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   و مؤسسات آموزش عاليها دانشگاه هاي فرهنگي دانشجويان نامه كانون آيين
  

  مقدمه
هاي فرهنگـي دانـشجويان        ضوابط كلي فعاليت كانون    عالي انقالب فرهنگي و      شوراي 29/11/87 مورخ   640 ماده واحده مصوب جلسه      با عنايت به  

رشـد  سـازي     زمينـه  هـدف     و مراكـز آموزشـي و بـا        هـا   دانـشگاه شـدن    شـوراي اسـالمي      165 و مؤسسات آموزش عالي مصوبه جلسه        ها  دانشگاه
انگيخته فرهنگي، هنري و اجتمـاعي دانـشجويي و حمايـت و هـدايت                هاي خود   ها و تالش     خواسته دهي  هاي فرهنگي دانشجويان، سامان     خالقيت

ايـن  ،  شـوند    در دانشگاهها تـشكيل مـي      گي دانشجويان هاي فرهن    كانون  و ايراني  هاي متعالي اسالمي    ها در جهت نيل به ارزش       اين گروه از فعاليت   
، ارتقاي سطح همكاري جمعي و بسط و تعميـق فرهنـگ مـشاركت در دانـشگاهها، تأسـيس و                     و اسالمي  به منظور تأكيد بر هويت ملي     ها    كانون

هـاي فرهنگـي دانـشجويان     مه كـانون نا هاي فرهنگي دانشجويان براساس ضوابط مندرج در آيين تقويت نهادهاي مدني و قانونمندي حوزه فعاليت   
  . كنند فعاليت مي) شود نامه ناميده مي كه از اين پس به اختصار آيين(
  

  تعاريف و كليات: فصل اول
 دينـي و مـذهبي    هـايي از قبيـل        نامـه در زمينـه      نهادهايي هستند كه در قالب ضوابط ايـن آيـين          هاي فرهنگي دانشجويان    كانون ـ1ماده  

 ادبي و هنري  ،  ...) و  مذهبي ، اعياد، و وفيات   ، مراسم و نيايش، امر به معروف و نهي از منكر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت              شناسي، نماز     اسالم(
جهاد  (اجتماعيو  ...) مطالعات فرهنگي، و  ( فرهنگ و انديشه  ،  ...)هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، صنايع دستي و      ادبيات، فيلم و عكس،     (

نامـه    كنند و در اين آيين      فعاليت مي ...) هاي اجتماعي، امداد و هالل احمر و        ناسي، گردشگري، محيط زيست، آسيب    ش    ايرانياوري، سازندگي،   
  . شوند به اختصار كانون ناميده مي

  . اند نامه خارج هايي كه زمينه فعاليت آنها علمي، صنفي، ورزشي و سياسي است از شمول اين آيين تشكل ـ1تبصره 
ها، خوابگاههـا و واحـدهاي         فرهنگي دانشگاه، در دانشكده    شورايتواند با تصويب شوراي مركزي خود و تأييد           ميهر كانون    ـ2تبصره  

  .تابعه دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسته خود را ايجاد كند
 جزاكانون به صورت م    و واحدهاي تابعه يك دانشگاه در چند شهر، امكان تشكيل            ها  ، خوابگاه ها  در صورت استقرار دانشكده    ـ3تبصره  

  . در واحدهاي مذكور وجود دارد
هـا و مقـررات اجرايـي         اي است مكتوب شامل اهداف، شرح وظايف، تشكيالت، شرايط عضويت، دستورالعمل            مجموعه اساسنامه كانون  ـ2ماده  

 اداره در و الگوي تنظـيم شـده      كميلي آن هاي ت   نامه و دستورالعمل     ضوابط اين آيين   ها،   ضوابط كلي فعاليت كانون    ويژه يك كانون كه در قالب     
  :گردد  و در آن موارد ذيل ذكر ميشود  توسط هيئت مؤسس كانون تدوين ميدستگاهكل امور فرهنگي 

اي خواهد بود كه حاكميت ملي، تماميت ارضي و وحدت و هويت ملي ايران اسالمي را تحكـيم كـرده و در                        فعاليت كانون به گونه    ـ1
  .ـ اسالمي باشد فرهنگي ايرانيهاي  جهت تقويت ارزش
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ها و نشريات سياسي دانشجويي و هيـأت          ها، تشكل   اي خواهد بود كه با وظايف ساير نهادها، شوراها، انجمن           فعاليت كانون به گونه    ـ2
  .علمي و كاركنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد

