
 ها و مؤسسات آموزش عالی های فرهنگی دانشجويان دانشگاه نامه کانون آيين

  

  

  

 :مقدمه

  

های  عالی انقالب فرهنگی و ضوابط کلی فعاليت کانون شورای ٢٩/١١/٨٧مورخ  ۶۴٠با عنايت به ماده واحده مصوب جلسه 
ها و مراکز  المی شدن دانشگاهشورای اس ١۶۵ها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه جلسه  فرهنگی دانشجويان دانشگاه
های خودانگيخته  ها و تالش دهی خواسته های فرهنگی دانشجويان، سامان سازی رشد خالقيت آموزشی و با هدف زمينه

های متعالی اسالمی و  ها در جهت نيل به ارزش فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجويی و حمايت و هدايت اين گروه از فعاليت
ها به منظور تأکيد بر هويت ملی و اسالمی،  شوند، اين کانون ها تشکيل می فرهنگی دانشجويان در دانشگاههای  ايرانی کانون

ها، تأسيس و تقويت نهادهای مدنی و قانونمندی  ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعميق فرهنگ مشارکت در دانشگاه
که از اين پس به (های فرهنگی دانشجويان  نامه کانون يينهای فرهنگی دانشجويان براساس ضوابط مندرج در آ حوزه فعاليت
 .کنند فعاليت می) شود نامه ناميده می اختصار آيين

  

  

  

 تعاريف و کليات: فصل اول

  

هايی از قبيل دينی و مذهبی  نامه در زمينه های فرهنگی دانشجويان نهادهايی هستند که در قالب ضوابط اين آيين کانون -١ماده 
سی، نماز و نيايش، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسم، اعياد، و وفيات مذهبی اسالم شنا(

فرهنگ و انديشه ...) ادبيات، فيلم و عکس، هنرهای نمايشی، هنرهای تجسمی، صنايع دستی و (، ادبی و هنری ...)و 
های اجتماعی،  گی، ايران شناسی، گردشگری، محيط زيست، آسيبجهاد ياوری، سازند(و اجتماعی ...) و   مطالعات فرهنگی،(

 .شوند نامه به اختصار کانون ناميده می کنند و در اين آيين فعاليت می...) امداد و هالل احمر و 

  

 .نامه خارج اند هايی که زمينه فعاليت آنها علمی، صنفی، ورزشی و سياسی است از شمول اين آيين تشکل: ١تبصره 

  

ها و  ها، خوابگاه تواند با تصويب شورای مرکزی خود و تأييد شورای فرهنگی دانشگاه، در دانشکده هر کانون می: ٢تبصره 
 .واحدهای تابعه دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسته خود را ايجاد کند

  

امکان تشکيل کانون به  ها و واحدهای تابعه يک دانشگاه در چند شهر، ها، خوابگاه در صورت استقرار دانشکده: ٣تبصره
 .صورت مجزا در واحدهای مذکور وجود دارد
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ها و  ای است مکتوب شامل اهداف، شرح وظايف، تشکيالت، شرايط عضويت، دستورالعمل اساسنامه کانون مجموعه -٢ماده 
های تکميلی آن و  ورالعملنامه و دست ها، ضوابط اين آيين مقررات اجرايی ويژه يک کانون که در قالب ضوابط کلی فعاليت کانون

شود و در آن موارد ذيل ذکر  الگوی تنظيم شده در اداره کل امور فرهنگی دستگاه توسط هيأت مؤسس کانون تدوين می
 :گردد می

  

 

 1‐ ای خواهد بود که حاکميت ملی، تماميت ارضی و وحدت و هويت ملی ايران اسالمی را  فعاليت کانون به گونه

 .اسالمی باشد -های فرهنگی ايرانی  تقويت ارزشتحکيم کرده و در جهت 

 

 2‐ ها و نشريات سياسی  ها، تشکل ای خواهد بود که با وظايف ساير نهادها، شوراها، انجمن فعاليت کانون به گونه

