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 داساسنامه کانون نشاط دانشگاه صنعتی شاهرو

 :مقدمه

مؤسساا  مماو     ب فرهنگی و ضوابط کلی فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه هاا و  الشورای عالی انق 640عنایت به ماده واحده مصوب جلسه  با

اهداف و مرمان های  یراستا قیت های فردی، جمعی و فرهنگی دانشجویان، دردانشگاه صنعتی شاهرود با هدف  مینه سا ی رشد نشاط و خالعالی، کانون نشاط 

حمایات و   اجتمااعی دانشاجویی و  یخته فرهنگای و    های خود انگالمی و ایرانی، ساماندهی خواسته ها و تالجهت ار   های اس می ایران و درالجمهوری اس

هاای  ، نشااط بخشای و فعالیات    جمعی ارتقای سطح همکاری ،میالاسو یت ملی هو ظن به منظور حف. این کانوگرددهدایت این گروه ا  فعالیت ها تشکیل می 

 2/4/1388دانشگاه ها و مؤسسا  ممو   عالی مصوب تاریخ دانشجویان و هنری فرهنگی های ن نامه کانونییر مضوابط مندرج دکلیه مقررا  و  مفرح بر اساس

 د و خود را ملزم به رعایت تمامی قوانین مندرج در این مئین نامه و دستورالعمل های تکمیلی من می داند.یت می کنلفعا

 

 

 اهداففصل اول: 

 و اهداف اصلی  یر را دنبال می کند: سیس شده استأت دانشگاه صنعتی شاهرودکانون نشاط به جهت خدمت به دانشجویان  -1 ماده

 گستر  سطح نشاط و سرگرمی دانشجویان 

 های سرگرم کننده و مفرحشنایی دانشجویان با فعالیتم 

 مطلوبا  فراغت دانشجویان به نحو قپر کردن او 

 وانین قارچوب در چجذاب های مفرح و    در جهت برگزاری رویدادالت 

 می و ایرانی اقوام مختلفالهای باستانی، اسهای سنتی و میینشنایی با با یم 

 سالم و  رگزاری رویداهای جذاببا ب تفریحی سالمنافعالیت های  تال  در جهت کاهش 

 های سالمو اعمال دانشجویان در جهت ارتباط گیری بهتر با فعالیت گستر ، تقویت و پویایی افکار 

 های فردی و جمعی دانشجویانبهبود عملکرد در فعالیت 

 اجتماعی برخورد دانشجویان با افکار و نظرا  متقابل در رویدادها و بهبود عملکرد 

  دانشجویان با طراحی و اجرای با ی های مناسب فکری افزایش تمرکز و تقویت ذهن 
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 تالتشکیفصل دوم: 

 د کاه باشا تمامی اعضای کانون مای  متشکل ا  مجمع اینمئین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان،  4بر اساس ماده  مجمع عمومی کانون: -2 ماده

های من نه شورای مرکزی کانون و نظار  بر فعالیتاللویت ها، دریافت گزار  فعالیت ساهای داخلی کانون و تغییرا  منها، تدوین اونامهتصویب اساسنامه و میین

 .باشدو استیضاح شورای مرکزی یا اعضای من ا  مسئولیت های این مجمع می

اعضاای کاانون   ا  بر اساس دعو  شورای مرکزی یا باه پیشانهاد یاک ساوم      الی یک بار و به طور فوق العادهجلسا  مجمع به طور عادی حداقل س - 1 تبصره

 .استی اکثریت مطلق حاضران معتبر أاست و مصوبا  من با ر اعضا رسمیعضو ا  کل وه یک التشکیل می شود. این جلسا  با حضور حداقل نصف به ع

پذیر است و هرگونه اعمال تغییرا  توسط مجمع عمومی در اساسنامه باید و سوم ا  اعضای مجمع عمومی امکانتصویب تغییرا  اساسنامه با رأی د - 2 تبصره

در  رهنگی دانشگاه برساد. و به تصویب شورای ف صور  گیردکانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسا  ممو   عالی نامه در چارچوب میین

 .نظرا  خود را به صور  کتبی و مستدل به کانون ارائه می کند ،اسنامه را مغایر میین نامه بداندصورتی که شورای فرهنگی دانشگاه تغییرا  اعمال شده در اس