  . تأييد شوراي فرهنگي دانشگاه الزم االجراستو اساسنامه پيشنهادي هيأت مؤسس پس از تصويب مجمع عمومي كانون ـ1تبصره 
  .تغييرات اصالحي اساسنامه پس از تصويب در مجمع عمومي كانون، بايد به تأييد شوراي فرهنگي دانشگاه برسد ـ2تبصره 

نامـه بـه      ن آيـين  شود كه مطـابق ايـ       به هريك از دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه محل فعاليت كانون اطالق مي              عضو كانون  ـ3ماده  
  . نفر است15حداقل تعداد اعضا جهت فعاليت يك كانون . پردازند آيند و در چارچوب اساسنامه كانون به فعاليت مي مي عضويت كانون در

  .  حداكثر در سه كانون عضويت داشته باشدتواند ميهر دانشجو در زمان واحد  ـ 1تبصره 
  :شود ز موارد زير محقق ميلغو عضويت اعضاي كانون با يكي ا ـ2  تبصره

  فراغت يا انصراف از تحصيل يا اخراج ) الف
  .هاي دانشگاه  كانون گروه ناظر بر فعاليتعدم فعاليت در چارچوب اساسنامه كانون با تشخيص شوراي مركزي كانون و تأييد ) ب
 پس از گذراندن دوران محروميت تنهـا در         عضويت مجدد اين فرد يكسال    (محروميت از تحصيل به واسطه حكم قطعي كميته انضباطي          ) ج

  ).صورتي ممكن خواهد بود كه به تصويب چهار پنجم اعضاي شوراي مركزي برسد
  .شود مي لغو  از اعالم مشروطي بعداز آغاز نيمسالهرگاه عضو كانون در حين فعاليت مشروط شود، عضويت وي  ـ3  تبصره

هاي داخلي كانون و  نامه  اعضاي كانون كه جلسات آن به منظور تصويب اساسنامه و آيينشورايي است متشكل از  مجمع عمومي كانون  ـ4ماده  
ها، دريافت گزارش فعاليـت سـاالنه شـوراي مركـزي كـانون و نظـارت بـر                    تغييرات آنها، انتخاب اعضاي شوراي مركزي كانون، تدوين اولويت        

العـاده براسـاس دعـوت شـوراي          ي حداقل سالي يك بار و بـه طـور فـوق           هاي آن و استيضاح شوراي مركزي يا اعضاي آن به طور عاد             فعاليت
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به عالوه يك اعضا رسمي اسـت              . شود  مركزي يا به پيشنهاد يك سوم اعضاي كانون تشكيل مي         

  . حاضران معتبر استمطلقو مصوبات آن با رأي اكثريت 
ايـن جلـسه بـا حـضور هـر          .  جلسه مجدد تشكيل شود    يك ماه جمع عمومي، بايد ظرف     در صورت عدم رسميت جلسات م     ـ    1تبصره  

  . تعداد از اعضا رسمي خواهد بود
پذير است و هرگونه اعمال تغييرات توسط مجمـع           تصويب تغييرات اساسنامه با رأي دو سوم اعضاي مجمع عمومي امكان          ـ  2تبصره  

شـده در     تغييـرات اعمـال   دانـشگاه    فرهنگـي    شـوراي در صـورتي كـه      . ت گيرد نامه صور   عمومي در اساسنامه بايد در چارچوب آيين      
 در صـورت اصـرار طـرفين بـر     .كنـد  نامه بداند، نظرات خود را به صورت مكتوب و مستدل به كانون ارائه مـي           اساسنامه را مغاير آيين   

  .االجراست نظرات خود، مرجع نهايي رسيدگي گروه ناظر دانشگاه بوده و رأي اين گروه قطعي و الزم
بـه عنـوان نـاظر در جلـسات مجمـع            تواننـد   مي فرهنگي دانشگاه    كل امور ها و نماينده مدير     دبير شوراي هماهنگي كانون   ـ  3تبصره  
  . دن شركت كن كانونعمومي
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) فصل سـوم  (مه  نا   نفر از اعضاي كانون كه مطابق مفاد مندرج در اين آيين           سه تا هفت  شورايي است متشكل از    ـ شوراي مركزي كانون     5ماده  
شـوند و وظـايف آن مطـابق          هاي مصوب كانون، توسط مجمع عمومي كانون انتخـاب مـي            ها و اولويت    ريزي و اجراي سياست     به منظور برنامه  

