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  آيين نامه اجرايي كانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويان
  

  :مقدمه

آيين نامه «كانونهاي فرهنگي و هنري دانشجويان دانشگاه مفيد، آيين نامه ذيل تحت عنوان  مرجع در راستاي اجراي اساسنامه

ز آن ياد مي شود به شرح زير تدوين مي ا آيين نامه كه از اين پس به عنوان » ي فرهنگي و هنري دانشجوياناجرايي كانون ها

  .هاي فرهنگي و هنري موظف به رعايت آن مي باشند و كليه كانون گردد
  :تشكيل كانونمراحل  -1ماده

ارايه درخواست كتبي مبني بر تشكيل كانون به دفتر امـورفرهنگي دانشـگاه از سـوي حـداقل پـنج دانشـجوي واجـد         -1-1

 .أت مؤسسشرايط مندرج در اساسنامه به عنوان هي

 تكميل شـده  و ارايه آن به همراه فرم عضويت) مرجعمطابق با اساسنامه (تكميل اساسنامه كانون توسط هيأت مؤسس -1-2

 .براي هر يك از اعضاي هيأت مؤسس به دفتر امورفرهنگي

در اساسنامه توسط مـدير دفتـر امـورفرهنگي    بررسي و تأييد اعضاي هيأت مؤسس از جهت دارا بودن شرايط مندرج  -1-3

 .دانشگاه حداكثر تا يك هفته كاري پس از ارايه درخواست

بـر اسـاس ضـوابط منـدرج در       شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشـگاه  در  پيشنهادي هيأت مؤسس اساسنامه تصويب -1-4

 .حداكثر تا يك ماه كاري پس از تأييد اعضاي هيأت مؤسس اين آيين نامه دوماده 

جهـت  توسـط مـدير دفتـر امـورفرهنگي     غ آن بـه هيـأت مؤسـس    صدور مجـوز تشـكيل كـانون توسـط شـورا و ابـال       -1-5

 .عضوگيري

عضـويت بـه    هـاي خـام   نسبت به تحويـل فـرم   ،مجوز تشكيل كانون كارشناس فرهنگي موظف است بعد از ابالغ كتبي :تبصره 

 .از ميان دانشجويان اقدام نمايد هيأت مؤسس جهت عضوگيري

اساسنامه كـانون توسـط اعضـاي    دانشجويان واجد شرايط مندرج در از ميان  )نفر بيستحداقل به تعداد (عضوگيري  -1-6

از طريق فراخوان عمومي و نصب اطالعيه در سطح دانشگاه، حـداكثر تـا يـك مـاه پـس از تصـويب       هيأت مؤسس، 

 .دانشگاهاساسنامه در شوراي دانشجويي و فرهنگي 

  .فرهنگي دانشگاه باشدكارشناس  و با هماهنگي كليه مراحل عضوگيري بايد تحت نظارت : تبصره



 ٢

اعـالم اسـامي دانشـجويان كانديـداي     همچنـين  و در كـانون   عضـويت هاي تكميل شده توسط متقاضـيان  ارسال فرم  -1-7

 .صالحيتو تأييد  توسط هيأت مؤسس به مدير دفتر امورفرهنگي جهت بررسيعضويت در شوراي مركزي كانون 

دانشـجويان   و نيـز درمـورد  اضـيان عضـويت در كـانون    صـالحيت متق  اعالم نظر در مورد صالحيت يا عدمبررسي و  -1-8

حداكثر ) حسب مورد(يا مجمع عمومياعالم نتيجه به هيأت مؤسس و  كانديداي عضويت در شوراي مركزي كانون

 .مدير دفتر امورفرهنگي تا دو هفته توسط

در مـواردي كـه دبيـر    . ني نمايـد را در دفتـر امـورفرهنگي بايگـا    اعضاتمامي  عضويتبايد فرم هاي كارشناس فرهنگي  :تبصره 

 .نياز داشته باشد، دريافت اطالعات با هماهنگي كارشناس فرهنگي بالمانع است ها فرماين  كانون به اطالعات مندرج در

