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 آیین نامه کانون های فرهنگی وهنری

 02-04-1388 :تاریخ آیین نامه

 ها و مؤسسات آموزش عالیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاهنامه کانونآیین

 مقدمه:

عالی انقالب فرهنگی و ضوواب  کلوی فلالیوت    شورای 92/11/78مورخ  046با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه 

شوورای اسوالمی شودن     101ها و مؤسسات آموزش عالی مصووبه جلسوه   ن دانشگاههای فرهنگی دانشجویاکانون

هوا و  دهی خواسوهه های فرهنگی دانشجویان، سامانسازی رشد خالقیتها و مراکز آموزشی و با هدف زمینهدانشگاه

در جهت نیو   ها های خودانگیخهه فرهنگی، هنری و اجهماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فلالیتتالش

ها به شوند، این کانونها تشکی  میهای فرهنگی دانشجویان در دانشگاههای مهلالی اسالمی و ایرانی کانونبه ارزش

هوا،  منظور تأکید بر هویت ملی و اسالمی، ارتقای سطح همکاری جملی و بس  و تلمیق فرهنگ مشارکت در دانشوگاه 

های فرهنگی دانشوجویان براسواض ضوواب  منودر  در     حوزه فلالیتتأسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانونمندی 

 کنند.شود( فلالیت مینامه نامیده میهای فرهنگی دانشجویان )که از این پس به اخهصار آییننامه کانونآیین

 فص  اول: تلاریف و کلیات

هوایی از قییو    نامه در زمینههای فرهنگی دانشجویان نهادهایی هسهند که در قالب ضواب  این آیینکانون -1ماده 

دینی و مذهیی )اسالم شناسی، نماز و نیایش، امر به ملروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و عهورت، مراسو ،   

اعیاد، و وفیات مذهیی و ...(، ادبی و هنری )ادبیات، فیل  و عکس، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع دسهی و 

و ...( و اجهماعی )جهاد یاوری، سازندگی، ایوران شناسوی، گردشوگری،     طاللات فرهنگی،...( فرهنگ و اندیشه )م

نامه به اخهصوار کوانون   کنند و در این آیینهای اجهماعی، امداد و هالل احمر و ...( فلالیت میمحی  زیست، آسیب

 شوند.نامیده می

 نامه خار  اند.سیاسی است از شمول این آیین هایی که زمینه فلالیت آنها علمی، صنفی، ورزشی و: تشک 1تیصره 

هوا،  تواند با تصویب شورای مرکزی خود و تأیید شوورای فرهنگوی دانشوگاه، در دانشوکده    : هر کانون می9تیصره 

 ها و واحدهای تابله دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسهه خود را ایجاد کند.خوابگاه

ها و واحدهای تابله یک دانشگاه در چند شهر، امکان تشکی  کانون به وابگاهها، خ: در صورت اسهقرار دانشکده3تیصره

 صورت مجزا در واحدهای مذکور وجود دارد.

ای است مکهوب شوام  اهوداف، شورظ وفوایف، تشوکیالت، شورای  ع وویت،        اساسنامه کانون مجموعه -9ماده 

ناموه و  ها، ضواب  این آیوین کلی فلالیت کانون ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضواب دسهوراللم 

های تکمیلی آن و الگوی تنظی  شده در اداره ک  امور فرهنگی دسهگاه توس  هیأت مؤسس کانون تدوین دسهوراللم 

 گردد:شود و در آن موارد ذی  ذکر میمی



2 

 

هویت ملی ایران اسالمی را  ای خواهد بود که حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت وفلالیت کانون به گونه .1

  .اسالمی باشد - های فرهنگی ایرانیتحکی  کرده و در جهت تقویت ارزش

ها و نشریات سیاسوی  ها، تشک انجمن ای خواهد بود که با وفایف سایر نهادها، شوراها،فلالیت کانون به گونه .9

  .نداشهه باشد دانشجویی و هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تزاح 

اساسنامه پیشنهادی هیأت مؤسس پس از تصویب مجمع عمومی کانون و تأیید شورای فرهنگی دانشوگاه ززم   -1هتیصر

 ازجرا است.

