
 اساسنامه کانون تئاتر دانشگاه شاهرود

 تعاریف -1ماده 

 می باشد. "کانون تئاتر دانشگاه شاهرود"نام این نهاد  1-1

 آرم این کانون به شکل مقابل می باشد. 2-1

 
 را داشته باشد. 5عضو کانون: دانشجویی که فرم عضویت را پر کرده باشد و شرایط ذکر شده در ماده  1-3

 می باشد. : شامل تمامی اعضاء کانونکانونمجمع عمومی  1-4

: باالترین مرجع کانون می باشد که متشکل از نمایندگان دانشجویان می باشد، انتخاب اینن  شورای مرکزی 1-5

 می باشد. 8 – 3افراد مطابق با بند 

 .تنامیده شده اس "راشو"در این اساسنامه به اختصار  شورای مرکزیتبصره: 

 :اهداف -2ماده 

 ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختگی خالقیت و شکوفایی هنری دانشجویان 1-2

 لیت های فوق برنامه دانشجویان در زمینه تئاترانهادمند کردن فع  2-2

لینت هنای هننری جمعنی و تقوینت ارتبناش آموزشنی و        اافزایش سطح مشارکت و رقابت دانشنجویان و فع  3-2

 اساتید این فنپژوهشی عالقمندان با 

 -و ممتاز در هنر تئاتر و بهره گیری مشارکت آننان در ارتقنای فضنای فرهنگنی     شناسایی دانشجویان نخبه 4-2

 هنری دانشگاه

 ر شناساندن این هنر به جامعه دانشگاهیتالش د 5-2



 

 ارکان -3ماده 

 مجمع عمومی کانون 1-3

در فعّالیت های هنری و فنوق برنامنه در دانشنگاه    کانون تئاتر متشکل از دانشجویان عالقمند به مشارکت مجمع 

 می باشد.

 شورای مرکزی کانون 2-3

عنوان عضنو النلی   ه تن را با کسب اکثریّت نسبی ب 5 ،از میان خود ساالنه اعضای کانون از طریق انجام انتخابات

مطنابق بنا وینای      عنوان عضو علی البدل برای مدّت یکسال انتخاب می نمایند کهه تن را ب 2شورای مرکزی و 

 به فعّالیت می پردازند.و آیین نامه داخلی  7-4ذکر شده در بند 

که بر اساس  وان دبیر کانون انتخاب می نمایندعنه تبصره: شورای مرکزی کانون از میان اعضای خود یک تن را ب

 و آیین نامه داخلی به فعّالیت خواهد پرداخت. 7-10در بند  شرح ویای  ذکر شده

 اصول حاکم -4ماده

شورای کانون ها و ارگان های دانشگاه و تنها زیر نظر مستقل از سایر نهاد –کانون نهادیست دانشجویی  1-4

 دانشگاه های فرهنگی

 التزام به اجرای تصمیمات و برنامه های کانون 2-4

 در امور ایت نظم و انضباش رع 3-4

 در اساسنامه پایبندی به اهداف مطرح 4-4

 عین پذیرا بودن انواع سبک ها و سلیقه هاحفظ وحدت در  5-4

 رعایت شئونات اسالمی و هنجارهای عُرفی  6-4

 .باشدمی  دانشگاهی: منظور از عُرف، رعایت آداب متعارف در کل کشور و علی الخصوص در محیط های تبصره



 هنری دانشجویان –عمل به آیین نامه کانون های فرهنگی  7-4

 و تصمیم گیری های فردی  یمحورتوجه به الل شورا در تصمیم گیری ها و اجتناب از خود  8-4

 مسئولیت پذیری  9-4

 شرایط عضویت در کانون تئاتر  -5ماده 

 طی مراحل آنکردن فرم عضویت و پُر 1-5

 نامه کانون و آیین نامه داخلیالتزام عملی به اساس    2-5

ینا بنه عضنویّت     فردی را لغنو عضنویت نمایند    می تواند در لورت لالحدید اکثریّت خود، مجمع عمومی   3-5

 افتخاری در آورد.

هننری   –تبصره: فرد ملغی می تواند حدّاکثر یرف مدت یک هفته شکایت خود را به مسئول کانوهای فرهنگنی  

غو عضویت او بنه اطالعنش رسنانیده    بیان نماید و مطّلع کردن فرد از این قانون باید همراه مطلع ساختن وی از ل

 شود.

: در لورتیکه فردی که مورد شکایت قرار گرفته بدون عذر موجه در جلسه شرکت نکند، نمنی توانند در   1تبصره

 .داشته باشدمورد رأی لادره شکایتی 

البدل و باید یک نفر از اعضاء علی  )چه عضو مجمع، چه شورا( حتماً در جلسه بررسی کلیه استیضاح ها: 2تبصره

 چهار نفر از پنج نفر اعضاء اللی حضور داشته باشند.

