
 

  

  کانونهای فرهنگی دانشجویی آئين نامه                    

 

 مقدمه

خالقيتهاي فرهنگي دانشجويان؛ سامان  به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد ( كانونهاي فرهنگي دانشجويان) 

فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي؛ حمايت و هدايت اين گروه از  هاي خود انگيختهها و تالشبخشيدن به خواسته

 به ارزشهاي متعالي اسالمي؛ ارتقاء سطح همكاري جمعي و بسط و تعميق فرهنگ مشاركت در تها در جهت نيلفعالي

هاي فرهنگي دانشجويان بر فعاليت امور دانشگاهها؛ تأسيس و تقويت نهادهاي مدني و غيردولتي و قانونمندي حوزه

هاي فعاليت شود، در دانشگاهين نامه ناميده ميبه اختصار آي اساس ضوابط مندرج در آيين نامه حاضر كه از اين پس

  .نمايندمي

 ـ تعاريف و كليات1ماده 

 :هاي فرهنگي دانشجويانكانون ـ1ـ 1

هايي از قبيل: قرآن و عترت؛ ادبي؛ فيلم و ضوابط اين آيين نامه در زمينه نهادهايي دانشجويي هستند كه در قالب

گوي  مي؛ صنايع دستي؛ فرهنگ و انديشه )مطالعات فرهنگي، گفت وهنرهاي نمايشي؛ هنرهاي تجس عكس؛ موسقي؛

نمايند و امداد و ...( فعاليت مي هاي اجتماعي،ها، ايرانگردي و جهانگردي و ...( و اجتماعي )محيط زيست؛ آسيبتمدن

 .شوندمي در اين آيين نامه به اختصار كانون ناميده

شمول اين آيين نامه خارج بوده و  علمي، صنفي، ورزشي و سياسي است ازهايي كه زمينه فعاليت آنها ـ تشكل1تبصره 

 .نمايندهاي مربوطه تبعيت مياز آيين نامه

در هريك از كانونها و همچنين  هاي متعدد با عنوان شاخه كانون به صورت مستقلـ امكان فعاليت زير گروه2تبصره 

ها وجود دارد و كليه مقررات مربوط به واحدهاي تابعه دانشگاه و هاي پراكندههاي فرهنگي در دانشكدههاي كانونشاخه

الزم  هاي كانون نيز صادق وهاي تكميلي آن در شاخهمندرج در اين آيين نامه و دستورالعمل ها اعم از مواردكانون

 .االجرا است



، امكان تشكيل كانون بصورت مجزا ها و واحدهاي تابعه يك دانشگاه در شهرهايـ در صورت استقرار دانشكده3تبصره 

 .مستقل از مركز در واحدهاي مذكور وجود دارد

 :ـ اساسنامه كانون 1ـ  2

ها و مقررات اجرايي ويژه يك كانون كه در تشكيالت، دستورالعمل اي است مكتوب شامل: اهداف، شرح وظايف،مجموعه

 .شودأت مؤسس كانون تدوين ميهاي تكميلي آن توسط هينامه و دستورالعمل قالب ضبوابط اين آيين

 .است اين اساسنامه پس از تأييد مديريت فرهنگي و تصويب در مجمع عمومي كانون الزم االجرا تبصره ـ

 :ـ عضو كانون 1ـ  3

شود كه مطابق اين آيين نامه بدون فعاليت كانون اطالق مي به هريك از دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه محل

 پردازند. حداقل تعداد اعضاء جهتآيند و در چارچوب اساسنامه كانون به فعاليت ميمي ضويت كانون درمحدوديت به ع

 .باشدنفر مي 11فعاليت يك كانون 

  شوراي مركزي كانون تبصره ـ چنانچه عضو كانون در چارچوب اساسنامه كانون فعاليت نكنند، با تصميم

 .عضويت وي لغو خواهد شد (1-1بند )

  :ـ تركيب كميته ناظر1ـ  4

هاي داخلي كانون و آن به منظور تصويب اساسنامه و آيين نامه شورايي است متشكل از اعضاء كانون كه جلسات