از اعـالم نتيجـه در صـورتي كـه تعـداد      تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي توسط هيأت مؤسس حداكثر ده روز پس  -1-9

 .ست نفر برسداعضاي واجد شرايط به نصاب بي

در صورتي كه تعداد اعضاي واجد شرايط عضويت در كانون كمتر از بيست نفر باشـد هيـأت مؤسـس كـانون موظـف       :تبصره 

 .در غير اينصورت امكان تشكيل جلسه مجمع وجود ندارد. است نسبت به تكميل تا حد نصاب مطابق ضوابط اقدام نمايد

از ميان اعضايي كه مورد تأييـد مـدير امـورفرهنگي قـرار      ركزي كانونتعيين رييس و دبير مجمع و انتخاب شوراي م -1-10

  .در اولين جلسه مجمع عمومي و معرفي آنان به مدير دفتر امورفرهنگي دانشگاه گرفته اند

انتخاب يكي از اعضاي شوراي مركزي به عنـوان دبيـر كـانون و تعيـين دو دانشـجوي دختـر و پسـر توسـط شـوراي           -1-11

 .واحد دختران و پسران به مدت يك دوره فعاليت و معرفي آنها به مدير دفتر امورفرهنگيمركزي به عنوان مسؤول 

پيگيري و انجام كليه امور مربوط به فعاليت دانشجويان دختر و پسر عضـو كـانون در طـول دوران عضـويت بـه عهـده        : 1تبصره

 .مسؤوالن واحدهاي دختران و پسران مستقر در دبيرخانه كانون مي باشد

دبير كانون بايد به گونه اي برنامه ريزي  .مسؤول واحد دختران و پسران هر كانون زير نظر دبير كانون فعاليت مي كنند : 2هتبصر

  .كند كه فعاليت دختران و پسران از نظر ساعت كاري تداخل نداشته باشد

  .يز عهده دار شوددبير كانون به تناسب جنسيت مي تواند مسؤوليت واحد دختران يا پسران را ن : 3تبصره
  

  :كانون يا تغيير اساسنامهروند اجرايي تصويب  -2ماده 

در چـارچوب  و پيشـنهاد تغييـر در آن از سـوي مجمـع عمـومي      توسط هيأت مؤسـس  اساسنامه كانون  ابتدايي تدوين -2-1

 .به دفتر امورفرهنگي آن و تحويل مرجعاساسنامه  با سياست هاي فرهنگي دانشگاه و مطابق

مه پيشنهادي و يا تغييرات پيشنهاد شـده در اساسـنامه توسـط شـوراي دانشـجويي و فرهنگـي، حـداكثر        بررسي اساسنا -2-2

 .يا تغييرات پيشنهاديظرف مدت يك ماه كاري از تاريخ دريافت اساسنامه 

توسط  مبني بر تأييد، رد و يا اعمال اصالحات ) حسب مورد(به هيأت مؤسس يا مجمع عمومي شورانظر كتبي  اعالم -2-3

 .دفتر امورفرهنگي مدير

مسـتند بـه سياسـت هـاي      از سوي شـوراي دانشـجويي وفرهنگـي بايـد    و يا عدم پذيرش تغييرات پيشنهادي اساسنامه رد  :تبصره

 .شدبا دانشگاه ضوابط و مقرراتساير و بر اساس  مرجعه، اساسنامه فرهنگي دانشگا

رت نياز اساسنامه و يا تغييرات پيشـنهادي  در صو )حسب مورد(يا مجمع عمومي اقدام به اصالح توسط هيأت مؤسس -2-4

در . شوراي دانشجويي و فرهنگينظر روز كاري پس از اعالم كتبي  پانزدهبه اعمال اصالحات، حداكثر ظرف مدت 

 .گيرد خارج و در نوبت عادي دستور جلسه شورا قرار مي شورا غير اين صورت، تقاضاي ارائه شده از دستور كار



 ٣

شـورا ارائـه توضـيحاتي را    نظـرات مكتـوب   در رابطـه بـا    )حسب مـورد (يا مجمع عمومي هيئت مؤسسدر صورتي كه  :تبصره 