  . شود اساسنامه كانون تعيين مي
 مـديركل امـور فرهنگـي،       هـاي فرهنگـي دانـشگاه،        دبيران كانون  شورايي متشكل از   هاي فرهنگي دانشگاه    شوراي هماهنگي كانون   ـ  6ماده  

رئيس اين شورا مديركل امور فرهنگي دانشگاه است و دبيـر           . باشد  نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و دبير اين شورا مي            
هـاي    ي كـانون  شـوراي همـاهنگ   ). 17مطـابق مـاده     . (ها و با تأييد مديركل امور فرهنگي دانشگاه خواهد بـود            اين شورا منتخب دبيران كانون    

 تشكيل و از ايـن پـس        17نامه در صورت وجود حداقل سه كانون در دانشگاه مطابق ماده              دانشگاه ظرف يك ماه پس از ابالغ نهايي اين آيين         
  . شود ناميده مي» شوراي هماهنگي«به اختصار 

ـ فرهنگـي يـا       ه ناظر متشكل از معاون دانشجويي     ها در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يك گرو           با هدف نظارت بر فعاليت كانون      ـ7ماده  
هـاي نظـارت خـود را در پايـان هـر              اين گروه گزارش  . شود  عنوان مشابه، مسئول نهاد نمايندگي و مديركل امور فرهنگي دانشگاه تشكيل مي           

  .هاي دستگاه متبوع خود ارسال خواهد كرد نيمسال به گروه مركزي نظارت بر كانون
 و مؤسسات آموزش عالي كـشور  ها دانشگاههاي ناظر و شوراي فرهنگي  ها و گروه   ها و عملكرد كانون     ت و ارزيابي فعاليت   با هدف نظار   ـ8ماده  

  مركـب از معـاون فرهنگـي و اجتمـاعي و مـديركل امـور فرهنگـي                 هر دستگاه ها در     ها، گروه مركزي نظارت بر كانون        كانون  در قبال فعاليت  
  .شود  تشكيل ميها دانشگاهايندگي مقام معظم رهبري در  و معاون فرهنگي نهاد نمدستگاه

  :ها به شرح زير است وظايف گروه مركزي نظارت بر كانون
  ها  هاي كانون ـ نظارت و ارزيابي عملكرد گروه ناظر و شوراي فرهنگي هر دانشگاه در قبال فعاليت1
   دانشگاههاي هر  ـ نظارت و ارزيابي فعاليت كانون2
  عي دانشجويانهاي فرهنگي، هنري و اجتما  كانونهاي تخصصي جمعنحالل و نظارت و ارزيابي عملكرد مـ صدور مجوز، ا3
اي گـروه نـاظر و        هـاي دوره    هاي كشور با عنايت بـه گـزارش         هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان دانشگاه        ـ بررسي و ارزيابي فعاليت    4

  هاي نظارتي عنداللزوم تحقيقات ميداني و گزارش
باشـد و     هـاي فرهنگـي مـي        كانون هاي تخصصي   معـ اين شورا مرجع نهايي رسيدگي به اختالفات احتمالي شوراي فرهنگي، گروه ناظر، مج             5

  .االجرا و نافذ است حكم اين شورا در اين خصوص الزم
  نامه  آيينو تفسير اين دستگاه عالي انقالب فرهنگي و  نامه و مصوبات شوراي ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين6
  

  ضوابط تشكيل و صدور مجوز : فصل دوم
توانند به عنوان هيئت مؤسس، تقاضاي خود را مبني بر تشكيل كانون             مند به فعاليت فرهنگي مي      حداقل سه نفر از دانشجويان عالقه      ـ9ماده  

و ضرورت تـشكيل    اساسنامه پيشنهادي كانون    . د ارائه كنن   دانشگاه  فرهنگي  دبيرخانه شوراي  نامه به   هاي مندرج در اين آيين      در يكي از زمينه   
  : اين دانشجويان بايد داراي شرايط زير باشند.بايد به پيوست تقاضانامه ارائه شودآن 
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  يك نيمسال تحصيليگذراندن حداقل ) الف  
  .سال تحصيلي يا بيشتر نداشتن حكم قطعي محروميت از تحصيل به مدت يك نيم) ب  

  . شود كيل مجمع عمومي و انتخاب شوراي مركزي كانون منحل ميهيئت مؤسس پس از تش ـ تبصره
 روز پس از دريافت و ثبت تقاضا، نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون يا اعالم كتبي داليل عـدم  45 فرهنگي دانشگاه ظرف    شوراي ـ  10ماده  

