
  
               

  
  اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

  معاونت مشارکت هاي فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 
   کانون هاي فرهنگی دانشجویان دانشگاه 

 

  دانشجویان دانشگاه تهران      اساسنامه کانون فرهنگی

 

 تعریف و اهداف: فصل یکم

  
 تعریف -1ماده 

آیین نامه کانون هاي فرهنگی در چارچوب مطابق این اساسنامه ونهادي است متشکل از دانشجویان دانشگاه تهران که      کانون
  . کند و زیر نظر ادارة کل امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه تهران فعالیت می دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

  
  .می باشد "دانشجویان دانشگاه تهران       کانون"کار رفته است منظورب"کانون"در این اساسنامه هر جا لفظ: 1توضیح
  .شود نامیده می"اداره کل"دراین اساسنامه به اختصار  "اداره کل امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه":2توضیح 

  :اهداف کانون -2ماده  
:الف  
  - ب
- ج  
- د  
-ه  
- و  

 

  عضویت در کانون: فصل دوم
آیین نامه تشکیل کانون هاي فرهنگی دانشجویان با مراجعه به دفتر کانون و تکمیل فرم ) 3(عضویت در کانون مطابق ماده  - 3ماده 

  .عضویت امکان پذیر است
اي که در آیین  اعضایی که در کمیته هاي کانون فعالیت می نمایند به عنوان اعضاي فعال شناخته شده، از تسهیالت ویژه - 4ماده 

  .شوند نامه اجرایی پیش بینی شده است بهره مند می



هاي فرهنگی دانشجویان و مطابق آیین نامه انضباطی کانون  آیین نامه تشکیل کانون) 3(لغو یا تعلیق عضویت بر اساس ماده -5ماده 
  .صورت می پذیرد

  .وراي عمومی کانون نیستعضویت در شوراي عمومی و شوراي مرکزي سایر کانون ها مغایر با عضویت در ش - 6ماده 
  

  ارکان کانون: فصل سوم
  :شوراي عمومی کانون -7ماده 

  .این شورا متشکل از دانشجویانی است که مطابق فصل دوم این اساسنامه عضو کانون هستند - 7- 1
  .شوراي عمومی کانون دست کم سالی یک بار به دعوت شوراي مرکزي کانون تشکیل جلسه می دهد- 7- 2

اعضاي مجمع یا به درخواست شوراي مرکزي کانون، جلسات فوق العاده شوراي عمومی با دستور  3/1خواست به در : تبصره
  .اعضاء رسمی است 2/1جلسات فوق العاده شوراي عمومی کانون با حضور . جلسه مشخص تشکیل می گردد

مبنی بر عدم کفایت اعضاي ) اند که در انتخابات شوراي مرکزي حضور داشته(کل اعضاي شوراي عمومی  3/1با توافق - 7- 3
  .شوراي مرکزي منتخب و با تایید معاونت دانشجویی فرهنگی، شوراي مرکزي منحل شده، انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد

  .باشد هاي فرهنگی دانشجویان می نامه تشکیل کانون آیین)4(منطبق با ماده... رسمیت جلسات و  – 7- 4
  :ونشوراي مرکزي کان -8ماده 

عضو علی البدل می باشد که در انتخابات شوراي عمومی از میان اعضاء  2عضو اصلی و  5شوراي مرکزي کانون متشکل از  - 8- 1
  .مطابق آئین نامه انتخابات کانون به مدت یک سال برگزیده می شوند

ق آئین نامه انضباطی و با تصویب چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضاء شوراي مرکزي از عضویت انصراف دهد یا مطاب - 1تبصره 
چهار نفر از اعضاء شوراي مرکزي عدم صالحیت وي ثابت شود عضویت وي در شوراي مرکزي لغو شود،اولین عضو علی البدل 

  .جایگزین وي خواهد شد
با برکناري هر یک از اعضاء علی البدل مطابق آئین نامه انضباطی و یا پیوستن وي به شوراي مرکزي به عنوان عضو  - 2تبصره 