مركزي  ها و دريافت گزارش فعاليت ساالنه شوراياعضاي شوراي مركزي كانون، تدوين اولويت تغييرات آنها، انتخابات

العاده بر اساس دعوت شوراي مركزي فوق به طور عادي حداقل سالي يكبار و به طور هاي آنهاكانون و نظارت بر فعاليت

اعضاء، رسمي است و  3/2جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل  .شوداعضاء كانون، تشكيل مي 3/1يا به پيشنهاد 

 .نسبي حاضرين معتبر است مصوبات آن با رأي اكثريت

بعد تشكيل گردد. اين  ع عمومي، جلسه فوق بايد حداكثر دو هفتهـ در صورت عدم رسميت جلسات مجم1تبصره 

 .جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود



اعمال تغييرات توسط مجمع  پذير است و هرگونهحاضرين، امكان 3/2ـ تصويب تغييرات اساسنامه با رأي 2تبصره 

مه صورت گيرد. در صورتيكه مديريت فرهنگي تغييرات نا عمومي در اساسنامه تأييد شده كانون، بايد در چارچوب آيين

 با آيين نامه بداند، مكلف است نظرات خود را بصورت مكتوب و مستدل به كانون ارائه اعمال شده در اساسنامه را مغاير

 .نمايد

جمع عمومي عنوان ناظر در جلسات م تواند بهها، دبير اين شورا ميـ در صورت تشكيل شوراي هماهنگي كانون3تبصره 

 .شركت نمايد

 :ـ شوراي مركزي ناظر 1ـ  5

ريزي و ( به منظور برنامه3مطابق مفاد مندرج در اين آيين نامه )ماده  نفر اعضاء كانون كه 1شورايي است متشكل از 

 شوند و وظايف آن مطابقهاي مصوب كانون، توسط مجمع عمومي كانون انتخاب ميو اولويت هااجراي سياست

 .گرددمه كانون تغيير مياساسنا

 :هاي فرهنگي دانشگاهـ شوراي هماهنگي كانون 1ـ  6

نهايي اين  هاي فرهنگي دانشگاه و دبير شورا كه ظرف حداكثر يكماه پس از ابالغدبيران كانون شورايي است متشكل از

شوراي هماهنگي »اختصار پس به  گردد و از اينكانون در دانشگاه تشكيل مي 3آيين نامه در صورت وجود حداقل 

 .شودناميده مي« هاكانون

 ـ ضوابط تشكيل و صدور مجوز كانون 2ماده  

گذارنده )ويژه دوره  واحد درسي را 11نفر از دانشجويان عالقمند به فعاليت فرهنگي كه حداقل  3حداقل  ـ 2ـ  1

 1جر به محروميت از تحصيل به مدت من كارداني و كارشناسي( و در دو سال گذشته حكم قطعي كميته انضباطي

عنوان هيأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبني بر تشكيل كانون در يكي از  توانند بهنيمسال يا بيشتر را نداشته باشند، مي

و اهداف  در اين آيين نامه به مديريت فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند. اساسنامه پيشنهادي كانون هاي مندرجزمينه

 .ايد به پيوست تقاضانامه ارائه گرددتشكيل آن ب



تقاضانامه، نسبت به صدور  روز پس از دريافت و ثبت 33مديريت فرهنگي دانشگاه موظف است ظرف حداكثر  ـ 2ـ  2

 .( اين آيين نامه اقدام نمايد2-3مطابق بند ) مجوز تأسيس كانون و يا اعالم كتبي داليل عدم صدور مجوز

اعالم كتبي داليل عدم صدور مجوز  دگي به تقاضانامه تأسيس كانون در مهلت مقرر يا عدمتبصره ـ در صورت عدم رسي

روز پس از پايا مهلت  11اعتراض خود را حداكثر ظرف  تواند مراتبتوسط مديريت فرهنگي، هيأت مؤسس مي

رف يك ماه نسبت به اعالم نمايد. شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است حداكثر ظ رسيدگي، به شوراي فرهنگي دانشگاه