  .كند اقدام مي) نامه  اين آيين11مطابق ماده (صدور مجوز 
فرهنگي با تأسيس كانون يا اعالم نكردن داليـل  شوراي دگي به تقاضاي تأسيس كانون در مهلت مقرر، مخالفت در صورت عدم رسي  ـ11ماده  

 دانـشگاه   گروه نـاظر   روز پس از پايان مهلت رسيدگي، به         15تواند اعتراض خود را ظرف        ، هيئت مؤسس مي   آن شورا عدم صدور مجوز توسط     
رأي . كنـد   بت به بررسي اعتراض هيئت مؤسس و صدور رأي نهايي به صورت كتبي اقدام مي               دانشگاه ظرف يك ماه نس     گروه ناظر . اعالم كند 
  .االجراست  در اين خصوص قطعي و الزمگروه ناظر

  :شرايط صدور مجوز براي كانون به شرح زير است ـ12ماده 
  . نامه باشند  اين آيين9اعضاي هيئت مؤسس كانون بايد واجد شرايط مندرج در ماده ) الف  
مانند اعضا و شـيوه عـضوگيري،       (در ساختار پيشنهادي اساسنامه كانون بايد كليه اجزا نظير اهداف و وظايف، اركان و تشكيالت                ) ب  

  . بيني شود نامه پيش مطابق مفاد اين آيين) مجمع عمومي، شوراي مركزي و دبير كانون
فرهنگـي دانـشگاه   يـا شـوراي    كل امـور فرهنگـي  وز رسمي مديردر زمينه مورد تقاضا در همان دانشگاه، كانون مشابهي كه با مج      ) ج  

  . كند وجود نداشته باشد فعاليت مي
نامه، از صدور مجـوز كـانون خـودداري            اين آيين  9تواند بدون استناد به يكي از موارد مندرج در ماده              فرهنگي دانشگاه نمي   شوراي ـ13ماده  
  . كند

ها و واحدهاي تابعه دانشگاه در همان شهر يا شـهرهاي             ها، خوابگاه    كانوني در دانشكده    يا شاخه  جزاتشكيل كانون به صورت م    ـ    تبصره
  .پذير است  امكاندانشگاهديگر با تصويب شوراي فرهنگي 

   . دانشگاه منعي براي تشكيل آن كانون وجود نداشته باشد ودستگاهبراساس قوانين و مقررات ) د  
، هيئت مؤسس كانون بايد از طريق فراخوان عمومي و نصب اطالعيه در سطح دانشگاه اقـدام بـه                   پس از صدور مجوز فعاليت كانون      ـ14ماده  

 كل امـور  ظرف سه ماه پس از دريافت مجوز، نسبت به برگزاري اولـين مجمـع عمـومي بـا حـضور نماينـده مـدير                         و عضوگيري رسمي نموده  
در صورت عدم اقدام در مهلـت مقـرر، مجـوز           . كزي كانون اقدام كند   فرهنگي دانشگاه جهت تصويب اساسنامه و برگزاري انتخابات شوراي مر         

  .صادرشده لغو خواهد شد
  .نرسد، مجوز كانون لغو خواهد شد)  نفر15(  چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاي كانون به حد نصاب تشكيل كانونـ1تبصره 
  .باشد مي قابل بررسي  دانشگاه فرهنگيورايشدر صورت لغو مجوز، تقاضاي تأسيس مجدد همان كانون، از سوي  ـ2تبصره 
  . شود  را شامل نمي و بين دو نيمسال تابستان،نامه، تعطيالت نوروز بيني شده در اين آيين هاي پيش ها و زمان  كليه مهلتـ3تبصره 
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  شوراي مركزي : فصل سوم

بـا برگـزاري انتخابـات مجمـع        كـه    باشند   مي البدل  علي عضو اصلي و دو عضو        تا هفت  پنج اعضاي شوراي مركزي كانون متشكل از        ـ15ماده  
  :شوند عمومي كانون و از ميان اعضاي داراي شرايط زير براي مدت يك سال مطابق اساسنامه كانون انتخاب مي