: تغییرات اصالحی اساسنامه پس از تصوی در مجمع عمومی کانون، باید به تأیید شورای فرهنگوی دانشوگاه   9تیصره 

 برسد.

شوود کوه   غ  به تحصی  در دانشگاه مح  فلالیت کانون اطالق موی ع و کانون به هر یک از دانشجویان شا -3ماده 

پردازند. حداق  تلداد آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فلالیت مینامه به ع ویت کانون در میمطابق این آیین

 نفر است. 11اع اء جهت فلالیت یک کانون 

 نون ع ویت داشهه باشد.تواند حداکثر در سه کاهر دانشجو در زمان واحد می -1تیصره

 شود:لغو ع ویت اع ای کانون یا یکی از موارد زیر محقق می -9تیصره

 الف( فراغت یا انصراف از تحصی  یا اخرا 

های ب( عدم فلالیت در چارچوب اساسنامه کانون با تشخیص شورای مرکزی کانون و تأیید گروه نافر بر فلالیت کانون

 دانشگاه

به واسطه حک  قطلی کمیهه ان یاطی )ع ویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران  ( محرومیت از تحصی  

 محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنج  اع ای شورای مرکزی برسد(.

لغوو  هرگاه ع و کانون در حین فلالیت مشروط شود، ع ویت وی از آغاز نیمسال بلد از اعالم مشوروطی   -3تیصره 

 شود.می

مجمع عمومی کانون شورایی است مهشک  از اع ای کانون که جلسات آن به منظوور تصوویب اساسونامه و     -4ماده 

ها، دریافت گزارش های داخلی کانون و تغییرات آنها، انهخاب اع ای شورای مرکزی کانون، تدوین اولویتنامهآیین

های آن و اسهی اظ شورای مرکزی یا اع ای آن به طور عادی الیتفلالیت سازنه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فل

اللاده براساض دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اع ای کانون تشوکی   حداق  سالی یک بار و به طور فوق

شود. جلسات مجمع عمومی با ح ور حداق  نصف به عالوه یک اع اء رسمی است و مصوبات آن بوا ریی اکثریوت   می

 طلق حاضران ملهیر است.م
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در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، باید فرف یک ماه جلسه مجدد تشکی  شود. این جلسوه بوا    -1تیصره 

 ح ور هر تلداد از اع اء رسمی خواهد بود.

 تصویب تغییرات اساسنامه با ریی دو سوم اع ای مجمع عمومی امکان پذیر است و هر گونه اعمال تغییورات  -9تیصره 

نامه صورت گیرد. در صورتی که شورای فرهنگوی دانشوگاه   توس  مجمع عمومی در اساسنامه باید در چارچوب آیین

نامه بداند، نظرات خود را به صورت مکهوب و مسهدل به کوانون اراهوه   تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر آیین

رسیدگی گروه نافر دانشگاه بووده و ریی ایون گوروه     کند. در صورت اصرار طرفین بر نظرات خود، مرجع نهاییمی

 قطلی و ززم الجراست.

توانند بوه عنووان نوافر در    ها و نماینده مدیر ک  امور فرهنگی دانشگاه میدبیر شورای هماهنگی کانون -3تیصره 

 جلسات مجمع عمومی کانون شرکت کنند.

