
 دانشگاه صنؼتی شاهرودگردشگری اساسنامه کانون                       

 فصل اول:کلیات

ًْبدی داًطجَیی ٍ جضء کابًَى ّابی    "داًطگبُ صٌؼتی ضبّشٍد گشدضگشیکبًَى " (نام1 ماده

فشٌّگی ٍ صیش ًظش هذیش کل اهَس کبًَى ّبی فشٌّگی داًطگبُ هی ثبضذ، کِ اص ایي پس دس ایاي  

 اسبسٌبهِ ثِ اختصبس کبًَى ًبهیذُ هی ضَد.

 همبثل هی ثبضذ:کِ ثش سٍی هْش آى دک ضذُ ثِ ضکل  "آرم کانون"(2 ماده

:کلیِ داًطجَیبى ضبغل ثِ تذصیل دس داًطگبُ صاٌؼتی ضابّشٍد اػان اص    (اػضای کانون3 ماده

داًطجَیبى داًطگبُ صٌؼتی ضبّشٍد ٍ داًطجَیبى هْوبى دس ایي داًطاگبُ پاس اص عای هشادال     

 ػضَگیشی هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت کبًَى دسآیٌذ.

کِ هتطکل اص توبهی  تصوین گیشی کبًَى استثبالتشیي هشجغ  (مجمغ ػمومی کانون:4 ماده

 اػضبی کبًَى هی ثبضذ.

ػضاَ   5ثبالتشیي هشجغ اجشایی کابًَى اسات کاِ هتطاکل اص      (شورای مرکسی کانون:5ماده 

 ػضَ ػلی الجذل هی ثبضذ. 2اصلی ٍ 

ثبالتشیي هسئَل اجشایی کبًَى اسات کاِ دس اٍلایي جلساِ ضاَسا ثؼاذ اص        (دبیر کانون:6ماده 

 ثب دضَس ّوِ اػضبی ضَسا اص ثیي اػضبی اصلی اًتخبة هی ضَد.اًتخبثبت 

 ثِ ضشح صیش است: (اصول حاکم در کانون7ماده 

(تَجِ ثِ اصل هطَست ٍ ضَسا دس تصوین گیشی ّب هٌغجاك ثاش اصاَل اخ لای ٍضاشػی ٍ      1-7

 اجتٌبة اص خَد هذَسی ٍ تصوین گیشی ّبی فشدی.

 (دفظ یکپبسچگی ٍ ٍدذت دسًٍی.2-7

 ًظن ٍ اًظجبط دس اهَس. (سػبیت3-7



 (الضام ثِ اجشای تصویوبت ٍ ثشًبهِ ّبی کبًَى.4-7

 ٍ پبسخگَ ثَدى دس لجبل اػوبل تطکی تی. (دبکن ثَدى اهش دسبثشسی5-7

کبًَى دك ّیچگًَِ ٍاثستگی ّبی سیبسی ثِ ادضاة ٍ تطکلْب سا ًذاسد لزا اػضابی آى  (8ماده 

 ذاسًذ.دك ّیچگًَِ فؼبلیت سبسی ثِ ًبم کبًَى سا ً

 فصل دوم:اهذاف

 (اهداف کانون به شرح زیر می باشد:9ماده 

 (گستشش فشٌّگ ایشاًگشدی ٍ جْبًگشدی.1-9

 (آضٌبیی ثب آثبس ثبستبًی داخلی ٍ خبسجی.2-9

 .ب(ت ش دس جْت ثشگضاسی اسد3-9ٍّ

گستشش دیغِ استجبعبت هیبى کبًَى ّب ثب هشاکض فشٌّگی ضْشستبى،کطَسّب ٍ دتی ثایي   (4-9

 الوللی.

ًظشات ٍپیطٌْبدات ٍتا ش دس جْات ػولای     ایجبد سبصهبًذّی هٌبست ثشای جوغ آٍسی (5-9

 ًوَدى آى.

 هجوع عووهی فصل سوم:

(جلسبت هجوغ ػوَهی دذالل ّش سبل یکجبس ٍ ثب دضَس ًصف ثؼ ٍُ یک اص کل اػضابء  10هبدُ 

 هی یبثذ.تطکیل هی ضَد ٍسسویت 

سٍص ثاب دضاَس    10الی  4تجصشُ:دس صَست ػذم سسویت جلسبت هجوغ،جلسِ ثؼذی ظشف هذت 

 ّش تؼذادی اص اػضبی کبًَى تطکیل هی گشدد ٍ سسویت هی یبثذ.

اػضبء،  5/1(جلسبت اضغشاسی هجوغ ػوَهی ثب تصَیت ضَسای کبًَى ٍ یب ثب دسخَاست 11هبدُ 

 گشدد.سٍص ثبیذ تطکیل  7دذاکثش ظشف هذت 



ثب تصَیت ضَسای کبًَى یب ثب دسخَاسات داذالل    (کلیِ پیطٌْبدات پس اص اسائِ ثِ ضَسا12هبدُ 

 اػضبء لبثل عشح دسجلسِ هجوغ ػوَهی هی ثبضذ. 5/1

عشح پیطٌْبدی دذالل دٍ سٍص لجل اص تطکیل جلسِ ػوَهی هجوغ ثبیذ ثاِ ضاَسا اسائاِ     تجصشُ:

 ضَد.

