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  بسمه تعالي
  

  دانشگاه علم و صنعت ايران
  اساسنامه كانون

  
  كليات: فصل اول

  
  : تعريف كانون-1ماده 

 كه در قالب اهداف و موضوعات اين ئيانشگاه علم و صنعت ايران نهادي است دانشجود »   ؟    «انون ك
فعاليت يقات و فناوري تحق, مصوب وزارت علومهاي فرهنگي دانشجويان  نامه كانون ينئاساسنامه و رعايت آ

  .كند مي
 و "دانشگاه"به اختصار بترتيب و از اين پس در اساسنامه ؟      كانون دانشگاه علم و صنعت ايران و - تبصره

  .دنشو  ناميده مي"كانون"
  :باشد مي است كه شامل موضوعات زير »؟      « ، زمينه فعاليت كانون-2ماده 

1-  
2-  
.  
.  

  : اهداف كانون-3ماده 
  : عبارتند از كانون هايدر زمينه فعاليتهداف تشكيل و ادامه فعاليت كانون ا

  هاي اعضاي كانون فعاليتو تعميق  سازماندهي - 1
   دانشگاهدانشجويانفرهنگي نيازهاي استعدادها و رفع شناسايي  - 2
  افزايش آگاهيهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه - 3
  ريق انجام فعاليتهاي فرهنگيايجاد شور و نشاط بين دانشجويان از ط - 4
  بويژه ساكنين خوابگاهها, پر نمودن اوقات فراغت دانشجويان - 5
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٢

  : خط مشي و شرح وظايف كانون- 4ماده 
  :باشد  ميدر زمينه فعاليت كانونهاي زير  داراي وظائف و خط مشيكانون در جهت رسيدن به اهداف خود 

  اي كانوناعضبرگزاري كالسها و جلسات تخصصي براي  - 1
  برگزاري كالسها و جلسات عمومي براي دانشجويان دانشگاه - 2
  انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و انعكاس نتايج آنها به دانشجويان بطرق مقتضي - 3
   توليد و عرضه آثار فرهنگي هنري در سطح دانشجوئي- 4
  ويژه در خوابگاههاهاي مختلف دانشگاه ب هاي فرهنگي و همكاري در اجراي برنامه اجراي برنامه - 5
  ارتباط و همكاري با ديگر كانونهاي فرهنگي دانشجوئي- 6
 شركت در همايشها و مسابقات دانشگاهي و ملي - 7
  تالش براي تامين و تجهيز امكانات مورد نياز كانون - 8
   تالش جهت افزايش تعداد اعضاء كانون- 9

ورزشي و سياسي نخواهد , صنفي, هاي علمي نه اهداف و وظائف كانون كامال فرهنگي بوده و در زمي-تبصره 
  .بود
  

  اركان كانون: فصل دوم
  :باشد  كانون داراي اركان زير مي-5ماده 

   مجمع عمومي- 1
   شوراي مركزي- 2
   دبير- 3
  

  : مجمع عمومي- 6ماده 
گيري در كانون و متشكل از اعضاي كانون  است كه با شرايط زير به  مجمع عمومي باالترين مرجع تصميم

  :آيند عضويت كانون در مي
  . دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه باشد- 1
  .در كميته انضباطي حكم منجر به محروميت از تحصيل و در حال اجرا نداشته باشد - 2
  . ملزم به رعايت كليه مقررات دانشگاه از جمله حفظ حدود و آداب و اخالق اسالمي باشد- 3
  .گر نباشد عضو بيش از دو كانون فرهنگي دي- 4

  . نفر است15 براي فعاليت كانون ء حداقل تعداد اعضا-1تبصره 
 چنانچه عضو كانون در چارچوب اساسنامه كانون فعاليت نكند، با تصميم شوراي مركزي كانون - 2تبصره 

  .عضويت وي لغو خواهد شد
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٣

  : وظايف و اختيارات مجمع عمومي-7ماده 
  خلي كانون و تغييرات آنهاهاي دا نامه  تصويب اساسنامه و آيين- 1
   كانون انتخاب اعضاي شوراي مركزي- 2
  هاي كالن كانون و برنامهدوين اولويتها  ت- 3
   دريافت گزارش فعاليت ساالنه شوراي مركزي كانون- 4
   نظارت بر فعاليت هاي شوراي مركزي كانون- 5
   استيضاح شوراي مركزي كانون يا اعضاي آن- 6
  

  : عمومي تشكيل جلسات مجمع-8ماده 
  . مجمع عمومي حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه خواهد داد- 1
  .يافت  رسميت خواهدءسوم اعضا  جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل دو- 2
العاده   به طور فوقء جلسات مجمع عمومي براساس دعوت شوراي مركزي يا به پيشنهاد يك سوم اعضا- 3

