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 باسمه تعالی

 نامه مسافرت جهادی فارغ التحصیالن مجتمع آموزشی مفید  آیین

هاد اادد ارغبادرودبرروانپاکشههایاددبسراههمان، سی بظ، اجرا راد، امو،یون،تهها ر 

گردد.تیوین،ی صل4نا،ظذیلدرمحصسالن،جممعآ،جزشی، سی آیسنال

 مقدمه و تعاریف   - فصل اول 

گسردطبقد رآی یاینرأدگذاشههمظشههجد.أنا،ظبرادهر،تهها ر بایتههمیبظرسناعمباراینآی-1ماده 

.،صجب،جمع اادد،یباشینا،ظآیسن

گردد:اصطالحا ذیلتعریف،یر نا،ظبظ، اجررعایتاخمصادراینآیسن-2ماده 

اات.هر،تا ر  ااددو صلالخطابدرگسردباالترین،ر عتصمسم:)،جمع( اادد،جمع-1-1

باشی.،یترینامتا رایی،تا ر :عالی،تا ر ،تئجل-1-2

 اادداات.،جمعبظ، اجربرگزارد لتا :شخصوا یشرایط،جمعدبسر-1-3

اات.و،تئجلستهابظ، اجرتقتسموظایف،تا ر :زیر،جمجعظ،تئجلها،عاونت-1-4

.شجنینا،ظ،شخص،ی ااددکظطبقآیسنن رازاعضاء،جمع3:هسئمی،مشکلازناار هسئت-1-5

:، اجر،کانبرگزارد،تا ر  اادداات.،قصی-1-6

ک  یگاندر،تا ر  اادداطالق،یگردد.:بظشرکت اادگر-1-7

آی ی.بظعضجیتدر،جمعدر،ی رآی یتعریفشیه:ا راددکظطی،جمعاعضاء-1-8

گردد. ااددبظ، اجرا راتعسسن،ی:آنچظکظپسازتایسی،جمع،صجبظ-1-9

گزی ظشا،لبسشمرینرأد:اکثریتنتبی-1-10

رأد(1+%50:کتببسشنصفآرا)اکثریت،طلق-1-11

باشی.اعضادیک لتظبر،خال تباعملکردهریکاز،تئجلسن،ی%75رادکار زرد:-1-12
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 ارکان و سازمان   - فصل دوم

جهادیمجمع-1ماده 

ایناخمسار،حیودو،شهرو بظ،تها رتیگسرددرخصهج ،تها ر  ااددااهت.باالترین،ر عتصهمسم

ااتکظاینآیسننا،ظبظتایسیآنراسیهباشی.

،جمعشا،لدورکناصلیاعضاودبسر،یباشی.:1بند 

باش ی:ذیل،یا راداعضا،جمعشا،ل:2بند 

تحصسلکردهباش ی.1،جممعآ،جزشی، سیالف(تما،یا راددکظحیاقلیکتالدر

در،تا ر هاد اادد، سیدرادوارگذشمظداشمظباش ی.حضجر2ب(تما،یا راددکظحیاقل

یک لتظکا،لااتکظحیاقل(2اعضاد،جمع)تعریفشیهدرب یازاددرراداعضاشا،لا حق:3بند 

از لتظراحضجرداشمظباش ی.دو لتظبسشازنسمیویا

ولیحضهجرایشهاندر،جمعبال،انعنیاشهمظالمحصهسالن،جممعآ،جزشهی، سیحقراددهیغنج ار*تبصهره:

باشی.،ی

دبیرمجمع-2ماده 

گردد.نا،ظتجاطاعضاتعسسن،ییکیازاعضاد،جمعکظبراااسرأدطبقآیسن

دبسرووظایفاخمسارا :1بند 

ودامجر لتا ز،انی ،کان لتا ارائظبرنا،ظ-الف

 لتا وادارهبرگزارد-ب

صجرتجتا راانیواطال ت اسم-ج

تشخسصواعالمک ایت،ذاکرا -د

نا،ظت تسرآیسن-ه

 لتظ،مجالینباشی اخمسارا ووظایف2بسشازبظشرطآنکظ لتظ4دبسر،یتجانیبراد،ی تبصره:*

خجدرابظیکیازاعضاء،جمعت جیضنمایی.
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،جمعبظشرحذیل،یباشی: رآی یانمخابدبسر:  2بند 