با دبيـر شـورا مـي توانـد بـا حضـور در جلسـه شـورا،         پس از هماهنگي  مؤسس هيأت مجمع عمومي يا، نماينده ضروري بداند

شـورا موظـف اسـت پـس از      .قـرار دهـد   توضيحات الزم را بيان كند و يا نظرات هيأت را به صورت مكتوب در اختيار شـورا 

  .استماع يا بررسي نظرات نماينده مجمع عمومي يا هيأت مؤسس نظر نهايي خود را اعالم مي نمايد
  

 :نحوه برگزاري برنامه ها و مراسم كانون  -3ماده 

داكثر تـا دو  حـ ) كليه برنامه ها و مراسم مورد نظر كانون بـراي يـك نيمسـال   (اعالم تقويم فعاليت يك نيمسال كانون -3-1

 .هفته پس از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي در ابتداي هر نيمسال

بررسي و اعالم نظر شوراي دانشجويي و فرهنگي در رابطه با تقويم فعاليت اعالم شده از سوي كانون حـداكثر تـا دو    -3-2

 .هفته پس از اعالم كانون

پيش بيني هزينه هاي الزم و فرهنگي جهت اخذ مجوز برنامه و نحوه و زمان اجراي آن به دفتر امور هر اعالم موضوع -3-3

درخواست به همراه  حداقل ده روزكاري قبل از اجراي برنامه شده در دفتر امورفرهنگي تهيهبراي اجرا طبق فرم هاي 

 .كتبي امكانات مورد نياز براي اجرا

روز پـس از وصـول    5حـداكثر   )صدور مجـوز و سـاير مـوارد   (در مورد برگزاري برنامهاعالم نظر دفتر امورفرهنگي  -3-4

 .درخواست كانون

) در صـورت لـزوم  (ر ايـن دفتـر   ساير معاونت ها و بخش هاي دانشگاه از طريق مـدي  با دفتر امورفرهنگي و هماهنگي -3-5

 .حداقل سه روز قبل از اجراي هر برنامه

 .ر اين دفترو بر اساس فرآيند مصوب د از سوي دفتر امورفرهنگي در محدوده مجوز صادرهاجراي برنامه  -3-6

، مراتب بايد توسط مدير دفتـر  و عدم رعايت فرآيند مصوب در صورت اجراي برنامه خارج از چارچوب مجوز صادره :تبصره 

را از يك ماه تا يك دوره فعاليـت   كانونكميته مي تواند حسب مورد فعاليت . امورفرهنگي به كميته رسيدگي منعكس گردد

 .تعليق نمايد

  .ين نامه ها و مقررات مربوطبر اساس آي نشجوييدااردوهاي برگزاري  -3-7

پس از پايان هر برنامـه و انجـام همـاهنگي هـاي     بالفاصله برنامه ريزي و اقدام در جهت محو كليه آثار فعاليت كانون  -3-8

 .الزم در اين رابطه با دفتر امورفرهنگي در موارد الزم

به كارشناس امورفرهنگي حداكثر ) امورمالي دانشگاهطبق ضوابط (تحويل فاكتورهاي مربوط به هزينه هاي هر برنامه -3-9

 .جهت تكميل فرم تنخواه و ارسال آن براي امور مالي دانشگاه توسط مسؤول مربوطه ،ساعت پس از برگزاري 48

پاسخگويي دبير كانون در قبال دفتر امورفرهنگي در صورت عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط به نحوه برگزاري  -3-10

  .مراسم
  

 :هزينه هاي كانونتأمين نحوه  -4ماده 

دانشگاه، بودجه مصوب دفتر امورفرهنگي بر اساس وظايف و اختيارات و متناسب با امكانات و منابع مالي و اعتباري  -4-1

در اين دفتر، آنها را در اختيار  فرآيند مصوبتخصيص داده و در طول دوره فعاليت طي  كانون هاو امكاناتي را براي 