 .اعتراض نامه هيأت مؤسس و صدور رأي نهايي بصورت كتبي اقدام نمايد بررسي

 :باشدـ شرايط صدور مجوز براي كانون به شرح زير مي 2ـ  3

 .باشد ( اين آيين نامه2-1الف ـ هيأت مؤسس كانون بايد واجد شرايط مندرج در بند )

كانون، مجمع عمومي كانون، شوراي  ن بايد كليه اجزاء و اركان نظير اعضاءب ـ در ساختار پيشنهادي اساسنامه كانو

 .بيني شودنامه پيش مركزي كانون و دبير كانون مطابق با مفاد اين آيين

مجوز رسمي مديريت فرهنگي  ج ـ در زمينه مورد تقاضا، در همان دانشگاه، كانون يا شاخه كانوني مشابهي كه با

 .يد، وجود نداشته باشدنمادانشگاه فعاليت مي

اين آيين نامه تشكيل و  (2-3) تواند بدون استناديه يكي از موارد مندرج در بندمديريت فرهنگي دانشگاه نمي ـ2ـ  1

 .فعاليت كانون را غير مجاز اعالم كند

ض باشد، نامه معتر در صورتي كه متقاضيان نسبت به رأي صادره توسط مديريت فرهنگي مطابق اين آيين ـ2ـ1

فرهنگي، دفاعيات خود را تسليم وي نمايد. مديريت  روز پس از دريافت ابالغ كتبي مديريت 11توانند ظرف حداكثر مي

 .از دريافت و ثبت اعتراض نامه كتباً در اين خصوص اعالم نظر نهايي نمايد روز پس 11فرهنگي موظف است حداكثر 

روز پس از دريافت اعالم  11توانند ظرف حداكثر نهايي معترض باشند ميچنانچه متقاضيان نسبت به اعالم نظر  ـ2ـ6

دانشگاه تسليم نمايند. شوراي فرهنگي دانشگاه موظف  كتبي، اعتراض نامه خود را همراه مستندات به شوراي فرهنگي

وب اقدام جلسه نسبت به بررسي اعتراض نامه و صدور رأي نهايي بصورت مكت است حداكثر ظرف يك ماه با تشكيل

 .االجرا استشوراي فرهنگي در چارچوب اين آيين نامه الزم نمايد. رأي



نصب اعالميه در سطح  پس از صدور مجوز فعاليت كانون، هيأت مؤسس كانون بايد از طريق فراخوان عمومي و ـ2ـ7

برگزاري اولين مجمع دريافت مجوز نسبت به  ماه پس از 2دانشگاه اقدام به عضوگيري رسمي نموده و ظرف حداكثر 

دانشگاه، جهت تصويب اساسنامه و برگزاري انتخابات شوراي مركزي كانون  عمومي با حضور نماينده مديريت فرهنگي

 .صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود اقدام نمايد. در

نفر( نرسد، مجوز فعاليت كانون  11نصاب تشكيل كانون ) ـ چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء كانون به حد 1تبصره 

 .ملغي خواهد شد

 .شودتعطيالت نوروز و تابستان را شامل نمي بيني شده در اين آيين نامه، ايامهاي پيشها و زمانـ كليه مهلت 2تبصره 

 ـ شوراي مركزي كانون 3ماده 

رسمي داراي شرايط زير براي  عمومي كانون از ميان اعضاء اعضاي شوراي مركزي كانون از طريق انتخابات مجمع ـ3ـ1

 :گردندمدت يكسال مطابق اساسنامه كانون انتخاب مي

 «كارشناسي ويژه دانشجويان مقطع كارداني و»واحد درسي گذرانده باشد.  11الف ـ حداقل 

 .ب ـ تا پايان دوره فعاليت شورا، دانشجو باشند

 .باشند ويت در شوراي مركزي كانون، مشروط نشدهج ـ در نيمسال قبل از تقاضاي عض

مدت يك نيمسال يا بيشتر  قطعي منجر به محروميت از تحصيل به د ـ ظرف دو سال اخير در كميته انضباطي حكم