وازااهت(گذشهمظ)، اجرا راددارادحقراددر،جمعدراولسن لتهظراهمیتجاهطاعضهاددارادحقراد-الف

نا،ظاات.گردد.تتلتلاین رآی یتاقبلازابطالاعمباراینآیسنبسنایشانانمخاب،ی



باشی:بظشرحذیل،یشرایطعزلدبسر:  3 بند

.1نقضشرایط،طرحدرتبصرهب ی-1

از،جمع.دردو لتظ،مجالیکار زردریا تد-2

.اعضا،جمعدریک لتظبرایبایتمیبظتایسیاکثریتنتبیاامع ادبسر: 4بند 

)انمخاببااکثریتنتبیاعضا،جمعدردرصجر عزلیااامع اددبسر،جمع  لتظتجاطدبسر،جقت*تبصره: 

ادارهشیهواولسندامجر لتظپسش رضآنانمخابدبسر،جمع،یباشی.همان لتظ(



مسئول مسافرت -3ماده 

عالیترین،قاما رایی،تا ر ،یباشی.

،تئجل،تا ر بایتمیوا یشرایطذیلباشی::1بند 

باشی.1درسخجانیه،جممعآ،جزشی، سی-الف

شرکتکردهباشی.کا،لحیاقلدریک،تا ر  اادد ارغالمحصسلی، سیبصجر -ب

اخمسارا ووظایف،تئجل،تا ر بظشرحذیل،یباشی::2بند 

برگزارداردوباهمکارددیگرناادها-الف

و،عر ی،عاونسنبظ،جمع اتکتبراداعممادپسش ااد-ب

انمخاب،تئجلثبتنام-ج

یابی()،ارواربرگدرهردورهبظ،تئجلبعیدانمقال،ینگایاردواام ادهاز،ارواربرگ،تا ر -هه

گسرددرخصج ا،جال،تا ر  ااددجلستنگایاردوتصمسمئ،ت-و

( اتشرکتدر،تا ر ک  یگاننامدرصیثبت15،عادلانمخابلستتاامث ائا  اادگران)-ز
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،تا ر بظشرحذیل،یباشی:ی یانمخاب،تئجل رآ:3بند 

گسردبسنکانیییاهادوا یشهرایطصهجر ،یگسرد  اتاحرازایناهمتبایتهمیاکثریت،طلقرأد-الف

کتبشجد نحجهبرگزارداینرادگسردبادبسر،جمع،یباشی.)بسشازنسمیازآرا(آرا

   معاونت ها -4ماده 

گردد:،یپسش اادبظ، اجرتقتسموظایفوانجامبامر عالستها ،عاونتهاییبظشرحذیل:1بند 

،عاونتشاردارد-5تخصصی،عاونت-4،عاونت،الی-3،عاونتعمران-2،عاونتاول-1

،عاونت،تم یاازد-9آ،جزش،عاونت-8،عاونت ره گیخار ی-7،عاونت ره گیداخلی-6

،عاونتخار ی-11،عاونتهماه گی-10

اات،شروطبر،تا ر ودراخمسار،تئجلها،تهمقل عالستاین،عاونتوچار شهرحشهایانذکرااهتکظ

ای کظتیاخلیبا، اداینآیسننا،ظنیاشمظباشی.

 رآی یانمخاب،عاونسنبظشرحذیل،یباشی::2بند 

،تا ر پسش اادازاجد،تئجل-الف

 ااددکتبراداعممادازاجد،جمع-ب

نشهجد ،تهئجلراداعمماد،ج قبظکتهب لتهظ2در درصهجرتیکظگزی ظپسشه اادد،عاونت*تبصرره: 

،تا ر بایتمی رددیگردرا،عر ینمایی.



هیئت نظارت-5ماده 

اینهسئتعا،لناارتی،جمعبرحتنا راد،صجبا ،یباشی.