 .دانشجويی و هيأت علمی و کارکنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد

 

 

مجمع عمومی کانون و تأييد شورای فرهنگی دانشگاه الزم االجرا اساسنامه پيشنهادی هيأت مؤسس پس از تصويب  -١تبصره
 .است

  

 .تغييرات اصالحی اساسنامه پس از تصوی در مجمع عمومی کانون، بايد به تأييد شورای فرهنگی دانشگاه برسد: ٢تبصره 

  

شود که مطابق اين  ق میعضو کانون به هر يک از دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه محل فعاليت کانون اطال -٣ماده 
حداقل تعداد اعضاء جهت فعاليت . پردازند آيند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعاليت می نامه به عضويت کانون در می آيين

 .نفر است ١۵يک کانون 

  

 .تواند حداکثر در سه کانون عضويت داشته باشد هر دانشجو در زمان واحد می -١تبصره

  

 :شود عضای کانون يا يکی از موارد زير محقق میلغو عضويت ا -٢تبصره

  

 فراغت يا انصراف از تحصيل يا اخراج) الف

  

های  عدم فعاليت در چارچوب اساسنامه کانون با تشخيص شورای مرکزی کانون و تأييد گروه ناظر بر فعاليت کانون) ب
 دانشگاه
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مجدد اين فرد يکسال پس از گذراندن دوران  عضويت(محروميت از تحصيل به واسطه حکم قطعی کميته انضباطی ) ج
 ).محروميت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصويب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد

  

 .شود هرگاه عضو کانون در حين فعاليت مشروط شود، عضويت وی از آغاز نيمسال بعد از اعالم مشروطی لغو می -٣تبصره 

  

شورايی است متشکل از اعضای کانون که جلسات آن به منظور تصويب اساسنامه و  مجمع عمومی کانون -۴ماده 
ها، دريافت گزارش فعاليت  های داخلی کانون و تغييرات آنها، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون، تدوين اولويت نامه آيين

اعضای آن به طور عادی حداقل سالی  های آن و استيضاح شورای مرکزی يا ساالنه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعاليت
جلسات . شود العاده براساس دعوت شورای مرکزی يا به پيشنهاد يک سوم اعضای کانون تشکيل می يک بار و به طور فوق

مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به عالوه يک اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثريت مطلق حاضران معتبر 
 .است

  

اين جلسه با حضور هر . ورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومی، بايد ظرف يک ماه جلسه مجدد تشکيل شوددر ص -١تبصره 
 .تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود

  

تصويب تغييرات اساسنامه با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی امکان پذير است و هر گونه اعمال تغييرات توسط  -٢تبصره 
در صورتی که شورای فرهنگی دانشگاه تغييرات اعمال . نامه صورت گيرد در چارچوب آيينمجمع عمومی در اساسنامه بايد 
در صورت . کند نامه بداند، نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه می شده در اساسنامه را مغاير آيين

 .أی اين گروه قطعی و الزم الجراستاصرار طرفين بر نظرات خود، مرجع نهايی رسيدگی گروه ناظر دانشگاه بوده و ر

  

توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع  ها و نماينده مدير کل امور فرهنگی دانشگاه می دبير شورای هماهنگی کانون -٣تبصره 
 .عمومی کانون شرکت کنند

  

فاد مندرج در اين شورای مرکزی کانون شورايی است متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای کانون که مطابق م -۵ماده 
های مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون  ها و اولويت به منظور برنامه ريزی و اجرای سياست) فصل سوم(نامه  آيين

 .شود شوند و وظايف آن مطابق اساسنامه کانون تعيين می انتخاب می

  

های فرهنگی دانشگاه، مديرکل امور  نونهای فرهنگی دانشگاه شورايی متشکل از دبيران کا شورای هماهنگی کانون -۶ماده 
رئيس اين شورا مديرکل امور . باشد فرهنگی، نماينده نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دبير اين شورا می

