
 اساس نامه کانون موسیقی دانشجویی دانشگاه شاهرود

 تعاریف –فصل اول 

کانون موسیقی دانشجویی دانشگااه اگاود د ی گی ای ییگد مج واگ  وگان کگانون وگان          :کانون موسیقی -1ماده

 فدونای   وندن دانشااه ااود د   مستقل ای ساید تش ل وان دانشااوی است.

 با توج  ب  ام انات   اختیارات ارائ  اده ای سون دانشااه معین می گددد.: حویه فعالیت این کانون 1-1تبصده

 نام  :در این اساس – 2ماده

 ااود د می بااد. دانشجویی دانشااه. لفظ کانون معدف کانون موسیقی  1بند

 ااود د است. . لفظ مج ع معدف مج ع ا ومی کانون موسیقی دانشجویی دانشااه 2بند

 موسیقی دانشجویی دانشااه ااود د است.کانون . لفظ اورا معدف اوران مدکزن  3بند

 . آرم کانون ب  ا ل مقابل می بااد: 4بند

 

 : دانشجویی ک  فدم اضویت را ت  یل ن وده   ادایط اضویت کانون را دارا بااد.. اضو کانون 5بند

  سال. د ره: ای یمان ااالم نتایج انتخابات ب  مدت ی 6بند

 ارکان: – فصل دوم

، مج ع ا ومی کانون را تش یل خواود داد ک  باالتدین رکگن   ع ا ومی : گددو ایی ااضان کانونمج – 3ماده

 االق ندان نیز می توانند در این مج ع ادکت کنند. ساید تص یم گیدن   نظارتی کانون می بااد.



 2نفد ا ل ااضگان الگ ی      5دانشجویان منتخب مج ع ک  نفد ای  7: ویئتی متش ل ای مدکزناوران  – 4ماده

 نفد ااضان ا ی البدل وستند.

گددو گایی ای ااضگا را بگدان تسگایل امگور       ،حسب حیط  فعالیت کانون در ود د رهبد ،ک یت  وا: اورا – 5ماده

 اجدایی کانون تش یل خواود می دود.

 نظارت. ارتباطات، تدارکات، تش یالت،: این ک یت  وا ابارتند ای: آمویش   پژ وش، 1-5 تبصده

 داخ ی بد ااده اورا تعیین می اود.: حویه فعالیت کانون وا در ود د ره با توج  ب  آیین نام  2-5تبصده 

نظور تد یج   ااتالن موسیقی گد ه وا: اورا با توج  ب  ام انات   استعداد وان موجود در دانشااه ب  م – 6ماده

 می دود   االق ندان را بدان فعالیت این گد ه وا ودایت می کند. ، گد ه وایی تش یللحیح

 گد ه وا را در ج سات خود ادکت می دود.یک ای  ورا بد حسب نیای ن اینده ان ای ود: ا1-6تبصده 

 اهداف: – 3فصل

 ایجاد یمین  مناسب بدان تج ی استعداد وان وندن دانشجویان در یمین  موسیقی -7ماده 

 ناادمند کددن فعالیت وان فوق بدنام  دانشجویان در یمین  موسیقی -8ماده 

 تد یج   ااتالن سطح فدونای دانشااه در یمین  موسیقی  -9ماده 

 تد یج   ااتالن وند لحیح موسیقی – 10ماده 

 و  ارن با  احدوان مخت ف دانشااه در جات تأمین نیای آناا ب  بدنام  وان موسیقایی -11ماده 

 اصول حاکم – 4فصل

لذا م زم بگ    ؛وندن دانشااه است ،د مج وا  ان ای کانون وان فدونایبا توج  ب  این   کانون یید نظ – 12ماده

 می بااد.  قوانین دانشااه وندن دانشااه    راایت آیین نام  کانون وان فدونای

 پایبندن ب  اوداف کانون – 13ماده 

 ادم  ابستای ب  تش ل وا  – 14ماده 



 توج  ب  الل اورا در تص یم گیدن وا – 15ماده 

 مسئولیت پذیدن – 16ماده 

 راایت نظم   انضباط در امور – 17ماده 

 عضویت: – 5فصل

  ت  یل فدم اضویت در کانون ب  لورت کامل – 18ماده 

 جات لد ر کارت   تأیید اضویت مدارک الیمارائ   – 19ماده 

 پایبندن ب  الول اخالقی   ائونات دانشجویی – 20ماده 

 نام ل اوداف کانون   راایت مفاد اساسالتزام ا  ی ب  الول حاکم   قبو – 21ماده 

تبصده : اورا با تص یم اکثدیت نسبی ااضان خود می تواند نسبت ب  لغو اضویت   یا تع یق اضویت افداد اقدام 

 ن اید.

