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  دانشگاه مفيد دانشجويانو هنري كانونهاي فرهنگي  مرجع اساس نامه
  : مقدمه

تعميق مباني ارزشي، دينـي و اخالقـي   جهت در  فرهنگي دانشجويان در امورهاي خودانگيختة  فعاليتهدايت با توجه به لزوم  

و همچنـين ايجـاد و گسـترش فرهنـگ     ملـي  علمـي و ع رشد و خالقيت آنان در ابعـاد مختلـف   دانشجويان و بستر سازي براي 

افت  به گونه اي كه موجبها  اين تالش ساماندهيو با عنايت به ضرورت  دانشگاه مشاركت و همكاري در فضاي دانشجويي

بـه شـرح ذيـل تـدوين     دانشجويان دانشـگاه مفيـد   و هنري فرهنگي  هاي كانوناساس نامه  نگردد علمي و آموزشي دانشجويان

  .شود ياد مي» كانون« به اختصار به عنوان نامه اساسدر اين  از اين پسنونهاي فرهنگي و هنري از كا. گردد مي
  

  ليات ك: فصل اول
  

  :اريفتع -1ماده 

  : كانون -1-1

نامه و  مندرج در اين آيين مقرراتبراساس  سياست هاي فرهنگي دانشگاه و در چارچوبتشكلي دانشجويي است كه  ،كانون

، تشكيل 2اهداف مذكور در مادة دانشجويي و فرهنگي دانشگاه براي دستيابي به  ضوابط مصوب معاونتو ها  برنامه متناسب با

  : پردازد به فعاليت ميدر داخل دانشگاه محورهاي ذيل يكي از  در زير نظر مستقيم مدير امورفرهنگي و

  )عارف و اخالق، عفاف و حجابكام، مقرآن و عترت، نماز و نيايش، نهج البالغه، احمانند ( :ديني و مذهبي) الف

شـعر و ادبيـات، فـيلم و عكـس، هنرهـاي نمايشـي، هنرهـاي         خواني و نقد داسـتان،  داستانكتابخواني،مانند ( :هنري و ادبي) ب

  )طي، روزنامه نگاري و وبالگ نويسيكاريكاتور، خطاتجسمي و صنايع دستي، نقاشي و طراحي و

ايرانگـردي و   -، گردشـگري )هـالل احمـر  (آسـيب هـاي اجتمـاعي، امـداد رسـاني      بررسي  مانند( :امور اجتماعي و امدادي) ج

  )مهارت هاي زندگي و آداب اجتماعي جهانگردي، محيط زيست،

جريانهاي سياسي  و جناحها ،از احزاب يا حمايت مانند نمايندگي(فعاليت سياسي هاي صنفي و علمي و هرگونه فعاليت : 1تبصره

 . هاي فوق مجاز نيست ، در قالب كانون)دانشگاهخارج  داخل يادر  و موضعگيري سياسي

  .كانونها در خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه حق فعاليت ندارند :2تبصره
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

اركان، شرح وظايف، موضوع فعاليت و شرايط ها، خط مشي اساسنامه كانون مجموعه اي است مكتوب مشتمل بر اهداف، -1

  عضويت كانون



 ٢

 :دوره فعاليت -1-2

تا نيمـه خـرداد   حداكثر آغاز و تحصيلي هر سال نيمسال اول هر كانون يك سال تحصيلي مي باشد كه از ابتداي دوره فعاليت 

  .سال بعد تداوم دارد

فعاليت كانون بايد به گونه اي باشد كه حاكميت ملي، تماميت ارضي و وحدت و هويت ملي ايراني اسالمي را تحكيم  :تبصره 

اسالمي باشد و همچنين با وظـايف سـاير نهادهـا، شـوراها، انجمـن هـا،        -كرده و در جهت تقويت ارزش هاي فرهنگي ايراني

  .و تزاحم نداشته باشد تشكل ها و واحدها و بخش هاي دانشگاه تداخل

 : هيأت مؤسس -1-3

نامه  اساسكه بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در اين ) حداقل پنج نفر(عبارت است از يك جمع دانشجويي واجد شرايط 

  .نسبت به تأسيس كانون اقدام مي كنند

 :مجمع عمومي -1-4

بر اساس ضوابط مندرج در ايـن   خص وبا شرح وظايف مش كه )نفر 20حداقل ( كليه اعضاي هر كانونجمعي است مشتمل بر