ق مطاب. (ها و با تأييد مدير کل امور فرهنگی دانشگاه خواهد بود فرهنگی دانشگاه است و دبير اين شورا منتخب دبيران کانون
نامه در صورت وجود حداقل سه  های دانشگاه ظرف يک ماه پس از ابالغ نهايی اين آيين شورای هماهنگی کانون). ١٧ماده 

 .شود ناميده می» شورای هماهنگی«تشکيل و از اين پس به اختصار  ١٧کانون در دانشگاه مطابق ماده 

  

عالی يک گروه ناظر متشکل از معاون دانشجويی  ا مؤسسه آموزشها در هر دانشگاه ي کانون  با هدف نظارت بر فعاليت -٧ماده 
های  اين گروه گزارش. شود فرهنگی يا عنوان مشابه، مسئول نهاد نمايندگی و مديرکل امور فرهنگی دانشگاه تشکيل می... 

 .هد کردهای دستگاه متبوع خود ارسال خوا نظارت خود را در پايان هر نيمسال به گروه مرکزی نظارت بر کانون
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ها و مؤسسات  های ناظر و شورای فرهنگی دانشگاه ها و گروه ها و عملکرد کانون با هدف نظارت و ارزيابی فعاليت -٨ماده 
ها در هر دستگاه مرکب از معاون فرهنگی و  ها، گروه مرکزی نظارت بر کانون عالی کشور در قبال فعاليت کانون آموزش

 .شود ها تشکيل می تگاه و معاون فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهاجتماعی و مديرکل امور فرهنگی دس

  

 :ها به شرح زير است وظايف گروه مرکزی نظارت بر کانون

  

 ها های کانون نظارت و ارزيابی عملکرد گروه ناظر و شورای فرهنگی هر دانشگاه در قبال فعاليت -١

  

 ی هر دانشگاهها نظارت و ارزيابی فعاليت کانون -٢

  

 های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجويان های تخصصی کانون صدور مجوز، انحالل و نظارت و ارزيابی عملکرد مجمع -٣

  

ای  های دوره های کشور با عنايت به گزارش های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجويان دانشگاه بررسی و ارزيابی فعاليت -۴
 های نظارتی ات ميدانی و گزارشگروه ناظر و عنداللزوم تحقيق

  

های  های تخصصی کانون اين شورا مرجع نهايی رسيدگی به اختالفات احتمالی شورای فرهنگی، گروه ناظرف مجمع -۵
 .باشد و حکم اين شورا در اين خصوص الزم االجرا و نافذ است فرهنگی می

  

 نامه الب فرهنگی و دستگاه و تفسير اين آييننامه و مصوبات شورای عالی انق نظارت بر حسن اجرای اين آيين -۶

  

  

  

 ضوابط تشکيل و صدور مجوز: فصل دوم

  

توانند به عنوان هيأت مؤسس، تقاضای خود را مبنی بر  مند به فعاليت فرهنگی می حداقل سه نفر از دانشجويان عالقه -٩ماده 
اساسنامه . انه شورای فرهنگی دانشگاه ارائه کنندنامه به دبيرخ های مندرج در اين آيين تشکيل کانون در يکی از زمينه

 :اين دانشجويان بايد دارای شرايط زير باشند. پيشنهادی کانون و ضرورت تشکيل آن بايد به پيوست تقاضانامه ارائه شود

  

 گذراندن حداقل يک نيمسال تحصيلی) الف
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 بيشتر نداشتن حکم قطعی محروميت از تحصيل به مدت يک نيم سال تحصيلی يا) ب

  

 .شود هيأت مؤسس پس از تشکيل مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی کانون منحل می -تبصره

  