فت نفر از اع ای کانون که مطابق مفاد مندر  در این شورای مرکزی کانون شورایی است مهشک  از سه تا ه -1ماده 

های مصوب کانون، توس  مجموع عموومی   ها و اولویتنامه )فص  سوم( به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاستآیین

 شود.شوند و وفایف آن مطابق اساسنامه کانون تلیین میکانون انهخاب می

هوای فرهنگوی دانشوگاه،    نشگاه شورایی مهشک  از دبیران کانونهای فرهنگی داشورای هماهنگی کانون -0ماده 

باشد. رهویس ایون   مدیرک  امور فرهنگی، نماینده نهاد نمایندگی مقام ملظ  رهیری در دانشگاه و دبیر این شورا می

فرهنگوی  ها و با تأیید مدیر ک  امور شورا مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه است و دبیر این شورا منهخب دبیران کانون

های دانشگاه فرف یک ماه پس از ابالغ نهوایی ایون   (. شورای هماهنگی کانون18دانشگاه خواهد بود. )مطابق ماده 

شوورای  »تشکی  و از این پس بوه اخهصوار    18نامه در صورت وجود حداق  سه کانون در دانشگاه مطابق ماده آیین

 شود.نامیده می« هماهنگی

عالی یک گروه نافر مهشک  از ملواون  ها در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزشکانون الیتبا هدف نظارت بر فل -8ماده 

شود. ایون  دانشجویی ... فرهنگی یا عنوان مشابه، مسئول نهاد نمایندگی و مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه تشکی  می

های دسهگاه مهیوع خود ارسال های نظارت خود را در پایان هر نیمسال به گروه مرکزی نظارت بر کانونگروه گزارش

 خواهد کرد.

هوا و  های نافر و شورای فرهنگوی دانشوگاه  ها و گروهها و عملکرد کانونبا هدف نظارت و ارزیابی فلالیت -7ماده 

ها در هر دسهگاه مرکب از ملاون ها، گروه مرکزی نظارت بر کانونعالی کشور در قیال فلالیت کانونمؤسسات آموزش

ها هماعی و مدیرک  امور فرهنگی دسهگاه و ملاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام ملظ  رهیری در دانشگاهفرهنگی و اج

 شود.تشکی  می

 ها به شرظ زیر است:وفایف گروه مرکزی نظارت بر کانون

 هاهای کانوننظارت و ارزیابی عملکرد گروه نافر و شورای فرهنگی هر دانشگاه در قیال فلالیت -1
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 های هر دانشگاهو ارزیابی فلالیت کانون نظارت -9

های فرهنگوی، هنوری و اجهمواعی    های تخصصی کانونصدور مجوز، انحالل و نظارت و ارزیابی عملکرد مجمع -3

 دانشجویان

های های کشور با عنایت به گزارشهای فرهنگی، هنری و اجهماعی دانشجویان دانشگاهبررسی و ارزیابی فلالیت -4

 های نظارتیه نافر و عنداللزوم تحقیقات میدانی و گزارشای گرودوره

هوای تخصصوی   این شورا مرجع نهایی رسیدگی به اخهالفات احهمالی شورای فرهنگی، گوروه نوافرف مجموع    -1

 باشد و حک  این شورا در این خصوص ززم ازجرا و نافذ است.های فرهنگی میکانون

 نامهمصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و دسهگاه و تفسیر این آیین نامه ونظارت بر حسن اجرای این آیین -0

 فص  دوم: ضواب  تشکی  و صدور مجوز

توانند به عنوان هیأت مؤسس، تقاضای خوود را  مند به فلالیت فرهنگی میحداق  سه نفر از دانشجویان عالقه -2ماده 

نامه به دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه اراهه کننود.  یینهای مندر  در این آمینی بر تشکی  کانون در یکی از زمینه

اساسنامه پیشنهادی کانون و ضرورت تشکی  آن باید به پیوست تقاضانامه اراهه شود. این دانشجویان باید دارای شرای  

 زیر باشند:

 الف( گذراندن حداق  یک نیمسال تحصیلی

   سال تحصیلی یا بیشهرب( نداشهن حک  قطلی محرومیت از تحصی  به مدت یک نی

 شود.هیأت مؤسس پس از تشکی  مجمع عمومی و انهخاب شورای مرکزی کانون منح  می -تیصره

روز پس از دریافت و ثیت تقاضا، نسیت به صدور مجوز تأسیس کانون یوا   41شورای فرهنگی دانشگاه فرف  -16ماده 