  .كند گيري در كانون فعاليت مي و به عنوان باالترين مرجع تصميم آيين نامه تشكيل

 :شوراي مركزي - 1-5

كه توسط مجمع عمومي براي برنامه ريزي و اداره امور كانون مطـابق   نفر دانشجوي عضو كانون پنج متشكل از شورايي است

  .به مدت يك دوره فعاليت انتخاب مي شود ضوابط مندرج در اين آيين نامه

  :دبير كانون  -1-6

  .يابد باالترين مقام اجرايي و سخنگوي كانون است و كليه مكاتبات كانون با امضاي وي رسميت مي 

  .)گردد كانون تكميل مي هيأت مؤسساين قسمت توسط (  :زمينه فعاليت كانون نام و -2ماده

بـه    �امور اجتماعي و امدادي �امور هنري و ادبي �و در زمينه امور ديني و مذهبي............. .........نام كانون عبارتست از 

  .كند اين اساسنامه فعاليت مي 1شرح مندرج در بند يك از ماده 

  .هر كانون فقط در يك محور از محورهاي سه گانه باال مي تواند فعاليت كند : تبصره

  :عمومي اهداف -3ماده

  : باشد به شرح ذيل مي  ، اهداف كانونفرهنگي و هنريو  ها و اهداف دانشگاه در امور آموزشي ياستبا توجه به س

 .هاي بيشتر در عرصة مسايل علمي و آموزشي حيه نشاط و شادابي جهت كسب موفقيتوايجاد ر -3-1

اجتماعي  هنگي وورود آنان به كارهاي فربسترسازي براي دانشجويان و فرهنگي  فكري ـ  هاي و رشد خالقيت ءارتقا -3-2

 .در دانشگاه و پس از فراغت از تحصيل

و آمـوزش فرهنـگ رقابـت سـالم در امـور فرهنگـي و        روحية مشاركت و كـار جمعـي دانشـجويي   ايجاد و گسترش  -3-3

 . اجتماعي

با مشـكالت فـرارو در ايـن     ههي در جامعه و يادگيري نحوة مواجآشنايي دانشجويان با موضوعات فرهنگي و اجتماع -3-4

  .ها زمينه
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  .)گردد كانون تكميل مي هيأت مؤسساين قسمت توسط (  :اهداف اختصاصي -4ماده 

  4- 1-  

  4- 2-  

  4- 3-  

  4- 4-  

  4- 5-  

  :خط مشي و شرح وظايف كانون -5ماده 

 و پس از هماهنگي با دفتر امور فرهنگي دانشگاه هاي زير وظايف و خط مشي ، براساسكانون درجهت رسيدن به اهداف خود

  .كند ميفعاليت  پيشنهادي، نه موضوعدر زمي

  براي دانشجويان دانشگاه راي اعضاي كانون و يا جلسات عموميبرگزاري جلسات اختصاصي ب   -1 -5

  انجام فعاليتهاي تحقيقاتي درخصوص موضوع فعاليت و انعكاس نتايج آنها به دانشجويان به طرق مقتضي  -2 -5

، هـا  جشـن  زاري اردوهاي فرهنگي دانشجويي، همـايش هـا، مراسـم سـخنراني،    مانند برگ(اجراي برنامه هاي فرهنگي  -3 -5

  ) مسابقات فرهنگي و برگزاري نمايشگاهبرپايي 

  همكاري با دفتر امور فرهنگي در اجراي برنامه هاي مختلف ازسوي اين دفتر  -4 -5

  CDر، مانند جزوه، نشريه، بروشو توليد و عرضه آثار فرهنگي هنري در سطح دانشجويي  -5 -5

  ارتباط و همكاري با ديگر كانونهاي فرهنگي دانشجويي در دانشگاه  -6 -5

  كشوري به نام كانونشركت درهمايشها و مسابقات دانشگاهي و    -7 -5

  موردنياز كانون  و بودجه تالش براي تامين و تجهيز امكانات  -8 -5

  ررات اين اساسنامه و ساير ضوابط مصوببراساس مق جهت افزايش تعداد اعضاء كانون برنامه ريزي در   -9 -5

  : عضويت در كانون  شرايط -6ماده  

  )تواند عضو كانون باشد دانشجوي مهمان نمي.(دانشجوي دانشگاه مفيد بودن  -1 -6

 .براي دانشجويان مقطع كارشناسي چهارده واحد درسي  گذراندن حداقل  -2 -6

 .نداشتن سابقه مشروطي در نيمسال قبل  -3 -6

 .به تحصيل در طول دوران عضويت بالفعلاشتغال   -4 -6

 .به تأييد دبير كميته انضباطي ها قدان سابقه محكوميت قطعي در كميته انضباطي دانشگاه مفيد  و يا ساير دانشگاهف  -5 -6