ای اورا جات ارائگ    خصوص لغو اضویت یا تع یق آنان تص یم گیدن می ن ایدافدادن را ک  اورا در  – 22ماده 

  ق ااتداض نخواوند داات.حضور حتوضیحات ب  ج س  داوت می اوند   در لورت ادم 

اساتید   یا ساید افدادن ک  اورا مایل ب  جذب و  ارن آنان است ب  انوان اضگو افتخگارن کگانون     – 23ماده 

 محسوب می گددند.

 در ود نی سال الزامی است.ت دید ااتبار کارت اضویت  – 24ماده 

 تعیین می گددد.مدارک الیم جات لد ر کارت   تأیید اضویت مطابق تص یم اورا  – 25 ماده

ااضا بد حسب االق ندن ب  حویه فعالیت خود می توانند در گد ه وا یا ک یت  وگان کگانون فعالیگت     – 26ماده 

 کنند.

ب  موسیقی با ااگالم اگورا تشگ یل مگی اگود        مج ع ا ومی با ادکت ااضان کانون   االق ندان  – 27ماده 

 وم ااضان کانون می بااد.در آن حضور یک سادط رس یت یافتن تص ی ات مأخوذ 



 ت امی ااضاء کانون الیم االجدا می بااد.تص ی ات مأخوذ در ج س  مج ع بدان  – 28ماده 

اداره  مسئولیت ،مدکزناقل ی بار تش یل می اود   ااضان اوران مج ع ا ومی کانون ود سال حد – 29ماده 

 ج س  را ب  ااده دارند.

ااالم   تش یل می گددند   ای ادط یک سوم ااضا مسگتثنی   مدکزن: ج سات اضطدارن با تص یم اوران تبصده

 وستند.

 :وران مدکزنا – 6فصل 

در ود د ره فعالیت کانون موسیقی ک  مدت آن ی سال است، ااضا می توانند در یمان انتخابات ک  ای  – 30ماده 

 طدیق اورا ااالم می اود نامزد اضویت در اوران جدید اوند.

 ن فعالیت می کنند.مدکزوان انتخابات با احدای اکثدیت آرا ب  انوان اوران نامزد – 31ماده 

نفد اضو ا ی البدل است ک  د ره فعالیت آن ی سال  2نفد اضو ال ی    5 ل ای اوران مدکزن متش – 32ماده 

 است.

 انوان دبید کانون انتخاب می ن ایند.  اورا ای بین خود یک نفد ای ااضان ال ی را ب ااضان – 33ماده

 تبصده:  ظایف دبید در آیین نام  داخ ی تعیین می گددد.

توافق اورا ب  ااده می  ولیت ک یت  وان موجود در کانون را با تص یم  ئای ااضان اورا مس ود یک – 34ماده 

 گیدند   می بایست گزارش فعالیت ک یت  یا حویه تحت نظد خود را در بایه مشخص ب  دبید کانون تحویل دوند.

  ظایف اوران مدکزن:_35ماده 

 اجدان مصوبات کانون :1بند 

 ولیت در قبال ا   دد کانونئمس :2بند 

 مدیدیت داخ ی کانون :3 بند

  نظارت ب  اجدان ک ی  مسئولیت وان کانون :4بند 

 قبول مسئولیت توسط ااضا :5بند 



 تای  آیین نام  داخ ی کانون : 6بند 

 نظارت بد آن بدپایی انتخابات د ره آتی   :7بند 

 و چنین دبید کانون    حداکثد پس ای د  وفت  ای اد ع د ره جدید باید مسئولیت ودیک ای  احد وا _36ماده 

 آیین نام  داخ ی مشخص اود.