َافك ًصف ثؼ ٍُ یک اػضبی دبضش دس ّوبى جلساِ ثاِ   پیطٌْبد هغشح ضذُ ثب سای ه (13هبدُ 

 تصَیت هی سسذ.

 فصل چهارم:انتخابات

اػضبی ضَسای هشکضی کبًَى دٍسُ جذیذ یک هبُ لجل اص پبیبى تشم صٍج ّش سبل ثاشای   (14هبدُ 

یک دٍسُ یکسبلِ ثب اخز اکثشیت ًسجی آساء هبخَرُ اًتخبة ٍ هؼشفی هی ضًَذ.الصم ثِ رکش است 

 دس اسدیجْطت هبُ ّش سبل ثشگضاس خَاّذ ضذ.اًتخبثبت 

 کبًذیذاّبی ضَسای کبًَى ثبیذ داسای ضشایظ صیش ثبضٌذ: (15هبدُ 

 داضتي تمَای اخ لی ٍ ػولی الصم. (1-5

ى هْوبى ٍ داًطجَیبًی کاِ کوتاش اص یاک سابل دس داًطاگبُ خَاٌّاذ ثَد،داك        داًطجَیب (2-5

 کبًذیذاتَسی ًذاسًذ.

کبًذیذاّبی ضَسا تَسظ ّیئت سِ ًفشُ صَست هی پزیشد.ایي ّیئت ثشسسی ص دیت  (16هبدُ 

 تَسظ سای اکثشیت ًسجی ضَسا اًتخبة هی ضًَذ.

سٍص لجل اص اًتخبثبت ثِ صَست هکتَة  7ػذم تبئیذ ص دیت ّش یک اص داٍعلجبى ثبیذ  (17هبدُ 

فشُ های  ٍ هستذل ثِ اع ع ٍی ثشسذ.دس صَست اػتشاض صذٍس دکن ًْبیی ثِ ػْذُ ّیئت سِ ً

سبػت ثِ ّیئت ساِ ًفاشُ    48ثبضذ.اػتشاض داٍعلت ثبیذ ثِ صَست کتجی ٍ دذاکثش ظشف هذت 

 اسائِ ضَد.

 سٍص لجل اص اًتخبثبت اػ م ضَد. 4لیست ًْبیی کبًذیذاّب ثبیذ  :1تجصشُ 



 اػتشاض ثِ ػذم ص دیت فمظ یکجبس هوکي است. :2تجصشُ 

 ضَسای کبًَى  اًتخبة هی ضًَذ.اػضبی ّیَت اجشایی اًتخبثبت تَسظ  (18هبدُ 

 .ّیئت اجشایی اًتخبثبت ًجبیذ اص کبًذیذاّب ثبضذ تجصشُ:

ًفاش گاشدد اًتخبثابت هیابى      5اگش تؼذاد اػضبی ضَسای هشکضی ثِ ّش دلیلی کوتاش اص   (19هبدُ 

سٍص  7دٍسُ ای دذاثش ظشف هذت یک ّفتِ اًجبم هی ضَد ٍ اػضبی جذیذ دذاکثش ظشف هاذت  

 س کٌٌذ.ثبیذ ضشٍع ثِ کب

 شورای هرکزی کانوى فصل پنجن:

ػضَ ػلی الجذل است کِ ًذَُ اًتخبة  2ػضَ اصلی ٍ  5ضَسای هشکضی کبًَى ضبهل  (20هبدُ 

 آى ّب دس فصل چْبسم آهذُ است.

دس اٍلیي دٍسُ ثجبی اػضبی ضَسای هشکضی هٌتخت ّیئت هَسسیي اًجابم ٍظیفاِ های     تجصشُ:

 کٌٌذ.

سا داسا ثبضٌذ ٍ دس ضَسای سبیش کابًَى   15بیذ توتن ضشایظ هبدُ اػضبی ضَسا یکبًَى ث (21هبدُ 

 ّب ٍ ضَسای هشکضی تطکلْبی هَجَد دس داًطگبُ ػضَ ًجبضٌذ.

 ضَسای کبًَى ضبهل ٍادذ ّبیی ثِ ضشح صیش هی ثبضذ: (22هبدُ 

 الف(آهَصش ٍ پژٍّص

 ة(استجبعبت ٍ اع ع سسبًی

 ج(ثَدجِ ٍ ًظبست

 د(تطکی ت

 ُ(اسدٍ



گبًِ سا ثش ػْذُ هی گیشد ٍ  5یک اص اػضبی اصلی ضَسا هسئَلیت یکی اص ٍادذّبی (ّش 23هبدُ 

 اػضبی ػلی الجذل ثب هسئَلیي ٍادذّب ّوکبسی هی کٌٌذ.