  .دانشگاهشوراي مركزي ساير كانونهاي فرهنگي  يت درعضوعدم   -6 -6

  .هيأت مؤسس تكميل برگه عضويت كانون و تحويل به  -7 -6

  .ساعت در هفته 2سپردن تعهد فعاليت در كانون به مدت حداقل   -8 -6

هاي فرهنگي و توجـه   شان دانشجو و دانشگاه در فعاليتتكميل فرم تعهد مبني بر رعايت شئونات اخالقي و اسالمي،   -9 -6

 به مقررات و ضوابط مربوطه
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اطالعـات منـدرج در سيسـتم جـامع     ، )-3-6تا  -1-6بندهاي ( جوياندانش يدر مورد شرايط مربوط به وضعيت آموزش : 1تبصره

  .مالك عمل خواهد بود دانشگاه آموزشي

تا پايان زمان مرخصي بـه حالـت تعليـق    عضويت وي  از مرخصي تحصيلي،كانون دانشجوي عضو  استفاده در صورت : 2تبصره

شـوراي  ، عضاي كانون از بيست نفر كمتر شوداد كه نباشتعدادي از مرخصي به  چنانچه دانشجويان استفاده كننده .در مي آيد

 .نامه نسبت به تكميل تعداد به حد نصاب اقدام نمايد اساسموظف است با رعايت شرايط مندرج در اين  مركزي كانون

 .انون مجاز نمي باشدكدودر بيش از يك دانشجو عضويت هم زمان  : 3تبصره 

 .كي از شرايط فوق گردد، عضويت وي در كانون خود به خود باطل مي شوددر صورتي كه عضو كانون فاقد ي : 4تبصره

اعضاي شوراي مركزي و هيأت مؤسس كانون عالوه بر داشتن شرايط مندرج در ايـن مـاده بايـد از شـرايط ذيـل نيـز        : 5تبصره

 :برخوردار باشند

 .ميانگين كل پانزدهداشتن حداقل  )1

مقطـع ارشـد    واحد درسي در 8و فيد براي دانشجويان مقطع كارشناسي درسي در دانشگاه مواحد  24گذراندن حداقل  )2

 .نددانشگاه مفيد گذرانده اغير از براي دانشجوياني كه مقطع كارشناسي را در 

 هاي دانشجويي يا شوراهاي صنفي و ديگر تشكلهاي علمي  عدم عضويت در شوراي مركزي انجمن )3

 )واحد درسي 24معادل ( باقي ماندن حداقل يك سال تحصيلي از مدت تحصيل )4

باشند و غيبت بدون عذر موجه در بـيش از دو جلسـه    اعضاي شوراي مركزي موظف به حضور در جلسات شورا مي :   6تبصره

  .متوالي، با تاييد مدير دفتر امور فرهنگي منجر به لغو عضويت وي در شورا خواهد شد

  اركان كانون: دومفصل 
  

  :باشد مي كانون داراي اركان زير – 7ماده 

  هيأت مؤسس  -1 -7

  مجمع عمومي   -1 -7

  شوراي مركزي   -2 -7

  دبير   -3 -7

  :هيأت مؤسسوظايف و اختيارات  -8ماده 

  ارائه طرح توجيهي و درخواست تاسيس كانون به دفتر امور فرهنگي   -1 -8

و ارائه به مدير دفتـر امـور فرهنگـي     دانشگاهاساسنامه كانون مطابق با اساسنامه مرجع كانونهاي فرهنگي و هنري  تهيه  -2 -8

  در شوراي دانشجويي دانشگاهجهت طرح و بررسي 

فعاليت موقت و عضوگيري عمومي مطابق با ضوابط مندرج در اساسنامه پس از اخذ موافقت با تاسيس كانون توسط   -3 -8 

  شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

  ين مجمع عمومي به دفتر امور فرهنگيارائه اسامي كليه اعضا جهت برگزاري اول  -4 -8

  انجام تبليغات، فراخوان و برگزاري اولين مجمع عمومي كانون به دفتر امور فرهنگي   -5 -8
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كـانون پايـان خواهـد يافـت و      هيأت مؤسـس با برگزاري اولين مجمع عمومي و تعيين اعضا شوراي مركزي، وظايف : تبصره 