  )به استثناي مقاطع تحصيالت تكميلي( گذرانده باشند يك نيمسال تحصيلي راحداقل ) الف  
  .نشجو باشندتا پايان دوره فعاليت شورا دا) ب  
  .سال تحصيلي غيرمتوالي مشروط نشده باشند سال تحصيلي متوالي يا سه نيم دو نيم) ج 
  . منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر نداشته باشند انضباطيمحكوميت) د  
يي و عـضو شـوراي مـديران        هاي اسالمي، شوراهاي صنفي دانـشجويان، مـسئول بـسيج دانـشجو             عضو شوراي مركزي يا دبير تشكل     ) هـ  
  .هاي علمي و سردبير نشريات سياسي دانشجويي دانشگاه نباشند انجمن

  . هاي فرهنگي دانشگاه نباشند عضو شوراي مركزي ساير كانون) و  
آن بـا   شـود و مـصوبات        از اعضاي اصلي تشكيل      دو سوم  حداقل يك بار در ماه با حضور حداقل           بايد  جلسات شوراي مركزي كانون    ـ16ماده  

  . حاضران معتبر استمطلقرأي اكثريت 
  .باشد دانشگاه يها  اولويت وها  سياست، مصوبات شوراي هماهنگي و كليه مصوبات كانون بايد منطبق با اساسنامه كانونـ تبصره

 فرهنگي معرفي كل امور و به مدير در اولين جلسه شوراي مركزي كانون، اعضاي شورا يك نفر را از ميان خود به عنوان دبير كانون انتخابـ17ماده 
ريزي جلسات شوراي مركزي كانون و نظارت بر اجراي مصوبات آن، شـركت در جلـسات شـوراي همـاهنگي                      دبير كانون مسئوليت برنامه   . كنند  مي

ئوليت كليـه امـور حقـوقي،    همچنين مس. دار است ها را عهده ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي كانون       كانون
  .اداري و قانوني كانون بر عهده دبير آن است

  
  شوراي هماهنگي : فصل چهارم

 ظرف يك ماه نسبت به تـشكيل   دانشگاه فرهنگيكل امورنامه، مدير در صورت وجود حداقل سه كانون در دانشگاه مطابق اين آيين ـ18ماده  
عضو شوراي مركـزي     سه نفر از دانشجويان      ، در اولين جلسه اين شورا      حاضر هاي  يران كانون دب. كند   اقدام مي  6 مطابق ماده    شوراي هماهنگي 

اي در حـوزه   دانـشگاه را كـه داراي سـوابق برجـسته و ارزنـده      )  مـرتبط  داراي حداقل مـدرك كارشناسـي      ( كارشناسانِ هاي دانشگاه يا    كانون
 روز پـس از    15  مـدت   ظرف  دانشگاه  فرهنگي كل امور كنند و مدير    رفي مي  فرهنگي دانشگاه مع   كل امور هاي فرهنگي هستند، به مدير      فعاليت

  . كند معرفي، يك نفر از ايشان را براي يك سال به سمت دبيري شوراي هماهنگي منصوب مي
، شوراي هماهنگي براي يك بـار ديگـر ظـرف يـك              دانشگاه  فرهنگي كل امور شدگان توسط مدير     در صورت عدم تأييد معرفي     ـ  تبصره
در صورت تداوم اختالف، شوراي فرهنگي      . كند  سه نفر ديگر را معرفي مي     دانشگاه   فرهنگي   كل امور پس از اعالم نظر كتبي مدير     هفته  

  .باشد ميها  دانشگاه مرجع نهايي حل اختالف و انتخاب دبير شوراي هماهنگي كانون
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  : وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير استـ19ماده 

  هاي مختلف دانشگاه هاي مشترك ميان كانون ريزي جهت فعاليت هاي دانشگاه و برنامه  كانونايجاد هماهنگي بين) الف  
   فرهنگي دانشگاهكل امورها و ارائه پيشنهاد به مدير هاي كاري كانون ها و اولويت تدوين سياست) ب  
 فرهنگـي   كل امـور   بـه مـدير    هـا   كـانون د نيـاز     اعتبارات مور  ها و   پيشنهاد برنامه ها و     هاي مصوب شوراي مركزي كانون      تأييد برنامه ) ج  

  دانشگاه
  ها و ابالغ آن جهت اجرا و نظارت بر اجراي دقيق آن تدوين برنامة آموزشي كانون) د  
ها توسط    ها شامل نحوه برگزاري انتخابات، نحوه رسيدگي به تخلفات و نظارت بر حسن اجراي طرح                 داخلي كانون   نامه  تدوين آيين ) هـ  