وظایفهسئتناار ::1بند 

)برراهیوناار برحتهنانجامشهجد.آنچظتجاهطاعضهاانجام،ی،جمعبادهانا،ظ،قایتهظ،صهجبا وآیسن-الف

،صجبا ،جمعتجاطا رادتعسسنشیه(

) رآی یآندرهرنجبتتجاط،جمعاعالم،یگردد(نارا جی-ب

ریزدوبرگزارد لتا نقیوبررایبرنا،ظ-ج

 ااددگزارشدهیکمیوکس یبظ،جمع-د
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،جمعدرکلیکبارا،کاندرخجااتگزارشنااییرادارد.*تبصره: 

،تا ر هاد،تئجلبررایتحققاهیاف،تا ر ووعیه-ه

عضاد،جمع،یباشیکظضمنکتباعضاهسئتناار ،مشکلازاظن رازا:2بند

آرانتبیاز،جمعبایتمیشرایطذیلراداراباش ی:

حضجرکا،لدر،تا ر -1

حضجریکیاز،تئجلسن،تا ر هادگذشمظدراینهسئتالزا،یاات.-2

اعضادهسئتناار حققبجلهسچنج ،تئجلسمیدر،تا ر رانیارنی.*تبصره:

:اخمسارا هسئتناار 3بند 

اولو،عاونتا ر ،تتارائظتجضسحا از انب،تئجلدرخجاا-الف

درخجااتلستتثبتنام-ب

درخجااتگزارشا ،الی-ج

بظشجرادتصمسمگسرد.در،تا ر ف،مخلّاخراج اادگرانپسش ااد-د

شجرادتصمسمگسردبراخراج ،مشکلازنمای یههسئتناار  ،تئجل،تا ر ودبسر،جمعخجاهیبجد.*تبصره:

،تا ر تایسینااییبرلستتاخراجشجنیگاناعال،یاز،تئجل-هه

،یباشی.تااتمامکلسظ عالستهاداین،تا ر گسرد،انی عالستاینهسئتازز،انشکلبازهز:4بند 

 نام  مسئول ثبت -6ماده 

،تا ر اممیانمصابیذیلاخمسارا ،تئجل

نامثبت،تئجلوظایف:  1بند 

ناماولسظونااییاز اادگرانثبت-الف

ناماز اادگرانباهمکارد،تئجل،الیآوردهزی ظثبت مع-ب

ناار ،تا ر وهستگزارش عالستبظ،جمع دبسر ،تئجل-ج

ناماطال راانیکلسظا،جر،ربجطبظثبت-د
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 فعالیت های اجرایی   - فصل سوم

جلسات مجمع-1ماده 

،جمع،یباشی.،تئجلبرگزارد لتا دبسر:1بند 

ن رازاعضهاءداراد4یضاخمسارشهیهازطرفودوحیاقل لتها ،جمعباحضهجردبسریا ردت ج:2بند 

حقراد رامست،ییابی.

اههاعتقبلازبرگزارد24ا وداههمجر لتهها آنراحیاکثرتاتشههکسلکلسظ لتهه:دبسربایتههمی3بند 

اعالمنمایی.راانیهاداطال  لتا تجاطاا،انظ

گزارد لتا روزپ جش بظ،یباشی.ز،انپسش رضبر:4بند 

صجرتجلتظهر لتظبایتمیدرهمان لتظت اسموطیه مظآتیگزارشآنتکمسلگردد.:  5بند 



ثبت نام-2ماده 

وا یینشرایط::1بند 

نامرادارا،یباش ی.تماما راد، سیدا،کانثبت-الف

باشی:غسر، سید، جطبظرعایتیکیازشرایطزیر،ینامازا رادثبت-ب

اعالم،عرف، سید-1

هادگذشمظدو،رتبظحضجردر،تا ر -2

،تا ر حضجردرلستتاامث ائا ،تئجل-3

قجانسنباشهی.شهایانذکرااهتک  یگان،ینامدرصهیلستهتثبت20حیاکثرحضهجرغسر، سیدها:  2بند 

نامایشان،طابقدیگرا راداات.ثبت

،تهئجل،تها ر رانیارنی هسئمی،مشهکلازدبسر ا راددکظتایسی،تهئجلحضهجردرخصهج *تبصرره:

کرد.گسردخجاهیتصمسمنمای یههسئتناار ،تا ر و

گردد:حضجرخجاهراندر،تا ر بال،انع،یباشیلکنبایتمیشرایطذیلرعایت:3ند ب 

حضجریکیاز،حارمایشاندر،تا ر -الف
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بظحضجر،حرمنستت.الزا،یدرصجر و جددرلستتاامث ائا ،تئجل،تا ر *تبصره:

باشی.در،تا ر شرکتک  یه اادگراندرصی20حضجرایشانازنارتعیادبایتمیحیاکثر-ب

ثبتنامنسمظ:4بند 

، اجرازنسمظ نصفروزهادکاردازشرو ،تا ر یا، مایبظپایان،تا ر ،یباشی.

تجان یبظصجر نسمظحضجرداشمظباش ی. اادگران،ی%35حیاکثر*تبصره:

 اات(نا،ظ،جز)اینتاریخبرادهرآیسنباشی.بامن،اه،ی22ز،انثبتنامازیکمبامنلغایت:5بند 

بارقابلتمیییاات.2روزو10نامبظصالحییی،جمعحیاکثرثبت*تبصره:

هسئمیداشههمظباشهه ینامدرخجااههتثبتدرخصههج ا راددکظبظهردلسلخارجازبازهز،انی*تبصرره:

.کردخجاهیگسردتصمسمنمای یههسئتناار مشکلاز،تئجل،تا ر  دبسرو،



مسافرتبرگزاری -3ماده 

 رآی یبرگزارد،تا ر 

،قصی،تا ر انمخاب:1بند 

شجد:آندرذیلشرحداده،ی،راحلانمخاب،قصیبرعایه،جمع،یباشیکظ

دریا تپسش اادا اعضا ات،قصی،تا ر تجاطدبسر،جمع-1

دهیپسش اادا ا،مسازب یدواولجیت-2

،تا ر درخصج ،قاصیپسش ااددطیدوه مظا جی،تئجلگزارشا،کان-3

انمخاب،قصی،تا ر تجاط،جمع-4

تعریفشرو وپایان،تا ر :2بند 

بازگشتبظ،قصی پایان=حرکتاز،بیاشرو =









 

 ح

 

گیریرأی-4ماده 

رآنچظنسازبظ،شهروعستدرقالبهاوه رآی یدبظ، اجرانمخابوعزلا راد تصهجیب،صهجبا وآیسننا،ظ

داکثریتدارد.رأ

گسردبظصهجر شه اهیااهت،گردرشهرایطاهظگانظذیلکظبظصهجر کمبیب ابراصهلکلیرأد:1بند 

صجر ،یگسرد:

،تا ر انمخاب،تئجل-الف

،تا ر ئجلراداعممادبظ،عاونسنپسش اادد،ت-ب

ناار دبسر،جمعیاهسئتتشخسص-ج

داات()، اجرگزی ظحائزبسشمرینرأاشیاکثریتنتبیحاکمب:درتمامآرابایتمی2بند 

لحاظنمیشجد:و،طلقاکثریتنتبیذیلدو،جرد*تبصره:در

،قصی،تا ر انمخابویاتغسسر-الف

،تئجل،تا ر و،عاونسنعزل-ب

(،قیور%75اعضهههاددارادحقرأددردو لتهههظ،مجالی)هرکیامبسشاز%75بارأدبسشاز،جارداین

باشی.،ی



 شرایط خاص و غیر قابل پیش بینی   - فصل چهارم

تجاهههطدبسر،جمعیهاهرآنچهظکهظدراینآیسننها،هظو جدنهیاردونسهازبهظا راداردبهایتهههمیطییهکالیحهظ

در،جمع ااددطرحوتصهجیبگرددودرصهجر نسازدرآیسننا،ظآتیار نا،تها ر ویاهسئت،تهئجل

گ جانیهشجد.