روز پس از دريافت و ثبت تقاضا، نسبت به صدور مجوز تأسيس کانون يا اعالم  ۴۵شورای فرهنگی دانشگاه ظرف  -١٠ماده 
 .کند میاقدام ) نامه اين آيين ١١مطابق ماده (کتبی داليل عدم صدور مجوز 

  

در صورت عدم رسيدگی به تقاضای تأسيس کانون در مهلت مقرر، مخالفت شورای فرهنگی با تأسيس کانون يا  -١١ماده 
روز پس از پايان  ١۵تواند اعتراض خود را ظرف  اعالم نکردن داليل عدم صدور مجوز توسط آن شورا، هيأت مؤسس می

گروه ناظر دانشگاه ظرف يک ماه نسبت به بررسی اعتراض هيأت مؤسس و . مهلت رسيدگی، به گروه ناظر دانشگاه اعالم کند
 .رأی گروه ناظر در اين خصوص قطعی و الزم االجرا است. کند صدور رأی نهايی به صورت کتبی اقدام می

  

 :شرايط صدور مجوز برای کانون به شرح زير است -١٢ماده 

  

 .نامه باشند اين آيين ٩رج در ماده اعضای هيأت مؤسس کانون بايد واجد شرايط مند) الف

  

مانند اعضاء و شيوه (در ساختار پيشنهادی اساسنامه کانون بايد کليه اجزاء نظير اهداف و وظايف، ارکان و تشکيالت ) ب
 .بينی شود نامه پيش مطابق مفاد اين آيين) عضوگيری، مجمع عمومی، شورای مرکزی و دبير کانون

  

همان دانشگاه، کانون مشابهی که با مجوز رسمی مديرکل امور فرهنگی يا شورای فرهنگی  در زمينه مورد تقاضا در) ج
 .کند وجود نداشته باشد دانشگاه فعاليت می

  

نامه، از صدور مجوز  اين آيين ٩تواند بدون استناد به يکی از موارد مندرج در ماده  شورای فرهنگی دانشگاه نمی -١٣ماده 
 .کانون خودداری کند

  

ها و واحدهای تابعه دانشگاه در همان شهر يا  ها، خوابگاه تشکيل کانون به صورت مجزا يا شاخه کانونی در دانشکده -هتبصر
 .پذير است شهرهای ديگر با تصويب شورای فرهنگی دانشگاه امکان

  

 .براساس قوانين و مقررات دستگاه و دانشگاه منعی برای تشکيل آن کانون وجود نداشته باشد) د

  

پس از صدور مجوز فعاليت کانون، هيأت مؤسس کانون بايد از طريق فراخوان عمومی و نصب اطالعيه در سطح  -١۴ده ما
دانشگاه اقدام به عضوگيری رسمی نموده و ظرف سه ماه پس از دريافت مجوز، نسبت به برگزاری اولين مجمع عمومی با 
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در . ساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام کندحضور نماينده مديرکل امور فرهنگی دانشگاه جهت تصويب ا
 .صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده لغو خواهد شد

  

نرسد، مجوز کانون لغو خواهد ) نفر ١۵(چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضای کانون به حد نصاب تشکيل کانون  -١تبصره 
 .شد

  

 .باشد تقاضای تأسيس مجدد همان کانون، از سوی شورای فرهنگی دانشگاه قابل بررسی میدر صورت لغو مجوز،  -٢تبصره 

  

نامه، تعطيالت نوروز، تابستان و بين دو نيمسال را شامل  بينی شده در اين آيين های پيش ها و زمان کليه مهلت -٣تبصره 
 .شود نمی

  

  

  

 شورای مرکزی: فصل سوم

  

باشند که با برگزاری  ن متشکل از پنج تا هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل میاعضای شورای مرکزی کانو -١۵ماده 
انتخابات مجمع عمومی کانون و از ميان اعضای دارای شرايط زير برای مدت يک سال مطابق اساسنامه کانون انتخاب 

 :شوند می

  