 مجمع عمومی -6ماده

 .اقل یکبار برگزار شودجلسات این مجمع باید هر ترم حد 1-6

و تشخیص آن  تبصره: تعداد این جلسات بر حسب نیاز و ضرورت می تواند تا چندین بار در یک ترم افزایش یابد

 د.بر عهده اعضاء شورای مرکزی می باش

 با رأی موافق اکثریت نسبی اعضاء حاضر در همان جلسه به تصویب می رسد. پیشنهادات مطرح شده 2-6

 



 : شورای مرکزی کانون7ماده 

تن را با کسنب اکثریّنت نسنبی بعننوان عضنو النلی        5اعضای کانون از طریق انجام انتخابات از میان خود  1-7

 برای مدت یکسال انتخاب می نمایند. تن را بعنوان عضو علی البدل 2شورای مرکزی و 

دانشنگاه   از نظر آموزشی و انضنباطی افرادی می توانند برای شورای مرکزی کاندیدا شوند که لالحیت آنها  2-7

 تأیید شود.

دو تن عضو علی البدل حق رأی نداشته و فعالیت آنها در لورت استعفا و یا رد لالحیت و یا هر عاملی که  3-7

 دیگر به فعالیت نپردازد آغاز می شود.ز اعضاء اللی باعث شود یکی ا

 : اولویت اعضاء علی البدل با توجه به میزان رأی آورده می باشد.1تبصره

یعننی   الیت اعضاء علی البدل در هر دوره کانون به توجه به آیین نامه داخلی آن دوره می باشد.: نحوه فع2تبصره

باشد که در آن لنورت کنانون هفنت عضنو     نو اللی ء علی البدل ممکن است در دوره ای هیچ فرقی میان اعضا

 اللی دارد.

 ویای  شورای مرکزی 4-7

 اجرای مصوبات کانون (1

 مسئولیت پذیری در قبال عملکرد کانون (2

 قبول مسئولیت های الزم توسط هر یک از اعضا (3

 مدیریت داخلی کانون (4

 نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های کانون (5

 مرکزی به قرار زیر است:واحد های شورای  5-7

 ( نظارت5( ارتباطات 4( آموزش و پژوهش 3 پشتیبانی( 2تشکیالت  (1

: هر یک از اعضاء شورای مرکزی مسئولیت یکی از واحد های فوق را به عهده می گینرد و بایند از سنایر    1تبصره

 اعضاء کانون نیز برای پیشبرد اهداف آن واحد کمک بگیرد.



و همچننین دبینر کنانون و    فته از شروع دوره جدید باید مسئول هر یک از واحدها : حداکثر پس از دو ه2تبصره

 آیین نامه داخلی مشخص شود.

 ویای  مشترک واحدها 6-7

 های ارائه شده در زمینه مربوش به خودشان و تهیه طرح های مناسببررسی پیشنهاد (1

 در لورت لزوم ارائه گزارش کتبی یا شفاهی به شورای مرکزی و مجمع عمومی  (2

 جذب دانشجویان عالقمند و توانمند و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت های کانون  (3

 تبلیغ این هنر و سعی در شناساندن آن  (4

 ویای  واحد تشکیالت 7-7

 ننگهداری و ثبت کلیه اسناد و نامه های مربوش به کانو (1

 تشکیل پرونده عضویت و درج سابقه فعالیت اعضا و لدور کارت (2

 اجرای انتخابات شورای کانون (3

 ضبط و نگهداری اموال کانون (4

 دوره بعد در نظر گرفته شوند.پیدا کردن آگاهی و شناخت روی اعضاء کانون به طوری که کاندیداهای  (5

   واحد پشتیبانی ویای 8-7

 ارائه سمینار و یا بازدید از دانشگاه و یا...دعوت از اساتید این هنر برای  (1

 برپایی سمینارهای آموزشی تئاتر (2

 آگاهی از آخرین خبرهای مربوش به تئاتر در ایران (3

 شهر جهت پیوند با دانشگاه و مراجع اهل فنبرقراری ارتباش با وزارت فرهنگ و ارشاد  (4

 تهیه متن ویژه نامه ها ، بولتن ها، برد ، نشریه و... (5

 اردوهای آموزشی ، تفریحی و... برگزاری (6

 در انجام کارهای تئاتری مختل  ستر مناسب برای فعالیت دانشجویانفراهم آوردن ب (7

 ویای  واحد ارتباطات 9-7

 انجام تبلیغات برای کلیه فعالیت های کانون  (1



 توزیع مناسب کلیه موارد منتشره با نام کانون در سطح دانشگاه و یا شهر و نشر  (2

 کانون و تنظیم برنامه حضور اعضا در دفتراداره دفتر   (3

 مراجعات کانونپاسخگویی به   (4

 ارتباش با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  (5

 گیری از توانمندی های آنان و یا ارائه خدمات به آنهادانشگاه ها جهت بهره ارتباش با سایر   (6