و  جلساه باا حضاور هار تعاداد ا  اعضاا رسامی       این  .، باید ظرف یک ماه جلسه مجدد تشکیل شودعمومیدر صور  عدم رسمیت جلسا  مجمع  - 3 تبصره

 .خواهد بود مصوبا  من قابل اجرا

باشند که باا برگازاری انتخاباا  مجماع عماومی       اعضای شورای مرکزی کانون متشکل ا  پنج تا هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل می -3 ماده

 :شوند امه کانون انتخاب میکانون و ا  میان اعضای دارای شرایط  یر برای مد  یک سال مطابق اساسن

 )به استثنای مقاطع تحصیال  تکمیلینیمسال تحصیلی را گذرانده باشند. ) الف( حداقل یک

 .باشند ب( تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو

 .متوالی مشروط نشده باشندمتوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرج( دو نیم سال تحصیلی 

 .توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر نداشته باشندد( محکومیت انضباطی منجر به 

های علمای   های اسالمی، شوراهای صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران انجمن عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل( ها

 .و سردبیر نشریا  سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند

 .فرهنگی دانشگاه نباشندهای  و( عضو شورای مرکزی سایر کانون

جلسا  شورای مرکزی کانون باید حداقل یک بار در ماه با حضور حداقل دو سوم ا  اعضای اصلی تشکیل شود و مصوبا  من با رأی اکثریات مطلاق    - 1 تبصره

 .حاضران معتبر است

 .های دانشگاه باشدها و اولویتو سیاست کانون های فرهنگی و هنری کلیه مصوبا  کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبا  شورای هماهنگی - 2 رهتبص

 

باشد که در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعضای شورا یک نفر را ا  میان خود به عنوان دبیر کانون  مسئول اصلی و اجرایی کانون می ون:دبیر کان -4ماده

جلسا  شورای مرکزی کانون و نظار  بر اجرای مصوبا  من، شرکت در جلساا  شاورای همااهنگی    مسئولیت برنامه ریزی  .کنند به مد  یک سال انتخاب می

 ماالی،  مسئولیت کلیه امور حقوقی،است. همچنین  کانون دبیر بر عهده ها ها و ارائه گزار  مستمر به من شورا و پیگیری مصوبا  شورای هماهنگی کانونکانون

 .من استقانونی کانون بر عهده دبیر  واداری 
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 9شود که حائز شرایط منادرج در مااده    عضو کانون به هر یک ا  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطالق میعضو کانون:  -5 ماده

ب اساسانامه کاانون باه فعالیات     ها و مؤسسا  ممو   عالی باشد و به عضویت کانون در می مید  و در چاارچو  های فرهنگی دانشجویان دانشگاه نامه کانون میین

 پردا د.  می

 

ه شورای فرهنگای دانشاگاه   کانون به دبیرخانر تشکیل مبنی ب خود را درخواستکه است گذار کانون یاننسه دانشجوی ب شامل موسس کانون: هیأت -6 ماده

  پیشنهادی کانون نقش دارند.تعیین اساسنامه در و تحویل می دهند 

 .شودمؤسس پس ا  تشکیل مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی کانون منحل می هیأ  -1 تبصره

 اعضای هیأ  مؤسس می توانند به عنوان کاندیدای شورای مرکزی کانون در انتخابا  شرکت نمایند. -2تبصره 

 

شود تشکیل می اجرایی یو واحدها هاکارگروه ،کانون ریت بهتریظم و هماهنگی بین اعضای کانون و مددر راستای ن :های اجراییها و واحد کارگروه -7 ماده

 فعالیت نمایند. و واحدها در قالب هر یک ا  کارگروه هاد نتوانکه اعضا پس ا  عضویت می

 

:کارگروه ها  

  علمی و فکریکارگروه بازی های  

  های آموزشی و مهارتیکارگروه بازی 

  و میدانی ورزشیفعالیت های کارگروه 

  های مجازی و رایانه ایکارگروه بازی 

 کارگروه بازی های بومی و محلی 

 و نوآوری در بازی ها کارگروه بازی سازی 

رد فعالیات  ها ساختاری مشورتی دارند که  یر نظر شورای مرکزی کانون فعالیت می نمایند و هر کارگروه در  مینه تخصصی خود باه پیشاب   کارگروه  -1تبصره 