 )طع تحصيالت تکميلیبه استثنای مقا( حداقل يک نيمسال تحصيلی را گذرانده باشند ) الف

  

 .تا پايان دوره فعاليت شورای دانشجوی باشند) ب

  

 .دو نيم سال تحصيلی متوالی يا سه نيم سال تحصيلی غير متوالی مشروط نشده باشند) ج

  

 .محکوميت انضباطی منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده يا باالتر نداشته باشند) د

  

های اسالمی، شوراهای صنفی دانشجويان، مسئول بسيج دانشجويی و عضو شورای  عضو شورای مرکزی يا دبير تشکل) هـ
 .های علمی و سردبير نشريات سياسی دانشجويی دانشگاه نباشند مديران انجمن

  

 .های فرهنگی دانشگاه نباشند عضو شورای مرکزی ساير کانون) و
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ا حضور حداقل دو سوم از اعضای اصلی تشکيل شود و جلسات شورای مرکزی کانون بايد حداقل يک بار در ماه ب -١۶ماده 
 .مصوبات آن با رأی اکثريت مطلق حاضران معتبر است

  

های دانشگاه  ها و اولويت کليه مصوبات کانون بايد منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورای هماهنگی و سياست -تبصره
 .باشد

  

شورا يک نفر را از ميان خود به عنوان دبير کانون انتخاب و به  در اولين جلسه شورای مرکزی کانون، اعضای -١٧ماده 
ريزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر اجرای  دبير کانون مسئوليت برنامه. کنند مديرکل امور فرهنگی معرفی می

صوبات شورای گيری م ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پی مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون
 .همچنين مسئوليت کليه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون بر عهده دبير آن است. دار است ها را عهده هماهنگی کانون

  

  

  

 شورای هماهنگی: فصل چهارم

  

 نامه، مديرکل امور فرهنگی دانشگاه ظرف يک ماه در صورت وجود حداقل سه کانون در دانشگاه مطابق اين آيين -١٨ماده 
های حاضر در اولين جلسه اين شورا، سه نفر از  دبيران کانون. کند اقدام می ۶نسبت به تشکيل شورای هماهنگی مطابق ماده 

دانشگاه را که ) اداری حداقل مدرک کارشناسی مرتبط(های دانشگاه يا کارشناسان  دانشجويان عضو شورای مرکزی کانون
کنند و  های فرهنگی هستند، به مديرکل امور فرهنگی دانشگاه معرفی می فعاليتای در حوزه  دارای سوابق برجسته و ارزنده

روز پس از معرفی، يک نفر از ايشان را برای يک سال به سمت دبيری شورای  ١۵مديرکل امور فرهنگی دانشگاه ظرف مدت 
 .کند هماهنگی منصوب می

  

هنگی دانشگاه، شورای هماهنگی برای يک بار ديگر ظرف در صورت عدم تأييد معرفی شدگان توسط مديرکل امور فر -تبصره 
کند، در صورت تداوم اختالف،  يک هفته پس از اعالم نظر کتبی مديرکل امور فرهنگی دانشگاه سه نفر ديگر را معرفی می
 .باشد ها می شورای فرهنگی دانشگاه مرجع نهايی حل اختالف و انتخاب دبير شورای هماهنگی کانون

  

 :ايف شورای هماهنگی به شرح زير استوظ -١٩ماده 

  

 های مختلف دانشگاه های مشترک ميان کانون ريزی جهت فعاليت های دانشگاه و برنامه ايجاد هماهنگی بين کانون) الف

  

 ها و ارائه پيشنهاد به مدير کل امور فرهنگی دانشگاه های کاری کانون ها و اولويت تدوين سياست) ب

  



ها به مديرکل امور  ها و اعتبارات مورد نيزا کانون ها و پيشنهاد برنامه وب شورای مرکزی کانونهای مص تأييد برنامه) ج
 فرهنگی دانشگاه

  