  . اصلی، به ترتیب کاندیدایی که بیشترین رأي را کسب کرده است، جایگزین وي خواهد شد
  .           د انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شدکه سه نفر از اعضاء شوراي مرکزي به هردلیل تغییر کنن هنگامی - 3تبصره

جلسات شوراي مرکزي با حضور دست کم سه عضو اصلی رسمیت می یابد و مباحث مطروحه در جلسه با دست کم  - 8- 2
  .نصف بعالوه یک رأي حاضرین به تصویب می رسد

تربیت آراي ماخوذه، در آن جلسه حق رأي  در صورت غیبت هریک از اعضاي اصلی در یک جلسه،اعضاي علی البدل به: تبصره
  .یابند می
سال انتخاب  برنامه ریزي و اداره جلسات شوراي مرکزي بر عهده دبیر شورا است که در اولین جلسه شورا براي مدت یک - 8- 3

  .دبیر شوراي مرکزي، دبیر کانون نیز می باشد. شود می
اي مرکزي مطابق آیین نامه انضباطی و با راي گیري سه نفر از اعضاي عزل دبیر کانون و تبدیل او به عضو عادي شور: تبصره

  .اصلی شوراي مرکزي صورت می پذیرد



  .با توجه به ضرورت، شوراي مرکزي می تواند با نظر اکثریت اعضا افرادي را براي حضور در جلسه دعوت نماید - 8- 4
  :کمیته هاي کانون -9ماده

کانون به  باشند که بر حسب ضرورت تحت نظارت شوراي مرکزي ي فعال در کانون میهاي کار هاي کانون، گروه کمیته - 9- 1
شود و در حوزه هایی نظیر آموزش، پژوهش، اطالع رسانی و ارتباطات، برگزاري  یا دائمی تشکیل می) موقت(صورت مقطعی

  .نمایند فعالیت می... مراسم، انتشار نشریه کانون و
  .امتیازي کانون،اخذ پروانه انتشار ازسوي کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی دانشگاه،الزامی است براي انتشارنشریه به صاحب:تبصره

هر یک از کمیته ها با مسئولیت یکی از اعضاي شوراي مرکزي و یا با نظارت مستقیم وي توسط یکی از اعضاي شوراي  - 9- 2
  .عمومی اداره می شود

مرکزي براي تصدي مسئولیت کمیته ها حق انتخاب با کسی است که آراي در صورت عدم توافق بین اعضاي شوراي : تبصره
  .بیشتري را کسب نموده است

عضویت در کمیته ها در درجه اول از میان کاندیداهاي غیر منتخب شوراي مرکزي و در درجه دوم از بین اعضاي شوراي  - 9- 3
  .عمومی به شکل انتصابی و زیر نظر شوراي مرکزي صورت می پذیرد

  .تشکیل کمیته هاي کانون، انحالل و یا تمدید فعالیت آنها در هر دوره به پیشنهاد شوراي مرکزي صورت می پذیرد - 9- 4
  .برنامه ها و دستورالعمل فعالیت کمیته ها توسط شوراي مرکزي تنظیم می گردد - 9- 5
  

  شرح وظایف ارکان کانون : فصل چهارم
  :وظایف شوراي عمومی کانون -10ماده
  وکلیه مفاد اساسنامه کانون  ها نامه مقررات،آیین ویب اساسنامه پیشنهادي هیات موسس وپایبندي به اصول،تص - الف
  .استیضاح آنان و ه مدت یکسالکانون ب) مطابق آیین نامه اجرایی(انتخاب اعضاي شوراي مرکزي - ب
  .هاي کانون نامهتصویب تغییرات و اصالحات پیشنهادي شوراي مرکزي در اساسنامه و آیین  - ج
  .مواقع مورد نیاز وشرکت درانتخابات ساالنه کانون کانون در فعال با همکاري منظم و-د

  :وظایف شوراي مرکزي کانون -11ماده 
  .ها هاي کانون، تعیین بودجه براي آنها و نظارت بر روند اجرایی این فعالیت تنظیم تقویم فعالیت - الف

