
  شاهرودصنعتی دانشگاه  ادبیاساسنامه کانون                                     

  

  تعاریف : -1فصل 

می باشد ( که در این اساسنامه به اختصار  "کانون شعر و ادب دانشگاه شاهرود  ") نام این نهاد دانشجویی 1ماده 
  نامیده می شود) "کانون  "

  ) آرم کانون به شکل مقابل می باشد:2ماده 

   

  

) مـی   4) رکن: منظور از رکن در این اساسنامه مراتب مختلف در نمودار تشکیالتی ارکان ( موضوع فصل 3ماده 
  باشد.

تحصیلی دانشـگاه یـا هـر فـرد عالقمنـد بـه       ) عضو کانون : دانشجوي مشغول به تحصیل در یکی از مقاطع 4ماده  
  شجو یا دانشجویان دانشگاههاي دیگر ) می باشد.فعالیتهاي این کانون ( اعم از افراد غیر دانشجو یا دان

جع تصمیم گیري  و ناظر بر کلیه ارکـان کـانون اسـت کـه متشـکل از      ) مجمع عمومی کانون : باالترین مر5ماده 
  اعضاي کانون می باشد.

البدل ) شوراي کانون : باالترین مرجع اجرایی کانون است. که متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی 6ماده 
  می باشد.

  

  اهداف : - 2فصل 

  ) اهداف کانون به شرح زیر می باشد :7ماده 

  ایجاد عالقه و انگیزه در دانشجویان نسبت به شعر و ادب پارسی. .1   



  مختلف شعر و ادبیات.آشنا نمودن دانشجویان با سبکهاي  .2   

  یان شاعر و نویسنده.. برگزاري کالسهاي آموزشی به منظور نقد و بررسی آثار دانشجو3   

  . برگزاري جلسات شعر خوانی.4   

  . فعالیت در زمینه نثر، مقاله و ادبیات داستانی.5   

  

  اصول حاکم : – 3فصل 

  ) اصول حاکم بر کانون به شرح زیر می باشد :8ماده 

 کانون نهادي است : دانشجویی ، مدنی ، خود جوش و متشکل از نیروهاي داوطلب. .1

 ضباط  در امور.رعایت نظم و ان .2

 الزام به اجراي تصمیمات و برنامه هاي کانون. .3

 توجه به اصول شورا در تصمیم گیریها و اجتناب از خود محوري و تصمیم گیري هاي فردي. .4

 حفظ یکپارچگی و وحدت درونی در عین پذیرش کثرت در عقاید. .5

 حاکم بودن امر حسابرسی وپاسخگو بودن در قبال اعمال تشکیالتی. .6

 عملی به آیین نامه کانون هاي فرهنگی هنري دانشجویان. التزام .7

  نمودار ارکان : -4فصل 

  ) نمودار تشکیالتی ارکان به شرح زیر می باشد :9ماده 

 

 

  

  عضویت : -5فصل 

   

 شوراي  کانون  

  مجمع عمومی  

  واحد ها                                 

 تبلیغات/آموزش/پژوهشتشکیالت/پشتیبانی/روابط عمومی و 



  ) هر عضو کانون باید داراي شرایط زیر باشد :10ماده 

 التزام عملی به اساسنامه کانون. .1

 طی مراحل عضویت. .2

  تبصره : تعیین مراحل عضویت و مدارك الزم بر عهده واحد تشکیالت است.

  

  مجمع عمومی : -6فصل 

ଵتشکیل می شود و با حضور  ترم یکبار )جلسات مجمع عمومی حداقل هر11ماده 
ଷ

  رسمیت می یابد. ءاعضا  

ଵتبصره :در صورت عدم حضور 
ଷ

  اعضا جلسه بعدي با حضور شوراي مرکزي و افراد حاضر رسمیت می یابد.  

) جلسات اضطراي مجمع عمومی با تصویب شوراي کانون و یا با درخواست یک پنجم اعضاء ،حداکثر 12ماده 
  باید تشکیل گردد. ظرف مدت ده روز

  اکثریت نسبی اعضاي حاضر در همان جلسه به تصویب می رسد.) پیشنهادات مطرح شده با رأي موافق 13ماده 

) مجمع عمومی می تواند با رأي موافق دو سوم حاضرین در جلسه نسبت به برکناري اعضا از مسئولیتهاي 14ماده 
  شوراي کانون اقدام نماید.

باید حداقل یک هفته قبل از جلسه مجمع عمومی و با امضاء یک پنجم اعضا به شوراي  احتبصره: پیشنهاد استیض
  کانون داده شود که شورا می بایست حداقل در پنج روز قبل از روز استیضاح آن را به فرد استیضاح شده برساند.