  .گردد منحل مي هيأت

   :مجمع عموميختيارات وظايف و ا -9مادة 

پـنج  (شـوراي مركـزي كـانون    اعضاي تعيين رييس و دبير مجمع عمومي در اولين جلسه و انتخاب هفت نفر به عنوان -9-1

و معرفـي آنـان بـه مـدير دفتـر       براي يـك دوره فعاليـت  از بين كليه اعضاء كانون ) عضو اصلي و دو عضو علي البدل

 .امورفرهنگي دانشگاه

يـا فاقـد شـرايط    داده يـا عـزل شـوند و    انصـراف  از فعاليت در كـانون  ه برخي از اعضاي اصلي شورا در مواردي ك :تبصره 

مجمـع   ،شـوراي مركـزي  درصورت بـاقي مانـدن دو عضـو از     عضويت گردند، عضو علي البدل جايگزين او خواهد شد

 .عمومي موظف است به تشكيل شوراي مركزي جديد اقدام نمايد

شـوراي  استيضـاح  كـزي كـانون از طريـق اخـذ گزارشـات ادواري از عملكـرد شـورا و        نظارت بر فعاليت شوراي مر -9-2

 .در موارد لزوم كانون مركزي

ا و يـ درخواسـت شـوراي مركـزي    ضوابط مندرج دراين اساسـنامه درصـورت   كانون براساس اساسنامه  در مفاد تغيير -9-3

 .حداقل دو سوم اعضاي مجمع عمومي

 .امور داخلي كانوناداره شوراي مركزي در ارتباط با  از سويهاي پيشنهادي  نامه تصويب آيين -9-4

 .كانون فعاليت دورهبراي هر ها  تعيين اولويت و هاي پيشنهادي شوراي مركزي رنامهبها و  سياستتصويب  -9-5

اساسنامه ، سياسـتهاي فرهنگـي دانشـگاه و     اين هاي كانون بايد مطابق با ها و برنامه مصوبات مجمع در مورد سياست :تبصره 

 .قابليت اجرا نخواهد داشت ،باشد و درصورت مغايرتآيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط اير س

سوم اعضاي مجمع عمومي و بـا تصـويب    يكدر صورت درخواست حداقل  شوراي مركزي پس از استيضاح عزل  -9-6

  .اعضا اكثريت مطلق

  :نحوه تشكيل جلسات مجمع عمومي -10ماده 

  .شود برنامه ريزي براي تشكيل جلسه اول مجمع عمومي توسط هيأت مؤسس انجام ميكانون يت در اولين دوره فعال  -1 -10

بايـد تشـكيل    چهل و پنج روز پس از شروع نيمسال تحصيليحداكثر تا  ، عمومي هر كانون عادي مجمعجلسه اولين   -2 -10

  .گرددبعد آغاز  در صورت عدم برگزاري در مهلت مقرر، فعاليت آن كانون بايد از نيمسال ،گردد

گردد و به طور فوق العاده نيز براساس دعـوت   مجمع عمومي بايد به طور عادي حداقل هر نيمسال يك مرتبه تشكيل   -3 -10

  .شود تشكيل مي  حداقل يك سوم اعضاء مجمع عمومي درخواست شوراي مركزي و يا

مع، پس از درخواست رييس مجمع عمـومي از  در صورت استنكاف شوراي مركزي از تشكيل جلسه فوق العاده مج  -4 -10

  .مدير دفتر امور فرهنگي دانشگاه، اين دفتر نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي كند

  .و نظارت نماينده دفتر امورفرهنگي تشكيل گردد حضور يد باجلسات مجمع عمومي با  -5 -10

اكثريـت مطلـق    بـا نصـاب   د و مصـوبات آن تشكيل گرداعضاء  دو سوم حداقل حضور يد باجلسات مجمع عمومي با  -6 -10

  .در انتخاب اعضاي شوراي مركزي، نصاب اكثريت نسبي معتبر مي باشد .رسميت خواهد داشت
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موظفند يك هفته قبل از تشكيل جلسه مجمع عمـومي،  ) حسب مورد(اعضاي هيأت مؤسس يا شوراي مركزي كانون  -7 -10

تشكيل جلسه، جهت تعيين نماينده دفتر امورفرهنگي به منظور شـركت در  مراتب را به صورت مكتوب و با ذكر زمان و مكان 