ست دقیق برنامه هاي کانون و برآورد بودجه آنها را براي نیم سال اول تا پایان شهریور ماه شوراي مرکزي موظف است فهر: تبصره
  .هاي فرهنگی دانشجویان ارائه نماید و براي نیم سال دوم تا پایان بهمن ماه تنظیم نموده به مسئول دبیرخانه کمیته راهبري کانون

وه فعالیت آنها و تعیین تسهیالت ویژه براي اعضاي کمیته ها با توجه تشکیل کمیته هاي کانون مطابق اساسنامه، نظارت برنح - ب
  .به کیفیت کار آنها

تدوین آیین نامه هاي ضروري، تغییر و اصالح اساسنامه و آیین نامه ها بر حسب ضرورت و ارائه آن به شوراي عمومی جهت  - ج
  .تصویب

  .تی کانونبرگزاري انتخابات شوراي مرکزي مطابق آیین نامه انتخابا -د



هاي فرهنگی و  هاي کانون در هر نیم سال و ارائه آن به شوراي عمومی و معاونت مشارکت تنظیم گزارش عملکردها و فعالیت - ه
  . اجتماعی دانشگاهیان اداره کل

  .تصمیم گیري در خصوص انحالل عضویت اعضا مطابق آیین نامه انضباطی - و
و امور مربوط به اعضاي کانون، بررسی و پیگیري پیشنهادات ارائه شده از گیري در خصوص مسائل جاري کانون تصمیم  -ز

  .ها  اعضا کمیته  سوي
ریزي  ساعت در هفته و تشکیل حداقل یک جلسه هر دو هفته یکبار براي برنامه  .....حضور در دفتر کانون به مدت دست کم  - ح

  .ها و نظارت بر اجراي فعالیت
ا توافق اعضاي شوراي مرکزي، ضمن پایبندي به وظایف خود، ساعات حضور در کانون و تعداد در تعطیالت دانشگاهی ب: تبصره

  .جلسات قابل تغییر است
  .هاي کشور هاي فرهنگی دانشجویان دانشگاه براي معرفی وحضوردر مجامع کانون "اداره کل"معرفی نماینده کانون به -ط

  :وظایف دبیر کانون -12ماده 
  .ت شوراي مرکزي و اطالع رسانی به تمامی اعضا اعم از اصلی و علی البدلتعیین زمان جلسا - الف

با توافق (تواند مسئولیت اطالع رسانی را به صورت مقطعی یا دائمی به یکی دیگر از اعضاي شوراي مرکزي دبیر می: تبصره
  .واگذار نماید) طرفین

هاي فرهنگی دانشگاه  به دبیرخانه کمیته راهبري کانون طرح دستور کار جلسات کانون و ارائه طرح وبرنامه مصوب کانون - ب
  .  هاي فرهنگی دانشگاه ازطریق دبیرخانه کمیته وپیگیري براي تصویب آنها درجلسات کمیته راهبري کانون

  .هاي کانون نظارت بر روند اجرایی فعالیت - ج
  .نظارت بر امور مالی کانون -د

  .در اختیار ایشان قرار دهد الی را با درخواست اعضاي شوراي مرکزي،هاي م دبیر موظف است گزارش فعالیت: تبصره
  .تصمیم گیري در موارد اضطراري در صورت عدم دسترسی به اعضاي شوراي مرکزي - ه

  .گردد مسئولیت این تصمیم گیري مستقیماً به شخص دبیر بر می: تبصره
  .دانشگاه و انتقال مصوبات این شورا به شوراي مرکزي کانون هاي فرهنگی کانون شرکت در جلسات شوراي هماهنگی - و
هاي فرهنگی دانشجویان  تعیین منشی جلسات، تنظیم صورت جلسات و ارائه آن به مسئول دبیرخانه کمیته راهبري کانون -ز

  .دانشگاه،جهت اطالع از روند فعالیت کانون
  .: 13ماده

رتاریخ                  به تصویب اعضاي شوراي عمومی کانون فرهنگی                              تبصره د 13ماده و  13. فصل 4این اساسنامه در 
  .دانشگاه تهران رسید

 

 