 کند.نامه( اقدام میاین آیین 11اعالم کهیی دزی  عدم صدور مجوز )مطابق ماده 

در صورت عدم رسیدگی به تقاضای تأسیس کانون در مهلت مقرر، مخالفت شورای فرهنگی با تأسیس کانون  -11ماده 

روز پوس از   11تواند اعهراض خود را فرف یا اعالم نکردن دزی  عدم صدور مجوز توس  آن شورا، هیأت مؤسس می

گاه اعالم کند. گروه نافر دانشگاه فرف یک ماه نسیت به بررسوی اعهوراض   پایان مهلت رسیدگی، به گروه نافر دانش

کند. ریی گروه نافر در این خصوص قطلی و ززم ازجورا  هیأت مؤسس و صدور ریی نهایی به صورت کهیی اقدام می

 است.

 شرای  صدور مجوز برای کانون به شرظ زیر است: -19ماده 

 نامه باشند.این آیین 2د شرای  مندر  در ماده الف( اع ای هیأت مؤسس کانون باید واج
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ب( در ساخهار پیشنهادی اساسنامه کانون باید کلیه اجزاء نظیر اهداف و وفایف، ارکان و تشکیالت )ماننود اع واء و   

 بینی شود.نامه پیششیوه ع وگیری، مجمع عمومی، شورای مرکزی و دبیر کانون( مطابق مفاد این آیین

تقاضا در همان دانشگاه، کانون مشابهی که با مجوز رسمی مدیرک  امور فرهنگی یا شورای فرهنگی   ( در زمینه مورد

 کند وجود نداشهه باشد.دانشگاه فلالیت می

نامه، از صدور این آیین 2تواند بدون اسهناد به یکی از موارد مندر  در ماده شورای فرهنگی دانشگاه نمی -13ماده 

 د.مجوز کانون خودداری کن

ها و واحدهای تابله دانشگاه در هموان  ها، خوابگاهتشکی  کانون به صورت مجزا یا شاخه کانونی در دانشکده -تیصره

 پذیر است.شهر یا شهرهای دیگر با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه امکان

 د.د( براساض قوانین و مقررات دسهگاه و دانشگاه منلی برای تشکی  آن کانون وجود نداشهه باش

پس از صدور مجوز فلالیت کانون، هیأت مؤسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اطالعیوه در   -14ماده 

سطح دانشگاه اقدام به ع وگیری رسمی نموده و فرف سه ماه پس از دریافت مجوز، نسیت به برگزاری اولین مجموع  

ویب اساسنامه و برگزاری انهخابات شورای مرکوزی  عمومی با ح ور نماینده مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه جهت تص

 کانون اقدام کند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده لغو خواهد شد.

نفر( نرسد، مجوز کوانون لغوو    11چنانچه در مهلت مقرر، تلداد اع ای کانون به حد نصاب تشکی  کانون ) -1تیصره 

 خواهد شد.

ز، تقاضای تأسیس مجدد همان کانون، از سوی شورای فرهنگی دانشگاه قابو  بررسوی   در صورت لغو مجو -9تیصره 

 باشد.می

نامه، تلطیالت نوروز، تابسهان و بوین دو نیمسوال را   بینی شده در این آیینهای پیشها و زمانکلیه مهلت -3تیصره 

 شود.شام  نمی

 فص  سوم: شورای مرکزی

باشوند کوه بوا    هشک  از پنج تا هفت ع و اصلی و دو ع و علی الیدل موی اع ای شورای مرکزی کانون م -11ماده 

برگزاری انهخابات مجمع عمومی کانون و از میان اع ای دارای شرای  زیر برای مدت یک سوال مطوابق اساسونامه    

 شوند:کانون انهخاب می

 تحصیالت تکمیلی(الف( حداق  یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند ) به اسهثنای مقاطع 
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 ب( تا پایان دوره فلالیت شورای دانشجوی باشند.