  ها كانون
  نامه و مقررات كانون  هاي اجرايي با آيين ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه  نظارت بر عملكرد كانون)و  
  هاي دانشگاه با ساير نهادهاي فرهنگي و دانشجويي داخل دانشگاه  كانون كاريايجاد تسهيالت الزم جهت برقراري ارتباط) ز  

  .شود كل امور فرهنگي دانشگاه انجام مياز طريق اداره ز دانشگاه هرگونه ارتباط كاري با مراكز مرتبط خارج ا ـ تبصره
 دو سوم    حداقل جلسات آن با حضور   . كند  شوراي هماهنگي با دعوت مكتوب دبير از كليه اعضا هر ماه حداقل يك جلسه برگزار مي               ـ  20ماده  

  . حاضران معتبر است مطلقاعضا رسميت دارد و مصوبات آن با رأي اكثريت
با قوانين و مقررات آموزش عالي به تـشخيص گـروه نـاظر دانـشگاه و اصـرار شـوراي               شوراي هماهنگي    مغايرت مصوبات در صورت   ـ  21ماده  

 بررسـي و در صـورت       كانون مربوطه  دبير شوراي هماهنگي و دبير       گروه ناظر، رئيس و    موضوع در جلسه مشترك      هماهنگي بر اجراي مصوبه،   
شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف يك ماه نظر نهايي را اعـالم           . شود   دانشگاه جهت حل اختالف ارجاع مي      عدم توافق، موضوع به شوراي فرهنگي     

  .االجراست د و نظر شوراي فرهنگي دانشگاه الزمكن مي
 ريزي جلسات شوراي هماهنگي، پيگيري و نظـارت         دبير شوراي هماهنگي به عنوان نماينده و سخنگوي اين شورا، مسئوليت برنامه            ـ22ماده  

  .اجراي مصوبات و انجام كليه مكاتبات شوراي هماهنگي را بر عهده داردحسن بر 
تعيين دبير جديد   . گيرد   دو سوم اعضا صورت مي      حداقل  يك سوم اعضا و عزل وي با رأي         حداقل استيضاح دبير شورا با درخواست     ـ23ماده  

  . شود نامه انجام مي  اين آيين18شورا مطابق ماده 
   و تنبيهاتتتخلفا: فصل پنجم

نامـه    ها، اساسنامه مـصوب، مـصوبات معتبـر كـانون يـا آيـين               نامه كانون   كانون پايبند به آيين   دبير و شوراي مركزي     در صورتي كه     ـ24ماده  
  . و بايد پاسخگو باشندشود انضباطي دانشجويان نباشد متخلف شناخته مي

 جهت تعيـين اعـضاي شـوراي مركـزي جديـد در موعـد مقـرر             را  خود چنانچه شوراي مركزي كانون جلسه مجمع عمومي ساالنه        ـ25ماده  
، دو مـاه     كـانون   شوراي مركـزي    دبير و   موظف است ضمن صدور اخطار كتبي به       هماهنگيبرگزار نكند، شوراي    ) مندرج در اساسنامه كانون   (

ي كانون نسبت به برگزاري مجمع عمومي در صورتي كه شوراي مركز. مهلت دهد تا نسبت به برگزاري انتخابات در مجمع عمومي اقدام شود           
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، ظرف يك ماه    در اين صورت شوراي هماهنگي    . نمايد   را منحل مي    شوراي مركزي كانون   فرهنگي دانشگاه، در مهلت مقرر اقدام نكند، شوراي       
  .اقدام به برگزاري جلسه مجمع عمومي خواهد كرد

تـشكيل  )  و بين دو نيمسال تحـصيلي      به جز تعطيالت نوروز و تابستان     (الي  سه ماه متو  كانون  شوراي مركزي   دبير و   در صورتي كه     ـ26ماده  
.  روز فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مركزي كانون اقدام كنـد    15،  هماهنگيجلسه ندهد، ضمن دريافت اخطار كتبي از شوراي         

 موظف اسـت ظـرف       و شوراي هماهنگي   كند  مي منحل    را  شوراي مركزي  شوراي فرهنگي دانشگاه،   ،در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر       
  .تعيين تكليف كانون مزبور اقدام نمايديك ماه نسبت به 