 .ي دهدهر كانون قرار م
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بايد با هماهنگي و صـالحديد   از افراد و يا مراكز و مؤسسات توسط كانوندريافت هرگونه كمك نقدي و غيرنقدي  -4-2

ضمن  تخلف محسوب گرديده و مدير دفتر امورفرهنگي عدم رعايت اين امر. پذيردمدير دفتر امورفرهنگي صورت 

 .پرونده كانون را جهت بررسي به كميته رسيدگي ارجاع مي نمايد جلوگيري از اجراي برنامه،

بـه  افراد يا مراكز و مؤسسات و نحوه هزينه آنها در هر برنامه از مبالغ دريافتي ميزان امكانات و از كامل گزارش ارايه  -4-3

عـدم ارائـه   . رنامـه حداكثر يك هفتـه پـس از برگـزاري ب   به دفتر امورفرهنگي دانشگاه مالي مربوط به آن  همراه اسناد

 .گزارش تخلف محسوب مي شود
  

  :ساير ضوابط - 5ماده 

مدير دفتر امورفرهنگي پرونده كـانون را بـراي    فعاليتي نداشته باشدهيچ چنانچه كانون در طول يك نيمسال تحصيلي  -5-1

را بـه كميتـه    دبير كانون موظف است ادله مربوط به عـدم فعاليـت  ، در اينگونه موارد. كميته رسيدگي ارسال مي كند

درصورت موجه نبودن ادله ارائه شده مجوز فعاليت كانون به مدت يك نيمسال به حالـت تعليـق   . رسيدگي ارائه دهد

 .در مي آيد

برنامه اختصاصي براي اعضاي كـانون و يـك برنامـه عمـومي بـراي      نيمسال حداقل دو هر كانون موظف است در هر  -5-2

 .ضعيف تلقي مي گردد ،در غير اينصورت فعاليت آن كانون. دانشجويان در سطح دانشگاه داشته باشد

يـك نيمسـال از ادامـه فعاليـت كـانون       بـه مـدت  مـي توانـد    ، كميتـه رسـيدگي  در صورت ضعيف بودن عملكرد كانون :تبصره 

 .جلوگيري به عمل آورد

صـيلي، پرونـده   هر نيمسال تحمجمع عمومي كانون در اولين جلسه تشكيل قبل از موظف است تا كارشناس فرهنگي  -5-3

اعضاي هر كانون را از نظر دارا بودن شرايط عضويت مورد بررسي قرار داده و در صورت فقدان شـرايط، مراتـب را   

كـانون اعـالم   مـدير دفتـر امـورفرهنگي    بـه  تكميل حد نصاب اطالع و اقدام دبير كانون براي جهت به صورت كتبي 

 .نمايد

از بيست نفر كمتر شود، شوراي مركـزي كـانون    آن يلي تعداد اعضايبه هر دلپس از تشكيل كانون، در صورتي كه  -5-4

در در غير اينصورت مجـوز فعاليـت كـانون    . تا حد نصاب اقدام نمايدمجدد يكماه فرصت دارد نسبت به عضوگيري 

 .نيمسال تعليق مي گرددآن 

توسط دبير كانون رج دانشگاه بايد خايا مراكز يا مؤسسات يا افراد و دانشگاه داخل واحدهاي كانون با هرگونه رابطه  -5-5

 .امورفرهنگي صورت پذيردمدير دفتر  با اطالع كامل و صالحديدو 

معيارهاي شرعي در روابط دختر و پسر و رعايت و جلسات كانون، توجه كامل به اصول اخالقي و  نشست هاكليه در  -5-6

 .رعايت جايگاه و شأن دانشجو و دانشگاه ضروري است

ت در مورد فعاليت اعضاي كانون به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه دختران و پسران عضـو در  دبير كانون موظف اس -5-7

 .ساعات جداگانه به دفتر كانون مراجعه نمايند

فقط در اتاق جلسات كـانون هـا برگـزار     بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه وجلسات شوراي مركزي كانون بايد  -5-8

  .گردد



 ٥

در ابتـداي هـر نيمسـال    ف است جهت جلوگيري از تداخل جلسات شوراي مركزي كانون ها، كارشناس فرهنگي موظ : تبصره