  ( دو نی  سال تحصیلی مهوالی یا سه نی  سال تحصیلی غیر مهوالی مشروط نشده باشند.

 د( محکومیت ان یاطی منجر به توبیخ کهیی و در  در پرونده یا بازتر نداشهه باشند.

سالمی، شوراهای صنفی دانشجویان، مسئول بسویج دانشوجویی و ع وو    های اهو( ع و شورای مرکزی یا دبیر تشک 

 های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نیاشند.شورای مدیران انجمن

 های فرهنگی دانشگاه نیاشند.و( ع و شورای مرکزی سایر کانون

داق  دو سوم از اع ای اصلی تشوکی   جلسات شورای مرکزی کانون باید حداق  یک بار در ماه با ح ور ح -10ماده 

 شود و مصوبات آن با ریی اکثریت مطلق حاضران ملهیر است.

هوای  هوا و اولویوت  کلیه مصوبات کانون باید منطیق با اساسنامه کانون، مصوبات شورای هماهنگی و سیاست -تیصره

 دانشگاه باشد.

فر را از میان خود به عنوان دبیر کانون انهخواب و  در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اع ای شورا یک ن -18ماده 

ریزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر کنند. دبیر کانون مسئولیت برنامهبه مدیرک  امور فرهنگی ملرفی می

گیوری  ها و اراهه گزارش مسهمر بوه آن شوورا و پوی   اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون

دار است. همچنین مسئولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون بور  ها را عهدهی هماهنگی کانونمصوبات شورا

 عهده دبیر آن است.

 فص  چهارم: شورای هماهنگی

نامه، مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه فورف  در صورت وجود حداق  سه کانون در دانشگاه مطابق این آیین -17ماده 

های حاضر در اولین جلسه ایون  کند. دبیران کانوناقدام می 0شورای هماهنگی مطابق ماده یک ماه نسیت به تشکی  

های دانشگاه یا کارشناسان )اداری حداق  مدرک کارشناسوی  شورا، سه نفر از دانشجویان ع و شورای مرکزی کانون

گی هسهند، بوه مودیرک  اموور    های فرهنای در حوزه فلالیتمرتی ( دانشگاه را که دارای سوابق برجسهه و ارزنده

روز پس از ملرفی، یک نفر از ایشان  11کنند و مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه فرف مدت فرهنگی دانشگاه ملرفی می

 کند.را برای یک سال به سمت دبیری شورای هماهنگی منصوب می

رای هماهنگی برای یک بوار  در صورت عدم تأیید ملرفی شدگان توس  مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه، شو -تیصره 

کند، در صورت دیگر فرف یک هفهه پس از اعالم نظر کهیی مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه سه نفر دیگر را ملرفی می

 باشد.ها میتداوم اخهالف، شورای فرهنگی دانشگاه مرجع نهایی ح  اخهالف و انهخاب دبیر شورای هماهنگی کانون

 به شرظ زیر است: وفایف شورای هماهنگی -12ماده 



7 

 

 های مخهلف دانشگاههای مشهرک میان کانونریزی جهت فلالیتهای دانشگاه و برنامهالف( ایجاد هماهنگی بین کانون

 ها و اراهه پیشنهاد به مدیر ک  امور فرهنگی دانشگاههای کاری کانونها و اولویتب( تدوین سیاست

ها به مدیرک  امور ها و اعهیارات مورد نیزا کانونها و پیشنهاد برنامههای مصوب شورای مرکزی کانون ( تأیید برنامه

 فرهنگی دانشگاه

 

 و نظارت بر اجرای دقیق آنها و ابالغ آن جهت اجراءآموزشی کانوند( تدوین برنامة 

بور حسون    ها شام  نحوه برگزاری انهخابات، نحوه رسیدگی به تخلفات و نظوارت نامه داخلی کانونهو( تدوین آیین