 در ايـن خـصوص   همـاهنگي سال تحصيلي هيچ فعاليتي در سطح دانشگاه نداشته باشـد، شـوراي    چنانچه كانوني در طول يك نيم  ـ27ماده  
 اعـضا، شـوراي   مطلـق شـده، بنـا بـه نظـر اكثريـت       در صورت موجه نبودن ادله ارائه. دده  را مورد سؤال قرار مي و شوراي مركزيدبير كانون 
شوراي مركزي كانون مهلت خواهد داد تا نسبت به فعـال كـردن كـانون اقـدام                 دبير و    ضمن صدور اخطار كتبي، مدت يك ماه به          هماهنگي

ظرف يـك مـاه     شوراي هماهنگي   ي مركزي كانون را منحل و        شورا شوراي فرهنگي دانشگاه  در صورت عدم فعاليت كانون در اين مدت،         . كند
  .  اقدام خواهد كردتعيين تكليف كانون مربوطهنسبت به 

نامـه باشـد،       آيـين   اين 24 مفاد ماده     برنامه اجراشده توسط كانوني مغاير     گروه ناظر و تأييد شوراي هماهنگي     چنانچه براساس نظر     ـ28ماده  
 به كانون مورد نظر اخطار كتبي خواهد     گروه ناظر گيرد و در صورت موجه نبودن داليل وي،           سؤال قرار مي   مورد   گروه ناظر دبير كانون توسط    

  .  و در صورت دريافت دو اخطار، شوراي فرهنگي دانشگاه، كانون را منحل خواهد كردداد
  . ات آتي را ندارنددر صورت انحالل شوراي مركزي كانون، اعضاي شوراي منحل شده حق نامزدي در انتخاب ـ29ماده 
 اعضاي شوراي مركزي كانون منحل شده حق        24 صورت انحالل كانون توسط شوراي فرهنگي براساس تخلفات مندرج در ماده             در ـ30ماده  

  .درخواست تأسيس مجدد همان كانون را ندارند
زي كـانون دو مـاه فرصـت دارد نـسبت بـه              نفر كمتر شود، شـوراي مركـ       15 از   ،در صورتي كه تعداد اعضاي كانون پس از تشكيل         ـ31ماده  

 كانون لغو خواهـد   ، مجوز فعاليتشوراي فرهنگي دانشگاه صورت با رأي     در غير اين  . عضوگيري مجدد و جلوگيري از انحالل كانون اقدام كند        
  . شد

  
  بودجه و پشتيباني: فصل ششم

ها، تـسهيالت مـالي و پـشتيباني     هاي مصوب كانون  امه و برنامه  ن   فرهنگي دانشگاه موظف است جهت اجراي اين آيين        كل امور مدير ـ32ماده  
  . ها قرار دهد در اختيار كانون با تصويب شوراي فرهنگي   فرهنگي دانشگاه كل امور  تشكيالت و اعتبارات ادارههاي  دستورالعملالزم را مطابق

هـا را در اختيـار آنهـا قـرار      جهـت فعاليـت كـانون    مناسـب  فيزيكي فضاي ، فرهنگي دانشگاه در صورت امكان    كل امور مدير ـ1تبصره  
  . دهد مي
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 فرهنگـي دانـشگاه را بـه عنـوان مـسئول امـور               كـل امـور    تواند يكي از كارشناسان اداره       فرهنگي دانشگاه مي   كل امور مدير ـ2تبصره  
  . ها منصوب كند كانون

دانـشگاه  كه به تـصويب شـوراي فرهنگـي         ( نامه    ترتب بر اين آيين   هاي م   ها و هزينه    هاي كانون   بودجه و اعتبارات مورد نياز فعاليت      ـ33ماده  
. شـود   فرهنگي دانشگاه تـأمين مـي     ـ    دانشجويي و از محل اعتبارات      يبين   فرهنگي دانشگاه پيش    كل امور  در بودجه ساالنه اداره   ) رسيده  است  

  .ودمند ش هاي ساير دستگاهها نيز بهره تواند از كمك  فرهنگي دانشگاه ميكل امورمدير
هاي فعال، از محل اعتبارات فرهنگي مبالغي را به عنوان كمك در اختيار                ساليانه به منظور حمايت از كانون      تواند  مي دستگاه ـ  تبصره