 و نظارت بر اجرای دقيق آن ها و ابالغ آن جهت اجراء آموزشی کانون تدوين برنامة ) د

  

ها  دگی به تخلفات و نظارت بر حسن اجرای طرحها شامل نحوه برگزاری انتخابات، نحوه رسي نامه داخلی کانون تدوين آيين) هـ
 ها توسط کانون

  

 نامه و مقررات کانون های اجرايی با آيين ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه نظارت بر عملکرد کانون) و

  

 ل دانشگاههای دانشگاه با ساير نهادهای فرهنگی و دانشجويی داخ ايجاد تسهيالت الزم جهت برقراری ارتباط کاری کانون) ز

  

 .شود هر گونه ارتباط کاری با مراکز مرتبط خارج از دانشگاه از طريق اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اجام می -تبصره

  

جلسات آن با حضور . کند شورای هماهنگی با دعوت مکتوب دبير از کليه اعضاء هر ماه حداقل يک جلسه برگزار می -٢٠ماده 
 .رد و مصوبات آن با رأی اکثريت مطلق حاضران معتبر استحداقل دو سوم اعضاء رسميت دا

  

عالی به تشخيص گروه ناظر دانشگاه و  در صورت مغايرت مصوبات شورای هماهنگی با قوانين و مقررات آموزش -٢١ماده
اصرار شورای هماهنگی بر اجرای مصوبه، موضوع در جلسه مشترک گروه ناظر، رئيس و دبير شورای هماهنگی و دبير 

. شود کانون مربوطه بررسی و در صورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختالف ارجاع می
 .کند و نظر شورای فرهنگی دانشگاه الزم االجراء است شورای فرهنگی دانشگاه ظرف يک ماه نظر نهايی را اعالم می

  

ريزی جلسات شورای هماهنگی،  اين شورا، مسئوليت برنامهدبير شورای هماهنگی به عنوان نماينده و سخنگوی  -٢٢ماده 
 .گيری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و انجام کليه مکاتبات شورای هماهنگی را بر عهده دارد پی

  

. گيرد صورت می استيضاح دبير شورا با درخواست حداقل يک سوم اعضاء و عزل وی با رأی حداقل دو سوم اعضاء  -٢٣ماده 
 .شود نامه انجام می اين آيين ١٨ر جديد شورا مطابق ماده تعيين دبي

  

  

  

 تخلفات و تنبيهات: فصل پنجم

  



ها، اساسنامه مصوب، مصوبات معتبر کانون يا  نامه کانون در صورتی که دبير و شورای مرکزی کانون پايبند به آيين -٢۴ماده 
 .ايد پاسخگو باشندشود و ب نامه انضباطی دانشجويان نباشد متخلف شناخته می آيين

  

چنانچه شورای مرکزی کانون جلسه مجمع عمومی ساالنه خود را جهت تعيين اعضای شورای مرکزی جديد در  -٢۵ماده 
برگزار نکند، شورای هماهنگی موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به دبير شورای ) مندرج در اساسنامه کانون(موعد مقرر 

در صورتی که شورای مرکزی . نسبت به برگزاری انتخابات در مجمع عمومی اقدام شود مرکزی کانون، دو ماه مهلت دهد تا
کانون نسبت به برگزاری مجمع عمومی در مهلت مقرر اقدام نکند، شورای فرهنگی دانشگاه، شورای مرکزی کانون را منحل 

 .عمومی خواهد کرددر اين صورت شورای هماهنگی، ظرف يک ماه اقدام به برگزاری جلسه مجمع . نمايد می

  

به جز تعطيالت نوروز و تابستان و بين دو نيمسال  (در صورتی که دبير و شورای مرکزی کانون سه ماه متوالی  -٢۶ماده 
روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه  ١۵تشکيل جلسه ندهد، ضمن دريافت اخطار کتبی، از شورای هماهنگی، ) تحصيلی

