
 دانطگبه صنؼتی ضبهرود حج و زیبرتاسبسنبهه کبنوى                       

 فصل اول:کلیات

ًْبدی داًطدَیی ٍ خضء کبًَى ّابی رشٌّگای ٍ    "داًطگبُ صٌؼتی ضبّشٍد حح ٍ صیبستکبًَى " (نبم1 هبده

اختصابس  صیش ًظش هذیش کل اهَس کبًَى ّبی رشٌّگی داًطگبُ هی ثبضذ، کِ اص ایي پس دس ایاي اابااٌبهِ ثاِ    

 کبًَى ًبهیذُ هی ضَد.

 کِ ثش سٍی هْش آى حک ضذُ ثِ ضکل همبثل هی ثبضذ: "آرم کبنوى"(2 هبده

 

 

:کلیِ داًطدَیبى ضبغل ثِ تحصیل دس داًطگبُ صٌؼتی ضابّشٍد اػان اص داًطادَیبى    (اػضبی کبنوى3 هبده

ػضَگیشی های تَاًٌاذ ثاِ    داًطگبُ صٌؼتی ضبّشٍد ٍ داًطدَیبى هْوبى دس ایي داًطگبُ پس اص عی هشاحل 

 ػضَیت کبًَى دسآیٌذ.

کاِ هتطاکل اص توابهی اػضابی      ثبالتشیي هشخغ تصوین گیشی کبًَى ااات  (هجوغ ػووهی کبنوى:4 هبده

 کبًَى هی ثبضذ.

ػضاَ   2ػضَ اصالی ٍ   5ثبالتشیي هشخغ اخشایی کبًَى اات کِ هتطکل اص  (ضورای هرکسی کبنوى:5هبده 

 ػلی الجذل هی ثبضذ.

ثبالتشیي هسئَل اخشایی کبًَى اات کِ دس اٍلیي خلسِ ضَسا ثؼذ اص اًتخبثبت ثب حضاَس   یر کبنوى:(دب6هبده 

 ّوِ اػضبی ضَسا اص ثیي اػضبی اصلی اًتخبة هی ضَد.

 ثِ ضشح صیش اات: (اصول حبکن در کبنوى7هبده 

 )ػلیْن السالم(ساَل اکشم  پیشٍی اص داتَسات لشآى کشین ٍ الگَ لشاس دادى ایشُ اّل ثیت(1-7

 اػتمبد ٍ التضام ػولی کبهل ثِ ٍالیت هغلمِ رمیِ. (2-7



 التضام ػولی ثِ سػبیت اخالق ٍ سٍاثظ ااالهی)ایثبس، تؼبٍى، ٍربی ثِ ػْذ ٍ...((3-7

ٌابة اص خاَد   تَخِ ثِ اصل هطَست ٍ ضَسا دس تصوین گیشی ّب هٌغجك ثش اصَل اخاللی ٍضشػی ٍ اخت (4-7

 هحَسی ٍ تصوین گیشی ّبی رشدی.

 حفظ یکپبسچگی ٍ ٍحذت دسًٍی. (5-7

 الضام ثِ اخشای تصویوبت ٍ ثشًبهِ ّبی کبًَى.( 6-7

 ٍ پباخگَ ثَدى دس لجبل اػوبل تطکیالتی. حبکن ثَدى اهش حسبثشای( 7-7

ثاِ احاضاة ٍ تطاکلْب سا ًاذاسد لازا اػضابی آى حاك        کبًَى حك ّیچگًَِ ٍاثستگی ّابی ایباای   (8هبده 

 ّیچگًَِ رؼبلیت ابای ثِ ًبم کبًَى سا ًذاسًذ.

 حشین ااالم دس ّش ضشایغی دربع ًوبیذ.کبًَى حك داسد اص  (9 هبده

 

 فصل دوم:اهذاف

 (اهداف کبنوى به ضرح زیر هی ببضد:11هبده 

 ثْشُ گیشی اص رضبئل هؼٌَی حح تَاظ داًطدَیبى. (1-10

 ( آضٌبیی داًطدَیبى ثب هسبئل ایبای، اختوبػی، رشٌّگی ٍ هؼٌَی حح ٍ دیگش اهبکي صیبستی.2-10