  شوراي کانون: -7فصل 

  ) وظایف و اختیارات شوراي کانون به شرح زیر است:15ماده 

 .اي مصوبات کانوناجر .1

 .مسئولیت پذیري در قبال عملکرد کانون .2

 .قبول مسئولیتهاي الزم توسط هر یک از اعضا .3

 .مدیریت داخلی کانون .4



 .نظارت بر اجراي کلیه فعالیتهاي کانون .5

 .تعیین آئین نامه داخلی کانون .6

 .برپایی انتخابات دوره آتی .7

  .انتخاب و استیضاح دبیر .8

  :ون به شرح زیر است) واحدهاي شوراي کان16ماده 

 تشکیالت  .1

 پشتیبانی .2

 ارتباطات .3

 آموزش .4

 پژوهش .5

) مسئول هر یک از واحدهاي ذکر شده از میان اعضاي اصـلی یـا علـی البـدل بـا مصـوبه شـوراي کـانون         17ماده
  انتخاب می شوند.

نامـه  : اجراي ماده فوق حداکثر ظرف مدت دو هفته بعد از انتخابـات و بعـد از تـدوین و تصـویب آیـین      1تبصره
  داخلی می باشد.

  کلیه اعضاء و با رأي موافق دو سوم اعضاي اصلی به تصویب می رسد.: آئین نامه داخلی با حضور 2تبصره

  ) وظایف مشترك واحدها به شرح زیر است:18ماده 

  .بررسی پیشنهادهاي ارائه شده در زمینه مربوط به خودشان و تهیه طرحهاي مناسب .1

 .هی به شوراي مرکزي و مجمع عمومیارائه گزارش کتبی و یا شفا .2

 .جذب دانشجویان عالقمند و توانمند و ایجاد انگیزه و رغبت نسب به فعالیتهاي کانون .3

  ) وظایف و اختیارات واحد تشکیالت:19ماده

 .نگهداري و ثبت کلیه اسناد و نامه هاي مربوط به کانون  .1

 .تشکیل پرونده عضویت و درج سابقه فعالیتهاي اعضا .2



 .و تنظیم روابط بین واحدها هماهنگی .3

 .مدیریت جلسات شوراي کانون و مجمع عمومی .4

 .تأیید و امضاي کلیه مکاتبات و مراسالت کانون  .5

 .ارتباط با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی .6

تبصره: فرستادن نماینده یا نمایندگانی غیر از دبیر( مسئول واحد تشکیالت) به مجامع مختلف بـا نظـر و تصـویب    
  ون می باشد.شوراي کان

 .اجراي انتخابات شوراي کانون  .7

تبصره: در صورت غیبت دبیر وظایف وي برعهده مسئول واحد پشتیبانی و در صورت غیبـت وي برعهـده مسـئل    
  .واحد روابط عمومی و تبلیغات با اطالع شوراي کانون خواهد بود

  )وظایف و اختیارات واحد پشتیبانی:20ماده 

 . ضبط و نگهداري اموال کانون .1

 .ثبت و تأمین هزینه هاي مختلف کانون .2

 .رایزنیهاي الزم با نهادهاي مختلف جهت دریافت هزینه هاي الزم .3

 .تأمین تدارکات فعالیتهاي کانون .4

  ) وظایف و اختیارات واحد آموزش و پژوهش :21ماده 

 .برنامه ریزي در جهت افزایش سطح آگاهی هاي دانشجویان در زمینه شعر و ادب پارسی .1

 .ري کالسهاي مختلف آموزشی و فرهنگی و هنريبرگزا .2

 .جلسات نقد و بررسی در زمینه سبکهاي مختلف شعر و ادبیات .3

 .دعوت از شخصیتهاي ادبی جهت آموزش و پژوهش .4

 .انجام فعالیتهاي ادبی وفرهنگی .5

 .برگزاري جلسات شعرخوانی هفتگی و شب شعرهایی به مناسبتهاي مختلف .6

 .فعالیت دانشجویان براي کارهاي ادبی مختلففراهم نمودن بستر مناسب براي  .7

 تهیه متن ویژه نامه ها ونشریات و . . . .8



  )وظایف و اختیارات واحد ارتباطات :22ماده 

 انجام تبلیغات براي کلیه فعالیتهاي کانون. .1

 نشر و توزیع مناسب کلیه موارد منتشره با نام کانون در سطح دانشگاه. .2

 برنامه حضور اعضاء در دفتر.اداره دفتر کانون و تنظیم  .3

 پاسخگویی به مراجعات به کانون. .4

 ارتباط با سایر دانشگاهها جهت بهره گیري از توانمندي هاي آنها. .5

 ارتباط با اداره فرهنگ و ارشاد شهر. .6

  ) وظایف دبیر :23ماده 

 نماینده در جلسات.شرکت مستمر در جلسات شوراي دبیران و یا فرستادن  .1

 شوراي مرکزي از مصوبات شوراي دبیران.آگاه ساختن اعضاي  .2

 اطالع از فعالیتهاي کانون در مجامع مختلف. .3

  هر واحد می تواند جهت انجام فعالیتهاي خود یک یا چند کمیسیون داشته باشد.) 24ماده 

  ) کلیه واحد ها و کمیسیون ها ملزم به همکاري و همیاري با یکدیگر می باشند.25ماده 

زش و پژوهش ملزم بـه همکـاري و کمـک بـه واحـد هـاي روابـط عمـومی و تبلیغـات و          تبصره : واحد هاي آمو
  د.بلیغاتی مربوط به خودشان می باشنپشتیبانی در انجام امور تدارکاتی و ت

