
 
 اساسنامه کانون دختران یاس دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 اهداففصل اول: 

 اهداف کلی: - 1ماده 

 و دینی هنری ،فرهنگی ،ح علمیودانش افزایی دختران در سط و ارتقا 

 در محیط دانشگاه ترویج و آموزش فرهنگ حجاب و عفاف 

 ترویج و آموزش سبک زندگی اسالمی ایرانی 

 :اهداف جزئی

  مسئله عفاف و حجاب با هدفکار بر روی 

  ارائه شناختی صحیح از حجاب و عفافو تبیین ضرورت 

 هنری و فرهنگی علمی های آموزش دختران در زمینه 

 ترویج فرهنگ کارآفرینی 

 :شرح وظایف کانون - 2ماده 

 در قالب قوانین اردوها ی دخترانه مرتبط با اهداف کانون،برگزاری اردوها 

 تشکیل کارگروه ها 

  مرتبط با اهداف کانون های فرهنگیبرنامهبرگزاری 

 برگزاری جلسات مباحثه و مناظره در راستای اهداف کانون 

  مطالعاتی و نقد کتاببرگزاری جلسات 

 انتشار نشریه 

 برگزاری مسابقات 

 اهداف کانونمرتبط با  فعالیت در حوزه رسانه و تبلیغات 

 تالتشکیفصل دوم: 

تمنامی اعانای    متشنکل از  آئین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان، اینن مجمن    4بر اساس ماده  مجمع عمومی کانون: -3 ماده

نه شنورای  الهای داخلی کانون و تغییرات آنها، تدوین اولویت ها، دریافنت گنزارش فعالینت سنا    نامهتصویب اساسنامه و آییند که باشکانون می

 .باشداستیااح شورای مرکزی یا اعاای آن از مسئولیت های این مجم  میهای آن و مرکزی کانون و نظارت بر فعالیت



 
از بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد ینک سنو     جلسات مجم  به طور عادی حداقل سالی یک بار و به طور فوق العاده - 1 تبصره

ی اکثرینت  أاسنت و مصنوبات آن بنا ر    اعاا رسمیز کل عاو اوه یک الاعاای کانون تشکیل می شود. این جلسات با حاور حداقل نصف به ع

 .مطلق حاضران معتبر است

پذیر است و هرگونه اعمال تغییرات توسط مجم  عمومی تصویب تغییرات اساسنامه با رأی دو سو  از اعاای مجم  عمومی امکان - 2 تبصره

و به تصنویب   صورت گیردکانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نامه در اساسنامه باید در چارچوب آیین

نظرات خود را  در صورتی که شورای فرهنگی دانشگاه تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر آیین نامه بداند،شورای فرهنگی دانشگاه برسد. 

 .دبه صورت کتبی و مستدل به کانون ارائه می کن

این جلسه با حاور هر تعداد از اعاا  .در صورت عد  رسمیت جلسات مجم  عمومی، باید ظرف یک ماه جلسه مجدد تشکیل شود - 3 تبصره

 .خواهد بود و مصوبات آن قابل اجرا رسمی

برگنزاری انتاابنات   باشند کنه بنا    اعاای شورای مرکزی کانون متشکل از پنج تا هفت عاو اصلی و دو عاو علی البدل می -4 ماده

 :شوند مجم  عمومی کانون و از میان اعاای دارای شرایط زیر برای مدت یک سال مطابق اساسنامه کانون انتااب می

 )الف( حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند. )به استثنای مقاط  تحصیالت تکمیلی

 .ب( تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشند

 .تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند ج( دو نیم سال

 .د( محکومیت اناباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر نداشته باشند

های اسالمی، شوراهای صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عانو شنورای مندیران     هن( عاو شورای مرکزی یا دبیر تشکل

 .های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند انجمن

 .های فرهنگی دانشگاه نباشند و( عاو شورای مرکزی سایر کانون

جلسات شورای مرکزی کانون باید حداقل یک بار در ماه با حاور حداقل دو سو  از اعاای اصلی تشکیل شود و مصوبات آن با رأی  - 1 تبصره

 .عتبر استاکثریت مطلق حاضران م

 هنا و  و سیاسنت  کنانون هنای فرهنگنی و هننری     کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شنورای همناهنگی   - 2 رهتبص

 .های دانشگاه باشداولویت

 

نفر را از میان خود به باشد که در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعاای شورا یک  مسئول اصلی و اجرایی کانون می دبیر کانون: -5ماده

مسئولیت برنامه ریزی جلسات شورای مرکزی کنانون و نظنارت بنر اجنرای مصنوبات آن،       .کنند عنوان دبیر کانون به مدت یک سال انتااب می

دبینر  بنر عهنده   هنا  ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی کانونشرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون

 .قانونی کانون بر عهده دبیر آن است واداری  مالی، است. همچنین مسئولیت کلیه امور حقوقی، کانون 

 

شوود کوه    عضو کانون به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطالق میعضو کانون:  -6 ماده

ها و مؤسسات آموزش عالی باشد و به عضوویت   هنگی دانشجویان دانشگاههای فر نامه کانون آیین 9حائز شرایط مندرج در ماده 

 پردازد.  کانون در می آید  و در چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می



 
 

مبنی بر تشکیل کانون به دبیرخاننه شنورای    خود را که درخواستاست گذار کانون یاننسه دانشجوی بشامل  موسس کانون: هیأت -7 ماده

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

 .شودمؤسس پس از تشکیل مجم  عمومی و انتااب شورای مرکزی کانون منحل می هیأت -1 تبصره

 اعاای هیأت مؤسس می توانند به عنوان کاندیدای شورای مرکزی کانون در انتاابات شرکت نمایند. -2تبصره 

 

شود که اعاا تشکیل می اجرایی یواحدها ،ریت بهتر کانونیدر راستای نظم و هماهنگی بین اعاای کانون و مد :های اجراییواحد -8 ماده

 عالیت نمایند.ف هاآندر قالب هر یک از د نتوانپس از عاویت می

 

واحدهای اجرایی: -9ماده   

  دانشجویان و همچنین برگنزاری جلسنات نقند کتناب و تشنکیل      سطح دانش انجا  سیر مطالعاتی در راستای ارتقاء  :پژوهش و تحقیقواحد

 باشد.واحد میهای مرتبط با اهداف کانون و ارائه نتایج به اعااء کانون بر عهده این های پژوهش و تحقیق در زمینهکارگروه

  های اجرایی مرتبط بنا اهنداف کنانون، بنر     های آموزشی و برنامهها، اردوها، دورههماهنگی در جهت برگزاری نمایشگاه :مراسم و اردوهاواحد

 باشد.عهده این واحد می

  :و صنفحه مجنازی کنانون،    ریت سنایت  یهنای کنانون، تهینه عکنس و گنزارش، مند      تهیه مستند از برنامنه  مسئولیتواحد ارتباطات و رسانه      

 باشد.  وری انتقادات و پیشنهادات بر عهده واحد ارتباطات و رسانه میآجم   و رسانی و تبلیغاتعالاط

 فنیلم و عکنس هنا و     ،مسنتندات  وثبت سابقه و تشکیل پرونده اعاای کانون، بایگانی فعالیت های کنانون  عاوگیری و  :نیروی انسانی واحد

 باشد. عهده این واحد می کانون بر های گزارش

  کارپردازی و پشتیبانی کلیه برنامه های مصوب شورای مرکزی کانون، همچنین نظارت بر روند اجرایی برنامه هنا و  پشتیبانی و نظارتواحد :

 بر عهده این واحد می باشد.  هابرنامهبرقراری نظم در 

  وظیفنه اینن   کانون و تسویه هنای منالی   موال اه ها، نگهداری از نینه های کانون، ثبت هزیهز برآورد مالی طرح ها، درخواست مور مالی:اواحد

 .شودباشد. این واحد توسط دبیر کانون اداره میواحد می

  :های آموزشی مهارتی و هنری در راستای ایجاد اشتغال برای اعاای کانون و با هدف آموزش کارآفرینیبرگزاری کارگاهواحد کارآفرینی 

 

و عملیاتی شدن طرح هنای مصنوب    اجرایی یواحدهاواحدها، ساختار اجرایی کانون می باشند که به منظور محقق شدن ایده های  -1تبصره 

 شورای مرکزی کانون فعالیت می نمایند.

در زمینه تاصصی خود  واحدساختاری مشورتی دارند که زیر نظر شورای مرکزی کانون فعالیت می نمایند و هر  ی اجراییها واحد  -2تبصره 

 به پیشبرد فعالیت های کانون کمک می نماید.

ها می توانند غیر از اعاای شورای مرکزی کانون  واحد. اعاای باشدنفر از اعاای کانون می تا هفت متشکل از سه واحد اجراییهر   -3تبصره 

 باشند.

واحد توسط شورای مرکزی کانون تعیین می شود و مسئولیت راهبری می باشد که  واحدیکی از اعاای آن  واحد اجراییرئیس هر  -4تبصره 

 ی صورتجلسات و ارائه آن به شورای مرکزی کانون را دارد. ، برگزاری جلسات، تهیهمربوطه



 
 

مرکزی و ی یکی از اعاای شورای  برعهدهترجیحاً هر واحد متشکل از سه تا هفت نفر از اعاای کانون می باشد که ریاست هر واحد  -5تبصره 

 در موارد خاص به انتااب شورای مرکزی می باشد.