  .جلسه مجمع عمومي به مدير دفتر اطالع دهند

  

  :شوراي مركزي و اختيارات وظايف -11ماده 

به مـدت   در اولين جلسه شورا و تعيين مسؤوالن واحدهاي دختران و پسران از ميان اعضاي كانون دبير كانون انتخاب -11-1

 .جهت فعاليت در دبيرخانه كانون به مدير دفتر امورفرهنگي آنانو معرفي  عاليتدوره فيك 

 .آن پيگيري امور مربوط بهو  نامه اساسبراساس ضوابط اين  به مجمع عمومي كانونپيشنهاد تغيير اساسنامه  -11-2

و تهيه  نامه اساساس ضوابط مندرج در اين عمومي بر اس برگزاري جلسات عادي و فوق العاده مجمعبرنامه ريزي و  -11-3

 .مجمع عمومي و شوراي مركزي دستورجلسات

فعاليت  ها و تقويم تنظيم  برنامه و ،سياست هاها لويتواكانون و تعيين براي  اداره  هاي داخلي مورد نياز نامه تهيه آيين -11-4

 .مجمع عمومي جهت تصويببه كانون و ارائه 

 .اموركانونالزم در اداره  هماهنگيو پيگيري  جهت فرهنگي دانشگاهدفتر امورارتباط مستمر با  -11-5

 .پس از تصويب روز 10حداكثر  ،فرهنگيمدير دفتر اموركانون به مجمع عمومي  اعالم كلية مصوبات -11-6

، و مفـاد سـاير   دانشـگاه  سياسـت هـاي فرهنگـي    ،ايـن اساسـنامه   در صورت مغـايرت مصـوبات مجمـع عمـومي بـا      :تبصره 

بـه صـورت   نگي موظف است مراتب مغايرت و غير قابـل اجـرا بـودن آنهـا     دستورالعمل هاي مصوب، مدير دفتر امورفره

 .را به شوراي مركزي كانون اطالع دهدمستند و مكتوب 

در دريـافتي از خـارج از دانشـگاه    هاي  نحوه هزينهميزان و كانون و فعاليت دوره يك كامل از عملكرد  ارائه گزارش -11-7

 . حداكثر تا نيمه تيرماه هر سال تحصيلي هفرهنگي دانشگامدير دفتر اموردورة فعاليت به هر

 .دانشگاه فرهنگيدفتر امور در پايان هر دوره فعاليت بهكانون  در اختياركليه امكانات  و كامل اماكنتحويل  -11-8

 .بالفاصله پس از پايان هر برنامهمحو كليه آثار فعاليت كانون  -11-9

و نيز ساير بخش هاي دانشگاه اشد بايد با دفتر امور فرهنگي ي بزيادنيازمند زمان فعاليت در مواردي كه محو آثار  :تبصره 

 .هماهنگي هاي الزم انجام شود) از طريق همين دفتر(

بـراي كليـه فعاليتهـاي     مجمع عمومي، مدير دفتر امور فرهنگي و شـوراي دانشـجويي و فرهنگـي   قبال پاسخگويي در  -11-10

 .كانون

 .اعضـاء شـورا   از دسـت كـم چهـار نفـر    بـه بـا حضـور    يك مرتهرماه جلسات شوراي مركزي كانون حداقل تشكيل  -11-11

 .معتبر است شورا با رأي اكثريت مطلقمصوبات 

كانون در طول دوران عضويت بايد منحصراً از طريق مسؤول واحد خواهران كـانون انجـام   با دختران دانشجو ارتباط  -11-12

 .شود

راي مركـزي موظـف اسـت حـداكثر     شو ،در صورت انصراف يا  لغو عضويت مسؤول واحد خواهران كانون : 1تبصره

 .ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين شخص ديگري به عنوان مسؤول واحد خواهران اقدام كند



 ٧

خـارج از دانشـگاه بـه دفتـر امـورفرهنگي در صـورت       داخل يا اموال و امكانات دريافتي براي كانون از  كليه تحويل -11-13

 .انحالل يا لغو مجوز فعاليت كانون

  :دبير ختياراتو ا وظايف -12مادة 

 مطـابق ضـوابط منـدرج در ايـن    و كليه امور اجرايي كانون زيـر نظـر شـوراي مركـزي     و انجام پيگيري  ،برنامه ريزي -12-1