  انتخابات: -8فصل 

) انتخابات شوراي مرکزي کـانون توسـط آن کـانون درهـر دوره و دو هفتـه قبـل از شـروع دوره جدیـد         26ماده 
  گردد.برگزار می 

) انتخاب شوندگان براي یک دوره (به مدت یکسال) انتخاب می گردند.شروع دوره جدید حداکثر یک 27ماده 
  هفته بعد از انتخابات می باشد.

  ) انتخاب شوندگان باید اکثریت نسبی آراء مأخوذه را کسب نمایند.28ماده 



تی می توانند به عضویت شوراي کانون ) اعضاي شوراي مرکزي دیگر کانونهاي فرهنگی هنري در صور29ماده 
  در آیند. که دوره جدید در شوراي مرکزي هیچ کانون دیگري عضو نباشند.

  ) لیست نهایی کانون کاندیداها باید یک هفته قبل از انتخابات اعالم شود.30ماده 

دیگر نبـوده و تـا پایـان    ) کاندیداها باید از اعضاي فعال کانون باشند و عضو شوراي مرکزي کانون هاي 31ماده 
  دوره مربوطه فارغ التحصیل نشوند.

: عدم تأیید صالحیت هریک از از داوطلبان باید ده روز قبل از انتخابات به صورت مکتوب و مستدل بـه  1تبصره 
اطالع وي برسد . در صورت اعتراض صدور حکم نهایی بر عهده شوراي کـانون خواهـد بـود.اعتراض داوطلـب     

  ساعت بعد از اعالم واحد تشکیالت به شورا اعالم شود. 24کتبی و حداکثر باید به صورت 

  : داوطلبان نباید از اعضاي کمیسیون اجرایی انتخابات باشند.2تبصره 

: هر یک اعضاي شوراي کانون در صورت کاندیداتوري باید از مسـئولیت واحـد هـاي مربوطـه اسـتعفاء      3تبصره
  دهند.

  انشجویان همین دانشگاه باشندکاندیداها باید از د 4تبصره 

  موارد خاص : -9فصل

) شوراي کانون می تواند در صورت عدم وجود شرایط عضویت در هر یک از اعضاي شوراي کانون یـا  32ماده 
هر یک از اعضاء نسبت به لغو عضویت وي اقدام نماید. در صورت اعتراض صدور حکم نهایی بر عهـده اولـین   

  مجمع عمومی است.

در صورتی که هر یک از اعضاي شوراي کانون سه جلسه متوالی در جلسات این شـورا شـرکت نکنـد    ) 33ماده 
عضویت وي از شوراي کانون لغو می گردد. در صورت اعتـراض صـدور حکـم نهـایی بـر عهـده اولـین مجمـع         

  عمومی است.

میـان دوره اي  خابـات  ) اگر تعداد اعضاي شوراي کانون به هر دلیلی کمتـر از حـد نصـاب الزم گـردد انت    34ماده
  روز و توسط اعضاي باقیمانده شورا باید انجام شود. 10جهت تکمیل شورا، حداکثر ظرف مدت 



) پیشنهاد بازنگري در اساسنامه با رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی بـه تصـویب   35ماده 
  می رسد.

شود و حداکثر یک ماه پس از تصـویب پیشـنهاد    ، تشکیل میتبصره : کمیسیون بازنگري توسط واحد تشکیالت
بازنگري شده با رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی  به تصویب مـی رسـد . و یـک هفتـه     

  جرا است.بعد از تصویب الزم اال

ه )پیشنهاد تغییر در هر یک از مواد اساسنامه با رأي موافـق دو سـوم اعضـاي حاضـر در مجمـع عمـومی بـ       36ماده 
  تصویب می رسد.

  )وظایف و اختیارات واحد نظارت :37ماده 

 نظارت بر حسن اجراي فعالیت هاي واحد هاي دیگر . .1

 تهیه گزارشات براي مجمع عمومی و شوراي کانون . .2

 پیگیري مسائل و مشکالت داخل کانون براي رفع نواقص . .3

به تصویب مجمـع عمـومی رسـید و     4/4/1380تاریخ تبصره در  12ماده و      بند و  37فصل و  9این اساسنامه در 
 است. الزم االجرا 4/4/1380از تاریخ 

 