 ارتباش با وزارت فرهنگ و ارشاد شهر  (7

وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش عالی و... و یا نامنه هنای داخنل     پیگیری نامه های مربوش به شهرداری،  (8

 دانشگاهی 

 ویای  واحد نظارت + دبیر 10-7

 ثبت و تأمین کلیه هزینه های کانون  (8

 نظارت بر حسن انجام فعالیت واحدهای دیگر (1

 تهیه گزارشات برای مجمع عمومی و شورای کانون  (2

 پیگیری مشکالت و مسائل داخل کانون برای رفع نواقص آن  (3

 سعی در نگهداری انسجام بین اعضاء کانون (4

 و یا فرستادن نماینده به جای خود شرکت مستمر در جلسات شورای دبیران (5

 آگاه ساختن اعضاء شورای مرکزی از مصوبات شورای دبیران  (6

 دفاع از فعالیت های کانون در مجامع مختل   (7

 مدیریت جلسات شورای مرکزی و مجمع کانون  (8

 نگی و تنظیم روابط بین واحدهاهماه  (9

 و مراسالت کانون تتأیید و امضای کلیه مکاتبا  (10

و ارائنه  در جلسات مجامع کانون های تئاتر دانشنگاه هنای سراسنر کشنور     شرکت خود یا نماینده دبیر   (11

 گزارشات الزمه

ضاء هر یک از واحد ها را به همکاری و کمک سنایر واحند هنا فنرا     اع : در لورت لزوم دبیر می تواند1تبصره

 .بخواند



: فردی از بین اعضاء شورای مرکزی به عنوان نائب دبیر انتخاب می شود که در لورت غیبنت دبینر   2تبصره

 جایگزین او گردد.

 : انتخابات 8ماده

 .هر سال برگزار می شود دربازه اردیبهشت و خردادانتخابات شورای مرکزی  1-8

 انتخاب شوندگان فعالیت خود را به طور رسمی از اول مهر ماه آغاز می کنند. 2-8

تا با روند کار آشنا شوند و به بررسی امنور منالی و امنوالی کنانون      روز وقت دارند 15این اعضا در مدت : 1تبصره

 بپردازند.

)الیتنه   جلسات خود پنذیرا باشنند   : اعضاء شورای مرکزی دوره قبل مویفند در این مدت این افراد را در2تبصره

 بدون حق رأی(

 افرادی می توانند کاندیدا شوند که: 3-8

 .حکم انضباطی مندرج در پرونده نداشته باشند (1

 .و دو ترم متوالی مشروش نشده باشند اقل  یکسال دیگر در دانشگاه حضور داشته باشندحد  (2

 نباشند.عضو شورای مرکزی کانون دیگر و یا تشکل دیگری  (3

 کمیته اجرایی انتخابات باشند. یداوطلبان نباید از اعضا 4-8

 قبل از انتخابات اعالم شود.لیست نهایی کاندیداها باید یک هفته  5-8

عضو علی البدل جایگزین می در لورتیکه تنها یکی از افراد شورای مرکزی، به هر علتی از شورا خارج شود،  6-8

دوره از شورا خارج شوند و نیاز احساس شود، باید انتخابات مینان دوره ای   . اما اگر بیشتر از یک نفر در یکشود

 برگزار گردد.

 سایر موارد -9ماده 

 تواند مورد بازنگری قرار گیرد. در لورت لالحدید شورای مرکزی می مورارد این اساسنامه 1-9



ممکنه در نظر گرفتنه شنود.اکثر   الزم به ذکر است در این اساسنامه سعی بر آن شده تا کلی ترین حالت تبصره: 

 .الول آن موارد ذکر شده در آیین نامه کل کانون های کشور است

لسنه ننامتوالی   ج 4ا ین جلسنه متنوالی و    3در لورتی که هر یک از اعضاء شورای مرکزی بدون عذر موجه  2-9

و پس از آگاهی اعضا از این  لغو می گرددبا رآی مجمع  در شورای مرکزی کانون غیبت داشته باشد، عضویت وی

 قانون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

 تبصره: دبیر وییفه دارد غیبت اعضا را به اطالعشان برساند.

کانون در لورتی به ارائه خدمات )اجرای میان برنامه،طراحی لحنه،نورپردازی و...( بنرای نهادهنا و ارگنان     3-9

زد که دو هفته قبل درخواست برنامه و مدت آن به کانون تحوینل  جشن ها و مراسم می پرداهای مختل  جهت 

 داده شده باشد.

 تبصره: کانون در لورت عدم توانایی، هیچ گونه اجباری در ارائه برنامه ندارد.

 پذیرد.ر نظر کانون تئاتر دانشگاه لورت تمام فعالیت های تئاتری دانشگاه باید زی 4-9

 به تصویب مجمع عمومی رسید. تبصره 18بند و  46ماده و  9در    10/2/80این اساسنامه در تاریخ 