پس از دريافت نظر دبير هر كانون، نسبت به تنظيم ساعت جلسه شوراي مركزي بـراي هـر كـانون درطـول نيمسـال،      تحصيلي 

  .الغ نمايدهماهنگي هاي الزم را انجام و برنامه تنظيم شده را جهت اجرا به دبيران كانون ها اب

برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي توسط كانون ها در زمينـه و موضـوع فعاليـت، در صـورت غيرانتفـاعي بـودن،        -5-9

 .بالمانع است

 .در مورد پذيرايي در جلسات و برنامه هاي كانون ها، دفتر امورفرهنگي هيچگونه مسؤوليتي ندارد -5-10

وسـط دبيـر كـانون، بـر اسـاس صـالحديد مـدير دفتـر         امكانات و لوازم مـورد نيـاز هـر كـانون پـس از درخواسـت ت       -5-11

  .امورفرهنگي و متناسب با امكانات دانشگاه در اختيار وي قرار مي گيرد
  

  :كانونهانحوه رسيدگي به تخلفات  -6ماده 

 :تشكيل مي گرددبا تركيب ذيل كه رسيدگي مي باشد  كميته ها، كانونتخلفات  به رسيدگي و بررسي مرجع -6-1

 )به عنوان رئيس كميته(فرهنگي دانشگاه  معاون دانشجويي و )1

 ) به عنوان دبير كميته( يك نفر از اعضاي شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به انتخاب شورا )2

 .تواند منتخب شورا باشد مدير دفتر امورفرهنگي نمي :تبصره      

 .ي مركزي كانون هاي فعال در دانشگاههاشورانمايندگان يك دانشجو به انتخاب  )3

دانشـگاه و بـا رأي اكثريـت مطلـق آنـان      فعـال   هـاي  كـانون شوراي مركزي  هاين دانشجو در نشست مشترك نمايند :تبصره

  .انتخاب مي گردد

توسـط  امـورفرهنگي و هنـري دانشـجويي    عدم رعايت اساسنامه كانون و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط بـه   -6-2

يتـه  تخلف محسوب گرديـده و بـه شـرح بنـدهاي ذيـل در كم     ، )ردبيمجمع عمومي، شوراي مركزي و (اركان كانون

 .رسيدگي با آن برخورد مي شود

در مواردي كه تخلف ارتكابي دبير يا اعضاي كانون بر اساس قوانين موضوعه كشور، جرم تلقي شود، كميته رسـيدگي   )1

 .دمي تواند مراتب را جهت بررسي و تصميم گيري به كميته انضباطي دانشگاه ارجاع نماي

در صورت تخلف مجمع عمومي، كميته رسيدگي مي تواند مجوز فعاليـت كـانون را بـراي مـدتي بـه حالـت تعليـق در         )2

 .آورده و يا باطل اعالم كند

بـه دبيـر   در ايـن رابطـه    كتبـي  اخطـار  ير دفتر امورفرهنگي پس از ارايه يكمد ،كانونوراي مركزي شدر موارد تخلف  )3

جهـت تصـميم گيـري بـه كميتـه      موقت به حالت تعليق درآورده و پرونـده كـانون را   به صورت را كانون، فعاليت شورا 

را معلق نمايد و يا حسب مورد  اتواند شور كميته درصورت احراز تخلف شوراي مركزي، مي .كندمي رسيدگي ارسال 

را ابطال نموده و حكم  فعاليت كانون را از يك ماه تا يك دوره فعاليت به حالت تعليق درآورد و يا مجوز فعاليت كانون

 .دنشگاه اعالم كندر سطح دا، )درصورت تأييد شوراي دانشجويي و فرهنگي(صادره در مورد كانون را

در مواردي كه دبير كانون تخلف نمايد در صورتي كه تخلف وي ناشي از عدم نظارت شـوراي مركـزي كـانون باشـد      )4

 .نمايـد  گيري به كميته رسيدگي ارجاع مي راتب را جهت تصميممعلق نموده و ممدير دفتر امورفرهنگي فعاليت شورا را 