در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر، شورای فرهنگی دانشگاه، شورای مرکزی را منحل . دشورای مرکزی کانون اقدام کن
 .کند و شورای هماهنگی موظف است ظرف يک ماه نسبت به تعيين تکليف کانون مزبور اقدام نمايد می

  

د، شورای هماهنگی در اين سال تحصيلی هيچ فعاليتی در سطح دانشگاه نداشته باش چنانچه کانونی در طول يک نيم -٢٧ماده 
در صورت موجه نبودن ادله ارائه شده، بنا به نظر اکثريت . دهد خصوص دبير کانون و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار می

مطلق اعضاء شورای هماهنگی ضمن صدور اخطار کتبی، مدت يک ماه به دبير و شورای مرکزی کانون مهلت خواهد داد تا 
در صورت عدم فعاليت کانون در اين مدت، شورای فرهنگی دانشگاه شورای مرکزی . نون اقدام کندنسبت به فعال کردن کا

 .کانون را منحل و شورای هماهنگی ظرف يک ماه نسبت به تعيين تکليف کانون مربوطه اقدام خواهد کرد

  

اين  ٢۴کانونی مغاير مفاد ماده  چنانچه براساس نظر گروه ناظر و تأييد شورای هماهنگی برنامه اجرا شده توسط -٢٨ماده 
گيرد و در صورت موجه نبودن داليل وی، گروه ناظر بر  نامه باشد، دبير کانون توسط گروه ناظر مورد سؤال قرار می آيين

 .کانون مورد نظر اخطار کتبی خواهد داد و در صورت دريافت دو اخطار، شورای فرهنگی دانشگاه، کانون را منحل خواهد کرد

  

 .در صورت انحالل شورای مرکزی کانون، اعضای شورای منحل شده حق نامزدی در انتخابات آتی را ندارند -٢٩ماده 

  

اعضای شورای مرکزی کانون  ٢۴در صورت انحالل کانون توسط شورای فرهنگی براساس تخلفات مندرج در ماده  -٣٠ماده 
 .منحل شده حق درخواست تأسيس مجدد همان کانون را ندارند

  

نفر کمتر شود، شورای مرکزی کانون دو ماه فرصت دارد  ١۵در صورتی که تعداد اعضای کانون پس از تشکيل، از  -٣١ده ما
در غير اين صورت يا رأی شورای فرهنگی دانشگاه، مجوز . نسبت به عضوگيری مجدد و جلوگيری از انحالل کانون اقدام کند

 .فعاليت کانون لغو خواهد شد

  

  

  



 جه و پشتيبانیبود: فصل ششم

  

ها، تسهيالت مالی  های مصوب کانون نامه و برنامه مديرکل امور فرهنگی دانشگاه موظف است جهت اجرای اين آيين -٣٢ماده 
های تشکيالت و اعتبارات اداره کل امور فرهنگی دانشگاه با تصويب شورای فرهنگی  و پشتيبانی الزم را مطابق دستورالعمل

 .ار دهدها قر در اختيار کانون

  

ها را در اختيار آنها قرار  مديرکل امور فرهنگی دانشگاه در صورت امکان، فضای فيزيکی مناسب جهت فعاليت کانون -١تبصره
 .دهد می

  

تواند يکی از کارشناسان اداره کل امور فرهنگی دانشگاه را به عنوان مسئول  مديرکل امور فرهنگی دانشگاه می -٢تبصره
 .کند ها منصوب امور کانون

  

که به تصويب شورای (نامه  های مترتب بر اين آيين ها و هزينه های کانون بودجه و اعتبارات مورد نياز فعاليت -٣٣ماده 
.... بينی و از محل اعتبارات دانشجويی  در بودجه ساالنه اداره کل امور فرهنگی دانشگاه پيش) فرهنگی دانشگاه رسيده است
 .مند شود ها نيز بهره های ساير دستگاه تواند از کمک مدير کل امور فرهنگی دانشگاه می. شود فرهنگی دانشگاه تأمين می