 ج سات اوران مدکزن حداقل ود وفت  یک بار تش یل می اود._37ماده 

در لورتی   اکثدیت ااضان اوران مدکزن ب  ادم لالحیت ی ی ای ااضا ران دادند با درخواست ی ی _38ماده 

 ابقا فدد تص یم گیدن می اود.ای ااضان اورا فدد مذکور استیضاح می اود   نسبت ب  

مج ع می تواند با پیشنااد حداقل _39ماده 
1
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 ااضان خود نسبت ب  استیضاح ااضان اورا اقدام ن اید.  

ع فدد مذکور بدسگد   در لگورت   الدرخواست استیضاح باید حداکثد س  ر ی قبل ای ج س  کانون ب  اط_40ماده 

 فدد حق ااتداض نخواود داات.، ادم حضور

 نفد ای ااضا رس یت می یابد. 4ج سات اورا با حضور حداقل _41ه ماد

ج س  متنا ب در ج سات وفتای حضور نیابنگد ای   5ج س  متوالی   یا  3چنانچ  افداد اوران مدکزن _42ماده 

 اورا اخداج می اوند.

 انتخابات:_7فصل 

 اگوران و گاونای   انتخابات اوران مدکزن کانون ود سال یک بار توسط اوران قب ی   بگا و  گارن   _43ماده 

 کانون وان فدونای   وندن انجام می اود.

  :بد اساس آئین نام  کانون وان فدونای   وندن دانشااه وا ادایط کاندیداتورن در اورا_44ماده 

 اضویت در کانون موسیقی :1بند 

 ندااتن تخ ف اخالقی   پد نده انضباطی :2بند

انج گن   ،بسیج دانشجویی ،اوران لنفی ،ادم اضویت در اوران مدکزن تش  اا ای قبیل انج ن اسالمی: 3بند 

  کانون وان دیاد فدونای   وندن دانشجویی وان ا  ی



 دااتن ادایط آمویای الیم مندرج در آئین نام  کانون وا :4بند 

اگوران  نفد اوند بگا و گاونای    5ک تد ای  مدکزنان د ره ان در لورتی   ااضان اوران انتخابات می_45ماده 

 کانون وان فدونای   وندن دانشااه بدگزار می گددد.و اونای 

 مدت فعالیت منتخبین میان د ره ان تا پایان د ره اوران حاضد می بااد. :1_45تبصده 

 وندن   اورا تعیگین مگی گگددد      ن  کانون وان فدونای،ویئت اجدایی انتخابات با و اونای دبیدخا_46ماده 

 دا ط بین ن ی توانند اضو ویئت اجدایی بااند.

 :تائید ادایط کاندیداتورن توسط این ویئت انجام می اود.1_46تبصده 

 سایر موارد:_8فصل 

در مداسم خگود وسگتند موظفنگد     ت ام تش ل وایی ک  مایل ب  استفاده ای بدنام  وان موسیقی کانون_47ماده 

 تحویل دبید کانون ن ایند. حت ا درخواست اجدان بدنام    یمان آن را

بید کگانون تحویگل داده مگی اگود       داموال تحوی ی ای سون دبیدخان  کانون وان فدونای   وندن ب  _48ماده 

 آن را ب  افداد تحویل می دود.   لالحدید خود دبید بنا ب  ضد رت

 دبید کانون می بااد.ب  ااده کانون خسارتاان  ارده ب  اموال  :1_48تبصده 

 دبیدکانون موظف ب  جبدان خسارت می بااد. :2_48تبصده 

 با پیشنااد تغییدات  ارده در اساسنام _49ماده 
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الیم االجگدا   ، ام انپذید   ااضان مج ع پس ای تصویب مج ع 

 می بااد.

بگ  تصگویب مج گع     15/8/80بنگد در تگاری     17تبصگده     11ماده    50فصل    8این اساسنام  در _50ماده 

 نفد می بااد. 62س  ر ی پس ای این تاری  الیم االجدا می بااد.تعداد ااضان مج ع  ا ومی حاضد کانون رسید  