 ( هؼشری اهبکي ٍ هٌباک ٍ آداة حح ٍ دیگش اهبکي صیبستی.3-10

 َی حح دس داًطگبُ.( ًْبدیٌِ کشدى رضبی هؼ4-10ٌ

 ( ایدبد صهیٌِ ّبی ٍحذت ثیي حَصُ ٍ داًطگبُ.5-10

 ( ثشگضاسی خلسبت آهَصضی ٍ آایت ضٌبای هسبئل هزّجی پیشاهَى حح ٍ صیبست.6-10

 ( خوغ آٍسی، ًمذ ٍ ثشسای آثبس داًطدَیبى دس صهیٌِ حح.7-10



 ( ثشگضاسی خلسبت پیشاهَى ضجْبت هغشٍحِ، هسبئل رمْی، ػمیذتی ٍ رشٌّگی هشتجظ.8-10

( ثْشُ هٌذی اص هطبسکت داًطدَیبى دس صهیٌِ رشٌّگی، ٌّشی ٍ تصوین گیشی اابای ثاشای رؼبلیات   9-10

 ّبی رشٌّگی.

 مبدی.( ایدبد صهیٌِ هٌبات خْت رؼبلیت ّش چِ ثیطتش داًطدَیبى دس اهَس رشٌّگی ٍ اػت10-10

 ( ثْشُ هٌذی اص اابتیذ ٍ داًطدَیبى هطشف ضذُ ثِ حح ٍ اهبکي صیبستی دیگش.11-10

 ( ثشپبیی اٌت ًیک ٍ پسٌذیذُ حح.12-10

هشاکاض رؼابل دس صهیٌاِ حاح ٍ صیابست دس ااغ        ستجبعبت هیابى کابًَى ٍ دیگاش    ( گستشش  حیغِ ا13-10

 ضْشاتبى ٍ کطَس ٍ حتی ثیي الولل.

( ایدبد هحیظ ابلن ثشای سضذ ٍ ضکَربیی رضبیل اخاللای دس داًطاگبُ اص عشیاك ساُ ّابی اصاَلی ٍ      14-10

 هٌغمی ٍ اسضبدی دس چْبسچَة هَاصیي ااالهی.

 م ٍ اصَل ضیؼِ.( اسائِ هسبیل هشثَط ثِ ضیؼِ ضٌبای، تبسیخ ااال15-10

 ( ثشگضاسی کبسگبُ ػولی هٌباک حح.16-10

 

 هجوع عووهی فصل سوم:

ًفش اص اػضاب حاذالل ّاش     30ثب تصَیت ضَسای هشکضی کبًَى یب دسخَاات خلسبت هدوغ ػوَهی  (11هبده 

 ساویت هی یبثذ.اػضبء دٍ اَم ثب حضَس ابل یکجبس تطکیل هی ضَد ٍ 

سٍص ثاب حضاَس ّاش     14حاذاکثش  دس صَست ػذم ساویت خلسبت هدوغ،خلسِ ثؼذی ظاشف هاذت    :1تبصره

 تؼذادی اص اػضبی کبًَى تطکیل هی گشدد ٍ ساویت هی یبثذ.

ثاب   ْاب ًاػضبی رؼبل، داًطدَیبًی ّستٌذ کِ اص اهکبًبت کبًَى ااتفبدُ هی کٌٌذ ٍ تؼیایي تؼاذاد آ   :2تبصره

 ٍاحذ تطکیالت اات.



اػضابء،   یاک پاٌدن  هدوغ ػوَهی ثب تصَیت ضَسای کبًَى ٍ یب ثب دسخَاات  جلسبت اضطراری (12هبده 

 سٍص ثبیذ تطکیل گشدد. 7حذاکثش ظشف هذت 

 ًفاش اص  30ثب تصَیت ضَسای کبًَى یب ثب دسخَااات حاذالل    کلیِ پیطٌْبدات پس اص اسائِ ثِ ضَسا (13هبده 

 لبثل عشح دسخلسِ هدوغ ػوَهی هی ثبضذ. ،اػضب

 عشح پیطٌْبدی حذالل دٍ سٍص لجل اص تطکیل خلسِ ػوَهی هدوغ ثبیذ ثِ ضَسا اسائِ ضَد. تبصره:

پیطٌْبد هغشح ضذُ ثب سای هَارك ًصف ثؼالٍُ یک اػضبی حبضش دس ّوبى خلسِ ثِ تصاَیت های    (14ده هب

 ساذ.