  

های فعال، از محل اعتبارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در  تواند ساليانه به منظور حمايت از کانون دستگاه می -تبصره 
 .اختيار اداره کل امور فرهنگی دانشگاه قرار دهد

  

  

  

 های کشور های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی دانشجويان دانشگاه های تخصصی کانون مجمع: مفصل هفت

  

های  نامه و دستورالعمل مجمع کانون های فعال در يک زمينه يک موضوع فعاليت در چارچوب اين آيين دبيران کانون -٣۴ماده 
های دستگاه مجوز تأسيس و فعاليت  زی نظارت بر کانونتوانند از گروه مرک فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی دانشجويی؛ می

 .های مورد نظر را درخواست نمايند مجمع تخصصی کانون

  

های فعاليت کانون دانشجويی اعم از فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی مصرح در ماده  ها و موضوع هر يک از زمينه -٣۵ماده 
بط را تأسيس نموده و فعاليت نمايند مشروط بر اينکه در چارچوب اين توانند مجمع تخصصی کانون مرت نامه می يک اين آيين

 .های دستگاه اقدام نمايند نامه و دستورالعمل و پس از اخذ مجوز از گروه مرکزی نظارت بر کانون آيين

  

ب اين های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی در چارچو های تخصصی کانون تشکيل و فعاليت مجمع  دستورالعمل -١تبصره 
نامه تهيه و  عالی انقالب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از تصويب اين آيين نامه، ضوابط و مقررات دستگاه و مصوبا شورای آيين

در اين . های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی دانشجويی دستگاه خواهد رسيد به تصويب گروه مرکزی نظارت بر کانون



های تخصصی  ه تأسيس، فعاليت، ارکان، انتخابات، تشکيل جلسات و انحالل مجمعدستورالعمل چگونگی و مقررات مربوط ب
 .های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دينی دانشجويی مورد اشاره قرار خواهد گرفت کانون

  

 .های تخصصی موجود برای ادامه فعاليت بايد از گروه مرکزی نظارت بر کانون مجوز فعاليت دريافت نمايند مجمع -٢تبصره

  

ها مستقر در اداره کل امور  نظارت بر انتخابات و حمايت از فعاليت هر مجمع تخصصی بر عهده دبيرخانه کانون -٣۶ماده 
 .های دانشجويی دستگاه خواهد بود فرهنگی دستگاه به نمايندگی از گروه مرکزی نظارت بر کانون

  

  

  

 نامه ابالغ، اجرا و تفسير آيين: فصل هشتم

  

نامه و تدوين و تصويب  های فرهنگی هر دستگاه مرجع تفسير اين آيين زی نظارت بر کانونگروه مرک -٣٧ماده 
 .ها بر عهده دارد نامه را در دانشگاه های تکميل آن است و وظيفه نظارت بر حسن اجرای اين آيين دستورالعمل

  

سال تحصيلی به اداره کل  را در هر نيم های خود اداره کل امور فرهنگی هر دانشگاه موظف است گزارش فعاليت کانون -تبصره 
 .امور فرهنگی دستگاه ارسال نمايند

  

اند حداکثر ظرف دو ماه وضعيت خود را با  اند، موظف ها فعال بوده نامه در دانشگاه هايی که پيش از ابالغ آيين کانون -٣٨ماده 
 .نامه حاضر منطبق کنند مفاد آيين

  

 .های تابعه خواهد بود ها و دانشگاه های مشابه در ساير دستگاه نامه مطابق عنوان ن آيينکليه عناوين ياد شده در اي -٣٩ماده 

  

به تصويب وزرای علوم،  ٠٢/٠۴/٨٨تبصره در تاريخ  ٢۵ماده و  ۴٠فصل،  ٨نامه در يک مقدمه،  اين آيين -۴٠ماده 
 .تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسيد

 