 .نداشته باشند

اقدام به برگزاري جلسه مجمع  ها بصورت جداگانهباشند، هريك از شاخههايي كه داراي شاخه كانوني ميدر كانون ـ3ـ2

ها، با برگزاري انتخابات شوراهاي منتخب هريك از شاخه عمومي و انتخاب اعضاء شوراي شاخه كانون نموده و اعضاء

 .نمايندمركزي كانون را انتخاب مي جداگانه، از ميان خود شوراي

  

  

شود و مصوبات آن مي نفر از اعضاء تشكيل 1جلسات شوراي مركزي كانون حداقل ماهي يكبال با حضور حداقل  ـ3ـ3

 .با رأي اكثريت نسبي حاضرين معتبر است



هاي كلي مصوب مجمع و برنامه هاها، اولويتتبصره ـ كليه مصوبات كانون بايد منطبق با اساسنامه كانون، سياست

 .ها باشدعمومي و مصوبات شوراي هماهنگي كانون

دبير كانون انتخاب و به  نون، اعضاء شورا يك نفر را از ميان خود به عنواندر اولين جلسه شوراي مركزي كا ـ3ـ1

ريزي جلسات شوراي مركزي كانون و نظارت بر اجراي برنامه نمايند. دبير كانون مسؤوليتمديريت فرهنگي معرفي مي

 گيري مصوبات شورايها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پيشوراي هماهنگي كانون مصوبات آن، شركت در جلسات

قانوني كانون بر عهده دبير آن  باشد. همچنين مسؤوليت كليه امور حقوقي، اداري ودار ميها را عهدههماهنگي كانون

 .است

 هاـ شوراي هماهنگي كانون4ماده 

ف است حداكثر ظر كانون در دانشگاه مطابق اين آيين نامه، مدير فرهنگي موظف 3در صورت وجود حداقل  ـ1ـ1

نفر  3هاي موجود در اولين جلسه اين شورا كانون ها، اقدام نمايد. دبيرانيكماه نسبت به تشكيل شوراي هماهنگي كانون

 كارشناسان )داراي حداقل مدرك كارشناسي( دانشگاه را كه داراي سوابق برجسته و از دانشجويان، فارغ التحصيالن و يا

نمايند و مدير فرهنگي يك نفر مي باشند به مديريت فرهنگي دانشگاه معرفيهاي فرهنگي مياي در حوزه فعاليتارزنده

 .كندها منصوب ميهماهنگي كانون از ايشان را براي مدت يكسال به سمت دبير شوراي

 :باشدها به شرح زير ميوظايف شوراي هماهنگي كانون ـ1ـ2

 هاي مختلف دانشگاهميان كانون هاي مشتركفعاليت ريزي جهتهاي دانشگاه و برنامهـ ايجاد هماهنگي بين كانون1

ها و ارائه پيشنهادات اعتبارات موردنياز كانون ها و تعيين ميزانهاي كلي كانونها و برنامهها، اولويتـ تدوين سياست2

 به مديريت فرهنگي دانشگاه

آيين نامه و مقررات كانون و رسيدگي به  اهاي اجرايي بها از جهت مطابقت مصوبات و برنامهـ نظارت بر عملكرد كانون3

 ها مطابق اين آيين نامهتخلفات كانون

فرهنگي و دانشجويي داخل و خارج  هاي دانشگاه با ساير نهادهايـ ايجاد تسهيالت الزم جهت برقراري ارتباط كانون1

 دانشگاه



حضور دو سوم اعضاء  د و جلسات آن باها هر ماه حداقل يك جلسه برگزار خواهد كرشوراي هماهنگي كانون ـ1ـ3

 .رسميت داشته و مصوبات آن با رأي اكثريت حاضرين معتبر است

است. مديريت فرهنگي  ها پس از تأييد مديريت فرهنگي دانشگاه الزم االجرامصوبات شوراي هماهنگي كانون ـ1ـ1

اي، ورا اعالم نمايد. در صورت رد مصوبهدبير ش موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداكثر يك هفته به