هی تَاًٌذ ثاب هَارمات ضاَسای هشکاضی دس خلسابت هدواغ        ( هر یک از اػضبء ضورای فرهنگی15هبده 

 ػوَهی ثذٍى حك سای ضشکت کٌٌذ.

 

 فصل چهارم:انتخابات

اػضبی ضَسای هشکضی کبًَى دٍسُ خذیذ یک هبُ لجل اص پبیبى تشم صٍج ّش اابل ثاشای یاک دٍسُ     (16هبده 

 ی ضًَذ.یکسبلِ ثب اخز اکثشیت ًسجی آساء هبخَرُ اًتخبة ٍ هؼشری ه

 ثبیذ داسای ضشایظ صیش ثبضٌذ: کبندیداهبی ضورای کبنوى (17هبده 

 داضتي تمَای اخاللی ٍ ػولی الصم. (1-17

 ( ػذم ٍاثستگی ثِ احضاة ٍ گشٍُ ّبی ایبای.2-17

ی حکن هٌدش ثِ هحشٍهیت اص تحصیل ثِ هذت یک ابل ٍ ًاین  ( ظشف دٍ ابل اخیش دس کویتِ اًضجبع3-17

 یب ثیطتش ًذاضتِ ثبضذ.

 ٍاحذ دسای سا گزساًذُ ثبضذ. 14( حذالل 4-17

 ( دس ًیوسبل لجل اص کبًذیذاتَسی هطشٍط ًطذُ ثبضذ.5-17



 ( دٍ تشم هتَالی یب اِ تشم غیشهتَالی هطشٍط ًطذُ ثبضذ.6-17

 ثبضذ.( تب پبیبى دٍسُ ضَسا داًطدَ 7-17

تَاظ ّیئت اِ ًفشُ صَست هی پزیشد.ایي ّیئت تَااظ   بررسی صالحیت کبندیداهبی ضورا (18بده ه

 اًتخبة هی ضًَذ. هؼشری ضذُ اًذ، ضَساًفش کِ تَاظ  6هدوغ اص ثیي حذالل سای اکثشیت ًسجی 

سٍص لجال اص اًتخبثابت ثاِ صاَست هکتاَة ٍ       ّفتّش یک اص داٍعلجبى ثبیذ  ػدم تبئید صالحیت (19هبده 

صذٍس حکن ًْبیی ثِ ػْذُ ّیئت اِ ًفشُ هی ثبضاذ.اػتشاض   ،هستذل ثِ اعالع ٍی ثشاذ.دس صَست اػتشاض

 ابػت ثِ ّیئت اِ ًفشُ اسائِ ضَد. 48داٍعلت ثبیذ ثِ صَست کتجی ٍ حذاکثش ظشف هذت 

 سٍص لجل اص اًتخبثبت اػالم ضَد. 4لیست ًْبیی کبًذیذاّب ثبیذ  :1تبصره 

 اػتشاض ثِ ػذم صالحیت رمظ یکجبس هوکي اات. :2تبصره 

 اًتخبثبت تَاظ ضَسای کبًَى  اًتخبة هی ضًَذ. ت اجراییأػضبی هیا (21هبده 

 .ذٌّیئت اخشایی اًتخبثبت ًجبیذ اص کبًذیذاّب ثبض تبصره:

خْات  ًفش گشدد اًتخبثبت هیابى دٍسُ ای   5اگش تؼذاد اػضبی ضَسای هشکضی ثِ ّش دلیلی کوتش اص  (21هبده 

سٍص  7ش ظشف هذت اًدبم هی ضَد ٍ اػضبی خذیذ حذاکث پٌح سٍصظشف هذت تکویل اػضبی ضَسای هشکضی 

 ثبیذ ضشٍع ثِ کبس کٌٌذ.

دس صَستی کِ کوتش اص اِ هبُ ثِ پبیابى دٍسُ ضاَسا ثابلی هابدُ ثبضاذ اًتخبثابت صٍد ٌّگابم خْات          تبصره:

 تطکیل ضَسای هشکضی ثشگضاس هی ضَد.

  



 شورای هرکزی کانوى فصل پنجن:

سا داسا ثبضٌذ ٍ دس ضَسای هشکضی اابیش کابًَى    17توبم ضشایظ هبدُ  ثبیذ ضورای کبنوىاػضبی  (22هبده 

 ّبی رشٌّگی، ضَسای صٌفی ٍ ضَساّبی هشکضی تطکل ّبی هَخَد دس داًطگبُ ػضَ ًجبضٌذ.