 هاها توس  کانوناجرای طرظ

 نامه و مقررات کانونهای اجرایی با آیینها از جهت مطابقت مصوبات و برنامهو( نظارت بر عملکرد کانون

های دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخو   ز( ایجاد تسهیالت ززم جهت برقراری ارتیاط کاری کانون

 دانشگاه

جوام  نه ارتیاط کاری با مراکز مرتی  خار  از دانشگاه از طریق اداره ک  امور فرهنگوی دانشوگاه ا  هر گون -تیصره

 شود.می

کند. جلسات آن شورای هماهنگی با دعوت مکهوب دبیر از کلیه اع اء هر ماه حداق  یک جلسه برگزار می -96ماده 

 ثریت مطلق حاضران ملهیر است.با ح ور حداق  دو سوم اع اء رسمیت دارد و مصوبات آن با ریی اک

عالی بوه تشوخیص گوروه نوافر     در صورت مغایرت مصوبات شورای هماهنگی با قوانین و مقررات آموزش -91ماده

دانشگاه و اصرار شورای هماهنگی بر اجرای مصوبه، موضوع در جلسه مشهرک گروه نوافر، رهویس و دبیور شوورای     

ورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت ح  اخهالف هماهنگی و دبیر کانون مربوطه بررسی و در ص

کند و نظر شورای فرهنگوی دانشوگاه   شود. شورای فرهنگی دانشگاه فرف یک ماه نظر نهایی را اعالم میارجاع می

 ززم ازجراء است.

یوزی جلسوات شوورای    ردبیر شورای هماهنگی به عنوان نماینده و سخنگوی این شورا، مسئولیت برناموه  -99ماده 

 گیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و انجام کلیه مکاتیات شورای هماهنگی را بر عهده دارد.هماهنگی، پی

صوورت  اسهی اظ دبیر شورا با درخواست حداق  یک سوم اع اء و عزل وی با ریی حداق  دو سوم اع واء   -93ماده 

 شود.نامه انجام میین آیینا 17گیرد. تلیین دبیر جدید شورا مطابق ماده می

 فص  پنج : تخلفات و تنییهات
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ها، اساسنامه مصوب، مصوبات ملهیور  نامه کانوندر صورتی که دبیر و شورای مرکزی کانون پاییند به آیین -94ماده 

 شود و باید پاسخگو باشند.نامه ان یاطی دانشجویان نیاشد مهخلف شناخهه میکانون یا آیین

ه شورای مرکزی کانون جلسه مجمع عمومی سازنه خود را جهت تلیین اع ای شورای مرکزی جدید چنانچ -91ماده 

در موعد مقرر )مندر  در اساسنامه کانون( برگزار نکند، شورای هماهنگی موفف است ضمن صدور اخطار کهیی بوه  

عمومی اقدام شود. در صورتی  دبیر شورای مرکزی کانون، دو ماه مهلت دهد تا نسیت به برگزاری انهخابات در مجمع

که شورای مرکزی کانون نسیت به برگزاری مجمع عمومی در مهلت مقرر اقدام نکند، شوورای فرهنگوی دانشوگاه،    

نماید. در این صورت شورای هماهنگی، فرف یک ماه اقدام بوه برگوزاری جلسوه    شورای مرکزی کانون را منح  می

 مجمع عمومی خواهد کرد.

به جز تلطیالت نووروز و تابسوهان و بوین دو    ی که دبیر و شورای مرکزی کانون سه ماه مهوالی )در صورت -90ماده 

روز فرصت دارد نسیت بوه   11نیمسال تحصیلی( تشکی  جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کهیی، از شورای هماهنگی، 

مقرر، شورای فرهنگی دانشگاه، برگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام کند. در صورت عدم اقدام ززم در مهلت 

کند و شورای هماهنگی موفف است فرف یک ماه نسیت به تلیین تکلیوف کوانون مزبوور    شورای مرکزی را منح  می

 اقدام نماید.