هاي ها ارائه شود. پس از بررسيطور مستند و مستدل به شوراي هماهنگي كانون روز به 11داليل رد بايد حداكثر ظرف 

فرهنگي  شود. شورايصورت عدم توافق، موضوع به شوراي فرهنگي دانشگاه جهت حل اختالف ارجاع مي الزم در

 .ماه رأي نهايي را صادر نمايد 1ظرف حداكثر  دانشگاه موظف است

 باشد.سها با امضاي دبير آن معتبر ميكليه مكاتبات شوراي هماهنگي كانون ـ1ـ1

 ـ نحوه رسيدگي به تخلفات كانون5ماده 

بر مصوب كانون يا مصوبات معت ها و اساسنامهدر صورتي كه كانون پايبند به اصول مندرج در آيين نامه كانون ـ1ـ1

ها در ها مرجع اوليه بررسي و رسيدگي به تخلفات كانونكانون شود شوراي هماهنگيكانون نباشد، متخلف شناخته مي

عنوان  ها پس از تأييد مديريت فرهنگي بهباشد. آراء صادره توسط شوراي هماهنگي كانونمي چارچوب اين آيين نامه

 .ناظر نهايي آيين نامه الزم االجرا است

دار خواهد اين مسؤوليت را عهده ـ در صورت وجود كمتر از سه كانون در دانشگاه، مديريت فرهنگي مستقيما1ًتبصره 

 .شد

كانون مربوطه فاقد حق رأي  ها، دبيرـ در صورت بررسي تخلفات يك كانون در شوراي هماهنگي كانون2تبصره 

 .باشدمي

موعد مقرر )مندرج در  تعيين اعضاء شوراي مركزي را درچنانچه كانون جلسه مجمع عمومي ساالنه خود جهت  ـ1ـ2

ضمن صدور اخطار كتبي به كانون، حداكثر مدت  ها موظف استاساسنامه كانون( برگزار نكند، شوراي هماهنگي كانون

به برگزاري انتخابات مجمع عمومي در مهلت مقرر تعلل نمايد، شوراي  ماه به شوراي مركزي مهلت دهد تا نسبت 2

 .ضمن تعليق شوراي مركزي كانون، اقدام به برگزاري جلسه مجمع عمومي خواهد نمود هانگي كانونهماه



ندهد، ضمن دريافت  در صورتي كه شوراي مركزي كانون دو ماه متوالي يا سه ماه غير متوالي تشكيل جلسه ـ1ـ3 

ري جلسه شوراي مركزي كانون اقدام برگزا روز فرصت دارد نسبت به 11ها، اخطار كتبي از شوراي هماهنگي كانون

ها ضمن انحالل شوراي مركزي موظف است شوراي هماهنگي كانون نمايد. در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر،

 .برگزاري مجمع عمومي فوق العاده جهت انتخاب اعضاء شورا مركزي جديد اقدام كند ظرف حداكثر يكماه نسبت به

تشكيل جلسه دهد، در جايگاه  ركزي كانون پس از دريافت اخطار كتبي، در مهلت مقررتبصره ـ در صورتيكه شوراي م

( جهت 1-3ها آن را منحل نموده و مطابق بند )كانون شود و در صورت تكرار تخلف شوراي هماهنگيخود ابقاء مي

 .اقدام خواهد نمود برگزاري مجمع عمومي فوق العاده

عمل نكند، دبير كانون  ف و وظايف مندرج در اساسنامه و مصوبات معتبر خوچنانچه كانون در چارچوب اهدا ـ1ـ1

صورت موجه نبودن داليل ارائه شده توسط دبير، شوراي  گيرد و درها مورد سؤال قرار ميتوسط شوراي هماهنگي كانون

 .كتبي خواهد داد ها به كانون اخطارهماهنگي كانون

بر اساس ادامه ارائه شده  غيرفعال بودن يك كانون را در طول يك ترم تحصيليها چنانچه شوراي هماهنگي كانون ـ1ـ1