 د.های کانون کمک می نمای

 ها می توانند غیر ا  اعضای شورای مرکزی کانون باشند. . اعضای کارگروهباشدنفر ا  اعضای کانون می تا هفت هر کارگروه متشکل ا  سه  -2تبصره 

و مسائولیت راهباری کاارگروه، برگازاری      کانون تعیین مای شاود  شورای مرکزی  می باشد که توسطکارگروه من کارگروه یکی ا  اعضای هر رئیس  -3تبصره 

 .را داردی صورتجلسا  و ارائه من به شورای مرکزی کانون  تهیهجلسا ، 

 

 :ی اجراییواحدها

 :باشدمیبرادران هده واحد بر ع پسرانخوابگاه دانشگاه و در  ویژه مقایان بقا  ور شیافردی و جمعی و مس یهابا یهرگونه ظار  نانجام و  واحد برادران. 

 :باشدمی هده واحد خواهرانبر ع دخترانخوابگاه دانشگاه و در  بانوانویژه  بقا  ور شیافردی و جمعی و مس یهابا ی هرگونهظار  ن انجام و واحد خواهران. 
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  :و رساانی و تبلیغاا   عالاطا ریت سایت و صفحه مجا ی کانون، یهای کانون، تهیه عکس و گزار ، مدتهیه مستند ا  برنامه مسئولیتواحد ارتباطات و رسانه 

 باشد.  وری انتقادا  و پیشنهادا  بر عهده واحد ارتباطا  و رسانه میمجمع 

 کانون بار  های فیلم و عکس ها و گزار  ،مستندا  وانون، بایگانی فعالیت های کانون رونده اعضای کثبت سابقه و تشکیل پگیری و عضو :نیروی انسانی واحد 

 باشد. عهده این واحد می

  برقاراری نظام در   ، همچنین نظار  بر روند اجرایی برنامه ها و نامه های مصوب شورای مرکزی کانونکلیه برو پشتیبانی  کارپردا ی :و نظارت پشتیبانیواحد

 بر عهده این واحد می باشد.  ها مسابقا  و با ی

  باشاد. ایان   وظیفه این واحد می و تسویه های مالی کانونموال اا، نگهداری ا  ه هنهزینه های کانون، ثبت هزی درخواست، برمورد مالی طرح ها مور مالی:اواحد

 .شودواحد توسط دبیر کانون اداره می

کاانون  مصوب شاورای مرکازی    طرح های عملیاتی شدن ها و ایده های کارگروه واحدها، ساختار اجرایی کانون می باشند که به منظور محقق شدن -4تبصره 

 فعالیت می نمایند.

ی یکی ا  اعضای شورای مرکزی و در موارد خاا    برعهدهترجیحاً نفر ا  اعضای کانون می باشد که ریاست هر واحد  هفتهر واحد متشکل ا  سه تا  -5تبصره 

 به انتخاب شورای مرکزی می باشد.

 د.ارائه دهن کانون مرکزیبه شورای  را ها موظف هستند که هر ماه گزارشی ا  عملکرد خودتمامی واحدها و کارگروه -6تبصره 

 باشد. ایران میالمی و در راستای اهداف و قوانین جمهوری اسالیت شئونا  اسابا رع باید ی با ی ها ارائه، ایجاد و برگزاری کلیه -7تبصره 

مکان تعیین و تأییاد شاده توساط مادیریت فرهنگای      یا  بانوان فقط در سالن مخصو  های دخترانه و سایر با ی برگزاری مسابقا  ور شی بانوان - 8 تبصره

 دانشگاه امکان پذیر است.

 .شوددانشگاه انجام می و اجتماعی فرهنگی مدیریت برنامه ریزیا  طریق  فقط ارتباط کاری با مراکز مرتبط خارج ا  دانشگاه مکاتبه یا  هرگونه – 9 تبصره

 

  



 

5 
 

 شرایط عضویت :سومفصل 

 .د در کانون عضو شوند و در راستای اهداف کانون و چارچوب اساسنامه فعالیت کنندنتوانشاغل به تحصیل در دانشگاه میتمامی دانشجویان  -8 ماده

