( 4/9چهارم )در این اساسنامه، باید پس از تصویب سه   برای بازنگری کلی -1

 اعضای حاضر در جلسه انتخاب شود.  شورای عمومی با رای کتبی ۀهمان جلس

 9انتخاب شوند. تعداد اعضای این کمیته نباید کمتر از   عضویت در شورای هماهنگی ۀاعضای این کمیته باید از افراد دارای سابق تبصره:

 اشد.نفر ب

  یب به شورای هماهنگیبازنگری موظف است ظرف مدت تعیین شده، اقدامات الزم در جهت بازنگری را به عمل آورد و برای تصو ۀکمیت -2

 ارائه کند.

 بازنگری اساسنامه اقدام نماید. ۀالعاد موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل نشست فوق  شورای هماهنگی -9

 اعضای حاضر در جلسه امکان پذیر خواهد بود.( 9/2دو سوم )با کسب  اساسنامه بازنگری شدهتصویب  -4

  تغییر یافته باید سریعاً جهت تٔایید به اتحادیه ارسال شود و در صورت تٔایید مبنای عمل قرار گیرد. ۀیک نسخه از اساسنام -5

 د.اساسنامه اقدام گرد  ر نسبت به بازنگری کلیاه سال یک بشود هر س  پیشنهاد می تبصره:

 اتحادیه منحل اعالم گردد. ۀکل اعضای انجمن و با حضور نمایند( 4/9ه چهارم )انجمن میتواند با رای س -23ماده 

 بر خالف اساسنامه اتحادیه عمل نماید و انحالل آن توسط اتحادیه اعالم شود، دیگر حق هرگاه انجمن به تشخیص شورای مرکزی اتحادیه  -2۲ماده 

 را نخواهد داشت. 1ده در ماده استفاده از نام ذکر ش

 شود.  در صورت انحالل، اموال انجمن به اتحادیه تحویل داده می -2۲ماده 

 ماده 2۲- تفسیر شورای عمومی از این اساسنامه فصل الخطاب تمامی  تصمیمات و فعالیت های انجمن خواهد بود.
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 اصالحات اساسنامه:

 های زیر مورد بازنگری و تٔایید شورای عمومی انجمن و اتحادیه قرار گرفته است: این اساسنامه در تاریخ

 

 1968فروردین  -1

توسط شورای عمومی انجمن اسالمی دانشجویان در لندن در  1968تبصره در فروردین  ۲8بند و  1۲۲ماده،  2۲فصل و متشکل از  7این اساسنامه در 

 به تٔایید اتحادیه رسید.العاده به تصویب رسید و سپس  نشستی فوق

 

  198۲آذر  -2

یک  ۀلندن در نشست ماهان  شجویان ایرانیتوسط شورای عمومی انجمن اسالمی دان 198۲ماده در آذر ماه  26فصل و متشکل از  7این اساسنامه در 

.دیبه تٔایید اتحادیه رس 198۲آذر  1۲انجمن تصویب شد و سپس در تاریخ  ۀزرو  

 

1931آبان   -9  

دن در نشست توسط شورای عمومی انجمن سالمی دانشجویان لن 1931در آبان  تبصره 98 بند و 153ماده،  26فصل و متشکل از  7اساسنامه در این 

  .د و سپس به تایید اتحادیه رسیدماهانۀ انجمن تصویب ش
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 انجمن اسالمی دانشجویان لندن

 

انجمن اسالمی دانشجویان اروپا عضو اتحادیه  

 

ISA-London 

91-92 Southerton Road 

Hammersmith 

London W6 1PH 

UK 
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نجمن را برای عضو همکار( اساسنامه ا 3)ماّده  8اینجانب                                                          کلّیه شرایط عضو رسمی طبق ماّده 

 دارا می باشم و به اساسنامه انجمن پایبند بوده و وظایف مندرج در اساسنامه انجمن را به انجام خواهم رساند.

 

همچنین بدینوسیله متعهد می گردم در صورت نبودن شرایط کامل عضویت رسمی انجمن، مراتب را حداکثر ظرف یک هفته کتبا به اطالع دبیر 

 انجمن برسانم.

 

 

ضوجدیدمشخصات ع  

 

ی:نام خانوادگ                                               نام:  

:تلفن                                                                                                    آدرس ایمیل:  

 رشته تحصیلی )به فارسی و التین(:

 

 

نام موسسه آموزشی:                                  مقطع تحصیلی:              

 

تاریخ پایان دوره:                                   تاریخ آغاز تحصیل:               

 الزامی می باشد(برای اعضای دانشجوجهت تایید اطالعات فوق  (Student Status) )ارائه ی مدرک گواهی اشتغال به تحصیل 

 

رسانه ای –مذهبی  –هنری  –تفریحی  –علمی  –سیاسی  –فرهنگی  –: ورزشی القه مندی برای فع الیت حوزه ی ع  

  

 غیره:  

 

 اسامی معرفان:

 

ل:                                        .                                                           1 امضا معرف او   

 

 

م:                                                                                     .              2 امضا معرف دو   

 

  جدید: /همکارامضای عضو

 

 

 پیوست شماره یک

Kanoon Towhid 
30-32 Southerton Road 
Hammersmith 
London W6 0PH, UK 
Web: www.kanoontowhid.com 
E-mail: info@kanoontowhid.com 

http://www.kanoontowhid.com/