 تجصشُ:ّش ٍادذ هَظف ثِ اسائِ گضاسش کتجی یب ضفبّی ثِ ضَسا ٍ هجوغ ػوَهی هی ثبضذ.

 شد.(دثیش کبًَى هسئَلیت ٍادذ تطکی ت سا ثشػْذُ هی گی24هبدُ 

ًفش اص اػضب ثِ سسویت هی سسذ ٍ تصاوین گیاشی ّاب     5(جلسِ ضَسای کبًَى ثب دضَس 25هبدُ 

 الصم االجشا هی ثبضٌذ.

(دضَس ّوِ اػضبی ضَسا دس جلسبت الضاهی است ٍ دس صَستیکِ جلسِ ثب اػضابی ػلای   26هبدُ 

 الجذل ثِ سسویت سسیذُ ثبضذ اػضبی ػلی الجذل دك سای داسًذ.

 :اختیارات شورای کانون(وظایف و 27ماده 

 .(تصَیت ٍ اجشای هصَثبت کبًَى1-27

 .(هسئَلیت پزیشی دس لجبل ػولکشد کبًَى ّوشاُ ثب هذیشیت داخلی کبًَى2-27

 ثشگضاسی جلسبت هجوغ ػوَهی.(3-27

 ایجبد اًگیضُ ٍ جزة داًطجَیبى ػ لوٌذ ٍ خ ق دس صهیٌِ کبسّبی کبًَى.(4-27

 سی اسدٍّب ٍ ک سْبی آهَصضی.تطکیل ًوبیطگبّْب ٍ ثشگضا(5-27

 (دبیر کانون و وظایف آن:28ماده 

 (هذیشیت جلسبت ضَسای کبًَى.1-28

 (تبئیذ ٍ هْش ٍاهضبء کلیِ هکبتجبت ٍ هشاس ت کبًَى.2-28

 هجوغ ػوَهی ثب تؼییي ًوبیٌذُ جْت اداسُ جلسبت. (سیبست جلسبت3-28

 (وظایف واختیارات واحد آموزش و پژوهش:29ماده 



 ثشًبهِ سیضی جْت ثشگضاسی ک سْبی هختلف.( 1-29

 ( تطکیل ٍادذّبی پژٍّطی ٍ تْیِ همبلِ ّبی هشثَط.2-29

 ( دػَت اص ضخصیتْبی فشٌّگی جْت ثشگضاسی جلسبت هختلف آهَصضی ٍ پژٍّطی.3-29

 ( وظایف و اختیارات واحد ارتباطات و اطالع رسانی:33ماده

 بًَى.( اًجبم تجلیغبت ثشای کلیِ فؼبلیتْبی ک1-30

( ًطش ٍ تَصیغ هٌبست کلیِ ًطشیبت ٍ ثیبًیِ ّب ثب ًبم کابًَى دس ساغخ خابسجی ٍ داخلای     2-30

 داًطگبُ.

 ( جوغ آٍسی ًظشات ٍ پیطٌْبدات کبًَى ٍ اسائِ ثِ ضَسا.3-30

 ( ّوبٌّگی ثب سبیش کبًًَْبی فشٌّگی ٍ ًْبدّب.4-30

 ( وظایف و اختیارات واحد بودجه و نظارت:31ماده 

 ٍ ًگْذاسی اهَال کبًَى. ( دفظ1-31

 ( تأهیي ٍ ثجت ّضیٌِ ّبی هختلف ثشًبهِ ّبی کبًَى ٍ تْیِ گضاسش ػولکشد هبلی.2-31

 ( پطتیجبًی اص کلیِ ٍادذّب ٍ ًظبست ثش ػولکشد آًْب.3-31

  



 ( وظایف و اختیارات واحد اردو:32ماده 

 ( ثشگضاسی هسبثمبت، ّوبیطْب ٍ ًوبیطگبّْب.1-32

 .گشدضگشیاسدٍّبی ( ثشگضاسی 2-32

 ( تجییي ضشٍستْب ٍ اٍلَیتْبی اصلی دس ثشگضاسی ثشًبهِ ّب.3-32

 ( وظایف و اختیارات واحد تشکیالت:33ماده 

 ( ثجت کلیِ اهَال ٍ اسٌبد ٍ ًبهِ ّبی هشثَط ثِ کبًَى.1-33

 ثجت سبثمِ فؼبلیتْبی اػضبء.( 2-33

 َى.ًگشش ثِ هسبئل دمَلی ٍ جبیگبُ لبًًَی کبً( 3-33

 ( تطکیل پشًٍذُ ػضَیت.4-33

 ( سیبست ایي ٍادذ ثب دثیش کبًَى هی ثبضذ.5-33

 تصَیت ضذ.تجصشُ  7هبدُ ٍ  33فصل،  5ایي اسبسٌبهِ دس 