 .در دفتر امور فرهنگينامه و رويه تعريف شده اساس

آنان ت كانون و برنامه ريزي به منظور حضور و فعاليدر دبيرخانه نظارت بر كار مسؤوالن واحدهاي دختران و پسران  -12-2

 .ته فعاليدر طول دوردر ساعات جداگانه 

ارايـه بـه    جهتيك دوره فعاليت  مبالغ دريافتي از خارج از دانشگاه درعملكرد كانون و نحوه هزينه از تهيه گزارش  -12-3

 .دوره فعاليت هر در پايان مجمع عمومي يا شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

جلسات شوراي مركزي  و گزاري جلسات عادي و فوق العاده مجمع عموميبرنامه ريزي و پيگيري امور مربوط به بر -12-4

ــن   كــانون  ــدرج در اي ــر اســاس ضــوابط و مقــررات من ــت ب ــه اســاسدر هــر دوره فعالي  دستورجلســه و  و تنظــيم نام

 .صورتجلسات شوراي مركزي

ر نظر شوراي مركـزي و  زيسياست ها و اولويت هاي كاري كانون برنامه ها، تهيه پيش نويس آيين نامه هاي داخلي،  -12-5

 .ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب 

 .اداره و مديريت تابلوهاي مربوط به كانون و نظارت دقيق بر عدم تبليغات در غير اماكن معين شده -12-6

 .و خارج از دانشگاه با هماهنگي و صالحديد مدير دفتر امورفرهنگي داخلپيگيري و انجام مكاتبات كانون با  -12-7

 .اداره بهينه امور كانونهماهنگي و  مستمر با دفتر امورفرهنگي دانشگاه جهت هماهنگي و ارتباط -12-8

 دوبه مدير دفتر امورفرهنگي دانشـگاه حـداكثر   و صورتجلسات شوراي مركزي مصوبات مجمع عمومي كتبي اعالم  -12-9

 .روز پس از تصويب

در بـه دفتـر امـورفرهنگي    يار كـانون  اقدام و انجام هماهنگي هاي الزم براي تحويل به موقع اماكن و امكانات در اخت -12-10

 .پايان هر دوره فعاليت

در صـورت  ) بـه عنـوان نماينـده شـوراي مركـزي كـانون      (پاسخگويي در قبال شوراي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  -12-11

 .درخواست شورا

 .درخواست تعيين مسؤول واحد دختران و پسران كانون از شوراي مركزي در صورت انصراف يا لغو عضويت آنان -12-12

براي تنظـيم زمـان و مكـان برگـزاي جلسـات      تحصيلي  هماهنگي با كارشناس فرهنگي دانشگاه در ابتداي هر نيمسال -12-13

و در ابتداي هر دوره فعاليت جهت تشـكيل اولـين جلسـه مجمـع عمـومي و انتخـاب شـوراي         كانونشوراي مركزي 

 .مركزي جديد كانون

شركت در جلسات مجمـع عمـومي مطـابق ضـوابط      به منظورر هماهنگي با دفتر امورفرهنگي جهت تعيين نماينده دفت -12-14

 .نامه اساسمندرج در اين 

از خـارج دانشـگاه در جهـت     نقـدي و غيرنقـدي  هماهنگي با مدير دفتر امورفرهنگي جهت دريافت هرگونه كمـك   -12-15

 .انجام امور كانون

 .نگيو تحويل آن به دفتر امورفره امضاي ليست كليه اموال و امكانات در اختيار كانون -12-16



 ٨

بـه كميتـه    ارسال مراتب اعتراض كانون در مورد عملكرد و يا نحوه نظارت يا همكاري دفتر امـورفرهنگي بـا كـانون    -12-17

 .)حسب مورد(رسيدگي يا شوراي دانشجويي و فرهنگي
 

ه طي دو جلسه در شوراي دانشجويي و فرهنگـي دانشـگا   باشد تبصره مي19 بند و 86ماده و  12نامه كه مشتمل بر  اساساين 

تـا پايـان نيمسـال    به تصويب رييس دانشگاه رسيد و از اين تاريخ  22/8/1389در تاريخ  مورد بررسي و تأييد قرار گرفت و 

در ايـن رابطـه ملغـي اعـالم مـي      كلية ضوابط و مقررات سابق كليه و  باشد الزم االجرا ميبه صورت آزمايشي  89-90دوم 

  .تفسير آن نظر شوراي دانشجويي و فرهنگي مالك عمل خواهد بوددر صورت اختالف در مفاد اساسنامه و . گردد