 

سال تحصیلی هیچ فلالیهی در سطح دانشگاه نداشهه باشد، شورای هماهنگی چنانچه کانونی در طول یک نی  -98ماده 

دهد. در صورت موجه نیودن ادله اراهه شده، بنوا  کانون و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار میدر این خصوص دبیر 

به نظر اکثریت مطلق اع اء شورای هماهنگی ضمن صدور اخطار کهیی، مدت یک ماه به دبیر و شورای مرکزی کانون 

کوانون در ایون مودت، شوورای     مهلت خواهد داد تا نسیت به فلال کردن کانون اقدام کند. در صورت عدم فلالیت 

فرهنگی دانشگاه شورای مرکزی کانون را منح  و شورای هماهنگی فرف یک ماه نسیت به تلیین تکلیف کانون مربوطه 

 اقدام خواهد کرد.

چنانچه براساض نظر گروه نافر و تأیید شورای هماهنگی برنامه اجرا شده توس  کانونی مغایر مفاد مواده   -97ماده 

گیرد و در صورت موجه نیودن دزیو  وی،  نامه باشد، دبیر کانون توس  گروه نافر مورد سؤال قرار میاین آیین 94

گروه نافر بر کانون مورد نظر اخطار کهیی خواهد داد و در صورت دریافت دو اخطار، شوورای فرهنگوی دانشوگاه،    

 کانون را منح  خواهد کرد.

، اع ای شورای منح  شده حوق نوامزدی در انهخابوات آتوی را     در صورت انحالل شورای مرکزی کانون -92ماده 

 ندارند.

اع ای شورای مرکزی  94در صورت انحالل کانون توس  شورای فرهنگی براساض تخلفات مندر  در ماده  -36ماده 

 کانون منح  شده حق درخواست تأسیس مجدد همان کانون را ندارند.
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نفر کمهر شود، شورای مرکزی کانون دو ماه فرصت  11س از تشکی ، از در صورتی که تلداد اع ای کانون پ -31ماده 

دارد نسیت به ع وگیری مجدد و جلوگیری از انحالل کانون اقدام کند. در غیر این صورت یا ریی شوورای فرهنگوی   

 دانشگاه، مجوز فلالیت کانون لغو خواهد شد.

 فص  شش : بودجه و پشهییانی

هوا،  های مصووب کوانون  نامه و برنامهدانشگاه موفف است جهت اجرای این آیینمدیرک  امور فرهنگی  -39ماده 

های تشکیالت و اعهیارات اداره ک  امور فرهنگوی دانشوگاه بوا    تسهیالت مالی و پشهییانی ززم را مطابق دسهوراللم 

 ها قرار دهد.تصویب شورای فرهنگی در اخهیار کانون

ها را در اخهیوار  در صورت امکان، ف ای فیزیکی مناسب جهت فلالیت کانونمدیرک  امور فرهنگی دانشگاه  -1تیصره

 دهد.آنها قرار می

تواند یکی از کارشناسان اداره ک  امور فرهنگی دانشگاه را بوه عنووان   مدیرک  امور فرهنگی دانشگاه می -9تیصره

 ها منصوب کند.مسئول امور کانون

نامه )کوه بوه تصوویب    های مهرتب بر این آیینها و هزینههای کانونلیتبودجه و اعهیارات مورد نیاز فلا -33ماده 

بینی و از مح  اعهیارات شورای فرهنگی دانشگاه رسیده است( در بودجه سازنه اداره ک  امور فرهنگی دانشگاه پیش

ها های سایر دسهگاهتواند از کمکشود. مدیر ک  امور فرهنگی دانشگاه میدانشجویی .... فرهنگی دانشگاه تأمین می

 مند شود.نیز بهره

های فلال، از مح  اعهیارات فرهنگی میالغی را به عنوان تواند سالیانه به منظور حمایت از کانوندسهگاه می -تیصره 

 کمک در اخهیار اداره ک  امور فرهنگی دانشگاه قرار دهد.