 .نفر باشد 15حداقل تعداد اعضای فعال یک کانون باید  - 1 تبصره

 .تواند حداکثر در سه کانون عضویت داشته باشدمیهر دانشجو در  مان واحد  - 2 تبصره

 :لغو عضویت اعضای کانون با یکی ا  موارد  یر محقق می شود - 3 تبصره

 فراغت یا انصراف ا  تحصیل یا اخراج 

  نیروی انسانییید واحد أشخیص شورای مرکزی و تتعدم فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون با 

 ی ممکن خواهد بود اندن دوران محرومیت تنها در صورتذرسال پس ا  گت مجدد این فرد یکعضوی) باطیضیته انل به واسطه حکم قطعی کمت ا  تحصیمحرومی

 (زی برسدرکپنجم اعضای شورای م که به تصویب چهار

 .شودیم مشروطی لغو مالین فعالیت مشروط شود، عضویت وی ا  مغا  نیمسال بعد ا  اعهرگاه عضو کانون در ح - 4 تبصره

 

 انتخابات: چهارمفصل 

)درج شاده در مااده   دارای شرایط  ماه ا  میان اعضایخرداددر  با برگزاری انتخابا  توسط مجمع عمومی کانونی شورای مرکزی کانون، هر ساله اعضا -9 ماده

 .کنندو به مد  یک سال مطابق اساسنامه کانون شروع به فعالیت می می شوند تعیین حاضرینی أبا ر( 3

 انتخابا  به عنوان کاندیدا یا رأی دهنده مشارکت داشته باشند. فقط اعضای کانون می توانند در – 1 تبصره

 

دانشاجویان  نفر ا   سهاجرای انتخابا  بر عهده هیأ  اجرائی انتخابا  متشکل ا  کارشناس کانون ها، دبیر شورای هماهنگی کانون ها و برنامه ریزی و  -10ماده 

نظار  بر حسن اجرای دقیق انتخاباا  بار عهاده      مسئولیت هیأ  اجرایی بر عهده کارشناس کانون ها و .می باشد فعال فرهنگی به انتخاب کارشناس کانون ها

 می باشد. دانشگاه مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 هر کاندیدا می تواند یک نفر ناظر برای نظار  بر انتخابا  و شمار  مراء معرفی نماید. – 1 تبصره

 

انتخاباا    کاندیاداهای اساس شرایط برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی بر  اجرایی انتخابا  مستقر در مدیریت أهیتوسط  کاندیداهاحیت الص بررسی - 11 ماده

 .گیردصور  میمئین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها کانون های فرهنگی و هنری مندرج در 

 .ع داده شودالانتخاباتی اط کاندیداهایقبل ا  شروع انتخابا  به صور  مکتوب و رسمی به  رو  هفتتا باید  کاندیداهاحیت الصتأیید یید یا عدم أت -1تبصره 

ارجااع دهاد و    اجرایی انتخاباا   أ ساعت به هی 24 حداکثر تا اض خود راراعت می تواند وی، حیتالبه رد ص کاندیداهاتراض هر یک ا  در صور  اع -2تبصره 

 .دهدارائه  کاندیدا ص را به شخحیت الساعت دلیل رد ص 24باید ظرف  أ یه

 .دارد را حیت خویشالاض به رد صرفقط یک بار حق اعت کاندیداهر  - 3 تبصره

 

 .م شودالرو  قبل ا  برگزاری انتخابا  اع چهارانتخاباتی باید  کاندیداهایلیست نهایی  - 12ماده 
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 دربا ه  مانی تعریف شده توسط هیأ  اجرایی و با رعایت ضوابط اعالم شده اقدام به تبلیغا  نمایند. دکاندیداها می توانن – 13ماده 

 

بیاری کاانون باشاند.    د متقاضای د ننتواک ساله خود میای یهبرنامهو  هاا  اعضای شورا با ارائه پیشنهاد هر کدام کانون مرکزی شورای تشکیل ا  پس -14 ماده

 .دبیر کانون انتخاب کنندیک نفر را به عنوان ی دهند و أحیت رالباصاعضای کانون موظف هستند به فرد 

 

فرهنگی و اجتمااعی دانشاگاه رساید و ا  ایان تااریخ ال م       یید شورای تخصصیتأ به 1401/09/22تبصره در تاریخ   25ماده و   14فصل و   4این اساسنامه در 

 االجرا است.

 

 ... و توفیق ا  اوست.