 د.ارائه دهن کانون به شورای مرکزی را موظف هستند که هر ماه گزارشی از عملکرد خود اجرایی یواحدهاتمامی  -6تبصره 

 ایران باشد. میالقوانین جمهوری اس می و در راستای اهداف والیت شئونات اسابا رعها باید برنامهی  ارائه، ایجاد و برگزاری کلیه -7تبصره 

دانشنگاه   و اجتمناعی  فرهنگی مدیریت برنامه ریزیاز طریق  فقط ارتباط کاری با مراکز مرتبط خارج از دانشگاه مکاتبه یا  هرگونه – 8 تبصره

 .شودانجا  می

 شرایط عضویت سوم:فصل 

در کانون عاو شنوند و در راسنتای اهنداف کنانون و چنارچوب اساسننامه       د نتوانتمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه می -10 ماده

 .فعالیت کنند

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

 .تواند حداکثر در سه کانون عاویت داشته باشدهر دانشجو در زمان واحد می - 2 تبصره

 :موارد زیر محقق می شودلغو عاویت اعاای کانون با یکی از  - 3 تبصره

 فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج 

  نیروی انسانییید واحد أشایص شورای مرکزی و تتعد  فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون با 

 ی سال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتعاویت مجدد این فرد یک) باطیامحرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته ان

 (زی برسدرکپنجم اعاای شورای م ممکن خواهد بود که به تصویب چهار

 .شود  مشروطی لغو میالهرگاه عاو کانون در حین فعالیت مشروط شود، عاویت وی از آغاز نیمسال بعد از اع - 4 تبصره

 

 : انتخاباتچهارمفصل 

ماه از مینان اعانای دارای شنرایط    خرداددر  توسط مجم  عمومی کانوناعاای شورای مرکزی کانون، هر ساله با برگزاری انتاابات  -11 ماده

 .کنندو به مدت یک سال مطابق اساسنامه کانون شروع به فعالیت می می شوند تعیین حاضرینی أبا ر( 3)درج شده در ماده 

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

 

برنامه ریزی و اجرای انتاابات بر عهده هیأت اجرائی انتاابات متشکل از کارشناس کانون ها، دبیر شورای هماهنگی کانون ها و سنه   -12ماده 

ارت بنر  نفر از دانشجویان فعال فرهنگی به انتااب کارشناس کانون ها می باشد. مسئولیت هیأت اجرایی بر عهده کارشنناس کنانون هنا و  نظن    

 حسن اجرای دقیق انتاابات بر عهده مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد.

 هر کاندیدا می تواند یک نفر ناظر برای نظارت بر انتاابات و شمارش آراء معرفی نماید. – 1 تبصره

 

برنامنه رینزی فرهنگنی و اجتمناعی براسناس شنرایط        هیأت اجرایی انتاابات مستقر در مدیریتتوسط  کاندیداهاحیت صال بررسی - 13 ماده

 .گیردصورت میکاندیداهای انتاابات کانون های فرهنگی و هنری مندرج در آئین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها 



 
انتاابناتی   کاندینداهای روز قبل از شروع انتاابات به صورت مکتوب و رسمی به  هفتباید تا  کاندیداهاحیت الصتأیید یید یا عد  أت -1تبصره 

 .ع داده شودالاط

 اجرایی انتاابات أتساعت به هی 24 حداکثر تا اض خود راراعت وی می تواندحیت، البه رد ص کاندیداهادر صورت اعتراض هر یک از  -2تبصره 

 دهد.ارائه  کاندیدا حیت را به شاص الساعت دلیل رد ص 24باید ظرف  أتارجاع دهد و هی

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

 

 .  شودالروز قبل از برگزاری انتاابات اع چهارانتااباتی باید  کاندیداهایلیست نهایی  - 14ماده 

 

 کاندیداها می توانند دربازه زمانی تعریف شده توسط هیأت اجرایی و با رعایت ضوابط اعال  شده اقدا  به تبلیغات نمایند. – 15ماده 

 

د متقاضی دبیری ننتواهای یک ساله خود میو برنامه هااز اعاای شورا با ارائه پیشنهاد هر کدا  کانون مرکزی شورای تشکیل از پس -16 ماده

 .دبیر کانون انتااب کنندیک نفر را به عنوان ی دهند و أحیت رالعاای کانون موظف هستند به فرد باصکانون باشند. ا

 

دانشنگاه رسنید و از اینن تناریخ الز  االجنرا      فرهنگی به تأیید شورای  1393مهرماه سال تبصره در   24ماده و  16فصل و   4این اساسنامه در 

 است.

 

 ... و توفیق از اوست.

 