 ضَسای کبًَى ضبهل ٍاحذ ّبیی ثِ ضشح صیش هی ثبضذ: (23هبده 

 الف(آهَصش ٍ پژٍّص

 ة(استجبعبت ٍ اعالع سابًی

 ًظبستج(ثَدخِ ٍ 

 هسبثمبت ٍ ّوبیص ّبد(

 تطکیالت ُ(

گبًِ سا ثش ػْذُ های گیاشد ٍ اػضابی     5ّش یک اص اػضبی اصلی ضَسا هسئَلیت یکی اص ٍاحذّبی  (24هبده 

 ػلی الجذل ثب هسئَلیي ٍاحذّب ّوکبسی هی کٌٌذ.

 ّش ٍاحذ هَظف ثِ اسائِ گضاسش کتجی یب ضفبّی ثِ ضَسا ٍ هدوغ ػوَهی هی ثبضذ. تبصره:

 هسئَلیت ٍاحذ تطکیالت سا ثشػْذُ هی گیشد. دبیر کبنوى (25هبده 

ًفاش اص   4ثاب حضاَس   سٍص یکجبس تطکیل هی ضاَد ٍ   20حذالل ّش  کبنوىهرکسی جلسه ضورای  (26هبده 

 اػضب ثِ ساویت هی ساذ ٍ تصوین گیشی ّب الصم االخشا هی ثبضٌذ.

هی تَاًذ اص کلیِ ارشاد خْات ضاشکت دس خلساِ ضاَسا ثاذٍى حاك سای        ضورای هرکسی کبنوى (27هبده 

 دػَت ثؼول آٍسد.

  



 :کبنوىهرکسی (وظبیف و اختیبرات ضورای 28هبده 

 ٍ پیشٍی اص ایشُ ائوِ)ػلیْن السالم(» هتؼْذ ثِ لشآى کشین ٍ التضام ػولی ثِ آ (1-28

 .تصَیت ٍ اخشای هصَثبت کبًَى (2-28

 .هسئَلیت پزیشی دس لجبل ػولکشد کبًَى ّوشاُ ثب هذیشیت داخلی کبًَى (3-28

 خلسبت هدوغ ػوَهی.هشاان ّبی هذّجی ٍ ثشگضاسی  (4-28

 کبًَى.ایدبد اًگیضُ ٍ خزة داًطدَیبى ػاللوٌذ ٍ خالق دس صهیٌِ کبسّبی  (5-28

 تْیِ ٍ تکثش هٌبثغ اوؼی ٍ ثصشی ٍ لشاس دادى دس اختیبس اػضبی کبًَى ثِ صَست اهبًتی ٍ اّذایی.(6-28

 .ػمیذتی پیشاهَى حح ٍ صیبستتطکیل ًوبیطگبّْب ٍ ثشگضاسی اسدٍّب ٍ کالاْبی  (7-28

 :دبیر کبنوىوظبیف و اختیبرات  (29هبده 

 هذیشیت خلسبت ضَسای کبًَى. (1-29

 تبئیذ ٍ هْش ٍاهضبء کلیِ هکبتجبت ٍ هشااالت کبًَى. (2-29

 ( ّوبٌّگ کٌٌذُ کبًَى حح ٍ صیبست ثب دیگش کبًَى ّب دس کبًَى رشٌّگی ٍ ٌّشی داًطگبُ.3-29

 هدوغ ػوَهی ثب تؼییي ًوبیٌذُ خْت اداسُ خلسبت. سیبات خلسبت (4-29

 ( خلَگیشی اص ّش گًَِ ًفَر تفکشات ایبای هضش ٍ اَء ااتفبدُ اص کبًَى.5-29

 واختیبرات واحد آهوزش و پژوهص:وظبیف  (31هبده 

 ( ثشًبهِ سیضی خْت ثشگضاسی کالاْبی هختلف.1-30

 ( تطکیل ٍاحذّبی پژٍّطی ٍ تْیِ همبلِ ّبی هشثَط.2-30

 .( دػَت اص ضخصیتْب3-30



 ( وظبیف و اختیبرات واحد ارتببطبت و اطالع رسبنی:31 هبده

 اًدبم تجلیغبت ثشای کلیِ رؼبلیتْبی کبًَى. (1-31

داخل داًطاگبُ ٍ دس صاَست اهکابى دس    ( ًطش ٍ تَصیغ هٌبات کلیِ ًطشیبت ٍ ثیبًیِ ّب ثب ًبم کبًَى دس 2-31