هـاي ذيـل را    تواند حسب مورد يكي از مجازات كميته ميورا مرتكب تخلف گردد، عليرغم نظارت شدبير چنانچه  ولي



 ٦

عزل از سمت دبيـري، محروميـت دبيـر از     وكانون اخطار كتبي، محروميت از شوراي مركزي : در مورد وي اعمال كند

 .، ارجاع پرونده به كميته انضباطي دانشگاه در موارد الزمكانونويت در عض

دركميته رسيدگي، مجمـع عمـومي موظـف اسـت ظـرف مـدت حـداكثر        شوراي مركزي ر صورت تعليق د: تبصره

با تشكيل جلسه فوق العاده، نسبت به تعيين شوراي مركـزي جديـد اقـدام و اسـامي     پس از ابالغ رأي كميته  يكماه

  .ا به دفتر امورفرهنگي دانشگاه اعالم كندآنان ر

شده، حداقل به مدت يك دوره فعاليت حق عضويت مجدد در شوراي هـيچ كـانوني را    منحلاعضاي شوراي مركزي  )5

 .ندارند

در خوابگاه هاي دانشجويي تخلف محسوب شده و كميتـه رسـيدگي مـي توانـد مجـوز فعاليـت        كانونفعاليت هرگونه  )6

 .ت يك نيمسال معلق نمايدكانون متخلف را به مد

كـانون در مـواردي   در قالـب  مجوز و همچنين ادامه فعاليت  اخذبه نام كانون بدون در دانشگاه فرهنگي  فعاليتهرگونه  )7

كه برابر اساسنامه و ساير مقررات، مجوز آن تعليق گرديده و يا فاقد اعتبار اعالم شـده اسـت، تخلـف محسـوب شـده و      

 .ف است پرونده افراد متخلف را جهت بررسي به شوراي انضباطي دانشگاه ارجاع نمايدمدير دفتر امورفرهنگي موظ

چنين و همدر صورت تخلف هر يك از اعضاي كانون از مفاد اساسنامه و ساير مقررات مربوط به كانون هاي فرهنگي،  )8

تـر امـورفرهنگي بـه    مراتـب توسـط مـدير دف   در مواردي كه فعاليت عضو كانون در جهت تخريب وجهه دانشگاه باشـد  

فرد را باطل اعالم نموده و يـا او را از عضـويت   كميته مي تواند حسب مورد عضويت . كميته رسيدگي ارجاع مي گردد

 .و در موارد ضروري پرونده عضو متخلف را به كميته انضباطي دانشگاه ارجاع نمايد در هر كانوني محروم نمايد

تواند  ها، كميته رسيدگي مي مور اجرايي كانون در اجراي مراسم و برنامهاندركاران ا در صورت تخلف مجريان و دست )9

و فرد متخلف را نيـز از عضـويت در كـانون محـروم      فعاليت كانون را از يك ماه تا يك نيمسال به حالت تعليق درآورد

 .نمايد

مراكز  ،ت از افرادا امكانابا مدير دفتر امورفرهنگي براي دريافت هرگونه كمك يدبير كانون در صورت عدم هماهنگي  )10

در مورد برنامه هاي بعدي  ،اين آيين نامه 3-4و مؤسسات و همچنين درصورت عدم ارائه گزارش به شرح مندج در بند 

به تعليق از يك ماه تا كانون از محل بودجه دانشگاه اعتباري به كانون تعلق نمي گيرد و كميته رسيدگي مي تواند نسبت 

 .لغو مجوز فعاليت كانون تصميم گيري نمايديك دوره فعاليت يا 

اماكن، اموال و امكانات در اختيار كانون بـه دفتـر امـورفرهنگي مسـترد مـي      در مواردي كه فعاليت كانون تعليق گردد،  )11

 .گردد

 .باشـد  آراي صادره توسط كميته رسيدگي، در شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه قابل رسيدگي و تجديـد نظـر مـي    )12

 .ا در اين موارد قطعي و غير قابل تجديد نظر استنظر شور