  .  فرهنگي دانشگاه قرار دهد كل اموراداره
  

   هاي كشور دانشجويان دانشگاهو ديني  اجتماعي ،هاي فرهنگي،هنري  كانون تخصصيهاي مجمع: فصل هفتم
هـاي فرهنگـي،    نامـه و دسـتورالعمل مجمـع كـانون        هاي فعال در يك زمينه يا موضوع فعاليت در چارچوب اين آيين             دبيران كانون  ـ34ماده  
  تخصـصي  مجـوز تأسـيس و فعاليـت مجمـع        دسـتگاه هـاي     توانند از گروه مركزي نظارت بـر كـانون          دانشجويي؛ مي و ديني    اجتماعي   ،هنري
  . نمايندرخواست دهاي مورد نظر را كانون
مـصرح در مـاده يـك ايـن         و دينـي     اجتمـاعي    ،هاي فعاليت كانون دانشجويي اعم از فرهنگي، هنـري          ها و موضوع    هر يك از زمينه    ـ35ماده  
نامـه و    كانون مـرتبط را تأسـيس نمـوده و فعاليـت نماينـد مـشروط بـر اينكـه در چـارچوب ايـن آيـين                          تخصصي توانند مجمع   نامه مي   آيين

  . اقدام نماينددستگاههاي  ل و پس از اخذ مجوز از گروه مركزي نظارت بر كانوندستورالعم
در چـارچوب ايـن     و دينـي     اجتمـاعي    ،هـاي فرهنگـي، هنـري        كـانون  هاي تخصـصي    دستورالعمل تشكيل و فعاليت مجمع     ـ1تبصره  
نامـه تهيـه و بـه          پس از تصويب اين آيـين      عالي انقالب فرهنگي حداكثر سه ماه        و مصوبات شوراي   دستگاهنامه، ضوابط و مقررات       آيين

در ايـن دسـتورالعمل     .  خواهد رسـيد   دستگاهدانشجويي  و ديني    اجتماعي   ،هاي فرهنگي، هنري    تصويب گروه مركزي نظارت بر كانون     
ي، هـاي فرهنگـ      كـانون  هاي تخصصي   چگونگي و مقررات مربوط به تأسيس، فعاليت، اركان، انتخابات، تشكيل جلسات و انحالل مجمع             

  .دانشجويي مورد اشاره قرار خواهد گرفتو ديني  اجتماعي ،هنري
   .ها مجوز فعاليت دريافت نمايند موجود براي ادامه فعاليت بايد از گروه مركزي نظارت بر كانون  تخصصيهاي مجمع ـ2تبصره 

 به  دستگاهها مستقر در اداره كل امور فرهنگي          بر عهده دبيرخانه كانون     تخصصي  حمايت از فعاليت هر مجمع      و نظارت بر انتخابات   ـ36ماده  
  . خواهد بوددستگاههاي دانشجويي  نمايندگي از گروه مركزي نظارت بر كانون
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  : نشاني

هران، شهرك قدس، ميدان ت
صنعت، خيابان خوردين، خيابان 
هرمزان، نبش خيابان پيروزان 

 تحقيقات ، وزارت علوم،جنوبي
  و فناوري

 8223321000: تلفن

  : نشاني
تهران، شهرك قدس، خيابان 

 بين فالمك و ،سيماي ايران
ستاد مركزي وزارت . زرافشان
   درمان و آموزش پزشكي،بهداشت

 883635060ـ 80: تلفن

  
   نامه  ابالغ، اجرا و تفسير آيين: تمشفصل ه

هاي تكميلي آن     نامه و تدوين و تصويب دستورالعمل        تفسير اين آيين   دستگاه مرجع   هر هاي فرهنگي    بر كانون  نظارتگروه مركزي    ـ37ماده  
  .نامه را در دانشگاهها بر عهده دارد است و وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين آيين

سال تحصيلي به اداره كل امـور         هاي خود را در هر نيم        گزارش فعاليت كانون    است دانشگاه موظف هر  فرهنگي   امور   كل ه ادار ـ  تبصره
   .نمايند ارسال دستگاهفرهنگي 

نامـه   ظرف دو ماه وضعيت خود را با مفاد آيينحداكثر اند  اند، موظف نامه در دانشگاهها فعال بوده هايي كه پيش از ابالغ آيين     كانون ـ38ماده  
  . حاضر منطبق كنند

  .هاي تابعه خواهد بود ها و دانشگاه هاي مشابه در ساير دستگاه نامه مطابق عنوان  كليه عناوين ياد شده در اين آيينـ39ماده 
  و  تحقيقـات و فنـاوري      علـوم،  راي بـه تـصويب وز     2/4/1388 تبـصره در تـاريخ     25 مـاده و     40 فصل،   8نامه در يك مقدمه،       اين آيين  ـ40ماده  

  .رسيدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
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