 .خبسج اص داًطگبُ

 ( خوغ آٍسی ًظشات ٍ پیطٌْبدات کبًَى ٍ اسائِ ثِ ضَسا.3-31

 تیبرات واحد بودجه و نظبرت:( وظبیف و اخ32هبده 

 ( حفظ ٍ ًگْذاسی اهَال کبًَى.1-31

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

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

 ( وظبیف و اختیبرات هسببقبت و هوبیص هب:33هبده 

 ّبیی پیشاهَى حح ٍ صیبست.ثشگضاسی هسبثمبت ٍ ّوبیص ّب ٍ ایدبد ًوبیطگبُ ( 1-33

 ( ثشگضاسی اسدٍّبی هتٌبات ثب اّذاف کبًَى2-33

 تجییي ضشٍست ّب ٍ اٍلَیت ّبی اصلی دس ثشگضاسی ثشًبهِ ّب.( 3-33

 ( وظبیف و اختیبرات تطکیالت:34هبده

 ( ثجت کلیِ اهَال ٍ ااٌبد ٍ ًبهِ ّبی هشثَط ثِ کبًَى.1-34

 ػضب.( ثجت ابثمِ رؼبلیت ّبی ا2-34

 ( ًگشش ثِ هسبئل حمَلی ٍ خبیگبُ لبًًَی کبًَى.3-34

 ( تطکیل پشًٍذُ ػضَیت.4-34

  



 فصل ششن: هواد خاص

ثب پیطٌْبد یک پٌدن اػضبی کبًَى ثاِ ضاَسای هشکاضی یاب تصاَیت       طرح ببزنگری اسبسنبهه( 35هبده 

 ضَسای هشکضی هغشح هی گشدد.

تطکیالت تطکیل هی گشدد ٍ حذ اکثش یاک هابُ پاس اص    کویسیَى ثبصًگشی ااباٌبهِ تَاظ ٍاحذ  تبصره:

تصَیت، پیص ًَیس ااباٌبهِ خذیذ سا تْیِ هی کٌذ ٍ ااباٌبهِ ثبصًگشی ضذُ یب سای هَارك دٍ اَم اػضابء  

 ضشکت کٌٌذُ دس خلسِ هدوغ ػوَهی ثِ تصَیت هی سضذ. 

 رك اِ ًفش اص اػضب صَست هی گیشد.ثب اسائِ دالیِ ٍ ثب ًظش هَا ( استؼفبی هر یک از اػضبی ضورا36هبده 

، ضَسای کبًَى ظشف هذت یک ّفتِ ثبیذ دثیش ( در صورت استؼفب یب لغو هسئولیت دبیر کبنوى37هبده 

 خذیذ سا هؼشری ًوبیذ.

سا صهبًی کِ دٍ ًفش اص اػضبی ضَسای کابًَى اسائاِ دادُ ثبضاٌذ     ( پیطنهبد استیضبح دبیر کبنوى38هبده 

 یت خلسِ ثش ػْذُ ٍاحذ تطکیالت اات.لبثل ثشسای اات ٍ هذیش

ثب پیطٌْبد دٍ ًفش اص کل ضَسا لبثال ثشساای ااات ٍ ثاب سای      زا اػصبء ضورا ( استیضبح هر یک39هبده 

 ػذم اػتوبد اکثشیت ًسجی اػضبی ضَسای حبضش دس خلسِ اص هسئَلیت دس ضَسا ثشکٌبس هی ضَد.

َسا ثب دسخَاات حذالل یک پٌدن اػضب ًسجت ثِ ااتیضبح هدوغ ػوَهی ًیض هی تَاًذ ػالٍُ ثش ض (41هبده 

 اػضبی ضَسای کبًَى الذام ًوبیذ.

پیطٌْبد ااتیضبح ثبیذ یک ّفتِ لجال اص خلساِ هدواغ ػواَهی ثاِ ضاَسای کابًَى ٍ راشد هاَسد           تبصره:

 ااتیضبح دادُ ضَد.

 ضَسای هشکضی کبًَى هی ثبضذ. ( هرجغ تفسیر اسبسنبهه41هبده 
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