 های کشوردینی دانشجویان دانشگاه های فرهنگی، هنری، اجهماعی وهای تخصصی کانونفص  هفه : مجمع

نامه و دسهوراللم  مجمع های فلال در یک زمینه یک موضوع فلالیت در چارچوب این آییندبیران کانون -34ماده 

هوای دسوهگاه   توانند از گروه مرکزی نظارت بر کوانون های فرهنگی، هنری، اجهماعی و دینی دانشجویی؛ میکانون

 های مورد نظر را درخواست نمایند.ع تخصصی کانونمجوز تأسیس و فلالیت مجم

 

های فلالیت کانون دانشجویی اع  از فرهنگی، هنری، اجهماعی و دینی مصرظ ها و موضوعهر یک از زمینه -31ماده 

توانند مجمع تخصصی کانون مرتی  را تأسیس نموده و فلالیت نمایند مشروط بر اینکه در نامه میدر ماده یک این آیین

 های دسهگاه اقدام نمایند.نامه و دسهوراللم  و پس از اخذ مجوز از گروه مرکزی نظارت بر کانونچارچوب این آیین
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هوای فرهنگوی، هنوری، اجهمواعی و دینوی در      های تخصصی کانونتشکی  و فلالیت مجمع دسهوراللم  -1تیصره 

عالی انقالب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از تصویب نامه، ضواب  و مقررات دسهگاه و مصوبا شورایچارچوب این آیین

های فرهنگی، هنوری، اجهمواعی و دینوی دانشوجویی     نامه تهیه و به تصویب گروه مرکزی نظارت بر کانوناین آیین

دسهگاه خواهد رسید. در این دسهوراللم  چگونگی و مقررات مربوط به تأسیس، فلالیت، ارکان، انهخابوات، تشوکی    

های فرهنگی، هنری، اجهماعی و دینی دانشجویی مورد اشاره قرار خواهد های تخصصی کانونل مجمعجلسات و انحال

 گرفت.

های تخصصی موجود برای ادامه فلالیت باید از گروه مرکزی نظارت بر کانون مجوز فلالیت دریافت مجمع -9تیصره

 نمایند.

ها مسهقر در اداره کو   صصی بر عهده دبیرخانه کانوننظارت بر انهخابات و حمایت از فلالیت هر مجمع تخ -30ماده 

 های دانشجویی دسهگاه خواهد بود.امور فرهنگی دسهگاه به نمایندگی از گروه مرکزی نظارت بر کانون

 نامهفص  هشه : ابالغ، اجرا و تفسیر آیین

اموه و تودوین و تصوویب    نهای فرهنگی هر دسهگاه مرجع تفسیر این آیینگروه مرکزی نظارت بر کانون -38ماده 

 ها بر عهده دارد.نامه را در دانشگاههای تکمی  آن است و وفیفه نظارت بر حسن اجرای این آییندسهوراللم 

سال تحصیلی به های خود را در هر نی اداره ک  امور فرهنگی هر دانشگاه موفف است گزارش فلالیت کانون -تیصره 

 نمایند. اداره ک  امور فرهنگی دسهگاه ارسال

اند حداکثر فرف دو ماه وضلیت اند، موففها فلال بودهنامه در دانشگاههایی که پیش از ابالغ آیینکانون -37ماده 

 نامه حاضر منطیق کنند.خود را با مفاد آیین

ای تابلوه  هو ها و دانشوگاه های مشابه در سایر دسهگاهنامه مطابق عنوانکلیه عناوین یاد شده در این آیین -32ماده 

 خواهد بود.

به تصویب وزرای علووم،   69/64/77تیصره در تاریخ  91ماده و  46فص ،  7نامه در یک مقدمه، این آیین -46ماده 

 تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

 
 