مركزي كانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترميم  ماه به شوراي 2موجه نداند، ضمن صدور اخطار كتبي، مدت 

م به كانون، ها ضمن صدور اخطار كتبي دواينصورت شوراي هماهنگي كانون هاي كانون اقدام نمايد. در غيرفعاليت

اقدام خواهد  ( نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده1-3كانون را منحل نموده و مطابق بند ) شوراي مركزي

 .نمود

ماه نسبت به ترميم  1مدت  نفر كمتر شود، كانون مهلت دارد در 11در صورتي كه تعداد اعضاء رسمي كانون از  ـ1ـ6

ها و تأييد مديريت فرهنگي، مجوز فعاليت كانون هماهنگي كانون ورت با رأي شورايخود اقدام نمايد؛ در غير اينصاعضاء

 .لغو خواهد شد

( اين 1-1( تا )1-2بندهاي ) در صورتيكه كانون در دوره فعاليت يك ساله خود در هر يك از موارد مندرج در ـ1ـ7

دريافت نمايد، با رأي شوراي هماهنگي  غير مشابه اخطار 1اخطار مشابه )تخلف موضوع يك بند( يا  3آيين نامه 

 .مجوز فعاليت كانون لغو خواهد شد ها و تأييد مديريت فرهنگي،كانون



  ( و1-6از بندهاي ) تواند بدون استناد به موارد مندرج در يكيتبصره ـ مديريت فرهنگي دانشگاه نمي

 .اين آيين نامه مجوز فعاليت كانون را لغو نمايد (7-1)

 هااز و كار مالي و پشتيباني كانونـ س6ماده  

موضوع اين آيين نامه را به  هايمديريت فرهنگي دانشگاه موظف است كليه امور اداري، مالي و پشتيباني كانون ـ6ـ1

 .دار شودموجود در مديريت فرهنگي دانشگاه عهده ها مطابق تشكيالتدرخواست دبير شوراي هماهنگي كانون

ها ايجاد نمايد و از همكاري كانون تواند دبيرخنه مستقلي را براي امورن، مديريت فرهنگي ميـ در صورت امكا1تبصره 

 .انجام امور محوله بهره گيرد كارمندان، كارشناسان و يا دانشجويان دانشگاه جهت

باشد در صورت ميكانون يا شاخه كانون  ها و واحدهاي تابعه پراكنده آنها دارايهايي كه دانشكدهـ در دانشگاه2تبصره 

 .آنها بصورت مستقل تأمين گردد تقاضا، الزم است اعتبارات و امكانات فعاليت

بودجه تفصيلي ساالنه دانشگاه  هاي مترتب بر اين آيين نامه درالزم است بودجه و اعتبارات مورد نياز و هزينه ـ6ـ2

تواند در صورت امكان از ت فرهنگي دانشگاه ميو مديري پيش بيني و از محل اعتبارات فرهنگي دانشگاه تأمين گردد

 .مند شودبهره ها نيزهاي ساير دستگاهكمك

هاي فعال، از محل اعتباارات فرهنگي كانون تبصره ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بصورت ساالنه به منظور حمايت از

 .د دادفرهنگي دانشگاه قرار خواه مبالغي را به عنوان كمك در اختيار مديريت

اين آيي نامه و تدوين و تصويب  ـ اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرجع تفسير7ماده 

 .دار استها عهدهحسن اجراي آيين نامه را در دانشگاه باشد و وظيفه نظارت برهاي تكميلي آن ميدستورالعمل

ماه وضعيت خود را با  2اند موظفند ظرف حداكثر بوده ها فعالدانشگاههايي كه قبل از ابالغ آيين نامه در ـ كانون8ماده 

 .نمايند مفاد آيين نامه حاضر منطبق

به تصويب وزير علوم، تحقيقات  11/11/83 تبصره در تاريخ 19بند و  31ماده،  9ـ اين آيين نامه در يك مقدمه، 9ماده 

 ها و مراكز آموزش عالي ذيربط ابالغ شداهدانشگ به كليه و فناوري رسيد و به منظور اجراي قطعي

 

 