  .تشكيل خواهد شد
  .ا رأي اكثريت نسبي حاضرين معتبر است مصوبات مجمع عمومي ب- 4

 در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومي، جلسه فوق العاده حداكثر دوهفته بعد تشكيل - 1تبصره 
  .اين جلسه با هر تعداد رسمي خواهد بود. گردد مي

  . رسانده شودء تاريخ تشكيل جلسات مجمع عمومي حداقل يك هفته قبل بايد به اطالع اعضا-2تبصره 
  .جلسات مجمع عمومي بايد در طول سال تحصيلي برگزار شود -3بصره ت

 تصويب تغييرات اساسنامه با رأي دو سوم حاضران امكان پذير است و هرگونه اعمال تغييرات در -4تبصره 
امور در صورتي كه مدير  .هاي فرهنگي صورت گيرد نامه كانون اساسنامه مصوب، بايد در چارچوب آيين

  .نامه كانونهاي فرهنگي رفتار خواهد شد طبق آئيننامه بداند،  ات اعمال شده را مغاير با آيينفرهنگي تغيير
  

  : شوراي مركزي-9ماده 
البدل كه از طريق انتخابات مجمع عمومي كانون   نفر عضو علي2 نفر عضو اصلي و 5شورايي است متشكل از 

  :شوند  مياز ميان اعضاي داراي شرايط زير براي مدت يك سال انتخاب
  ).ويژه دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي(  واحد درسي گذرانده باشند14 حداقل - 1
  . باشندي حضوري تا پايان دوره فعاليت شورا دانشجو- 2
  .روط نشده باشندتحصيلي متوالي يا سه نيمسال تحصيلي غيرمتوالي مش نيمسال و د- 3
عي منجر به محروميت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا  ظرف دو سال اخير در كميته انضباطي حكم قط- 4

  .بيشتر نداشته باشند
  .)به استثناي دوره اول(داشته باشند را  سابقه عضويت در كانون   حداقل سه ماه- 5
  . عضو شوراي مركزي ساير كانونهاي فرهنگي و يا ديگر تشكلهاي دانشجوئي نباشند- 6



   اساسنامه كانون

  عت ايراندانشگاه علم و صن

  سرپرست هيات موسس     :برنامه مديرامورفرهنگي و فوقنام و نام خانوادگي 
 :امضاء:                                                    تاريخ    :امضاء:                                                    تاريخ

۴

 عضو اصلي، شوراي مركزي موظف است ظرف حداكثر 2گيري بيش از   يا كنارهءدر صورت استعفا -1تبصره 
دو هفته نسبت به برگزاري جلسه مجمع عمومي اقدام و انتخابات شوراي مركزي جديد را برگزار نمايد؛ در 

ها ضمن انحالل شوراي مركزي، وظيفه تشكيل جلسه مجمع عمومي  غير اين صورت، شوراي هماهنگي كانون
  .دار خواهد شد را عهده

ناظر نفر دو  هيأت برگزاري انتخابات كانون، شوراي مركزي وقت كانون است كه به همراه -2تبصره 
  .وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده دارند) و مديريت امور فرهنگيها  شوراي هماهنگي كانوننمايندگان (

تا رت علني و عمومي اعالم كند و انتخابات كانون را بصو شوراي مركزي كانون موظف است -3تبصره 
اعضاي مجمع (كننده در انتخابات   هفته پيش از برگزاري انتخابات، فهرست اعضاي شركتدوحداكثر 
و مديريت امور فرهنگي جهت بررسي ها  را به شوراي هماهنگي كانونو داوطلبين شوراي مركزي ) عمومي

  .نمايداعالم صالحيت آنها 
 ماه سابقه يكتوانند شركت كنند كه حداقل  راي مركزي كانون، فقط اعضايي مي در انتخابات شو- 4تبصره 

  .)به استثناي دوره اول( داشته باشندرا عضويت در كانون 
  

  : تشكيل جلسات شوراي مركزي- 10ماده 
مصوبات آن شود و  تشكيل مي ء نفر از اعضا4با حضور حداقل در ماه جلسات شوراي مركزي حداقل يك بار 

  . اكثريت نسبي حاضران معتبر استبا رأي
هاي كلي مصوب  ها و برنامه ها، اولويت كليه مصوبات كانون بايد منطبق با اساسنامه كانون، سياست:تبصره

  .ها باشد مجمع عمومي و مصوبات شوراي هماهنگي كانون
  

  : وظايف و اختيارات شوراي مركزي-11ماده 
   و شوراي هماهنگي كانونهاع عمومي برنامه ريزي به منظور اجراي مصوبات مجم- 1
  هاي كانون و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب  تدوين آيين نامه- 2
   تشكيل جلسات مجمع عمومي و تهيه دستور جلسات آن- 3
  هاي كانون هاي ساالنه و تنظيم تقويم فعاليت  تدوين برنامه- 4
   با حداقل دو بار اعالن عمومي در سال پذيرش اعضاي جديد- 5
   اعالم نظر در خصوص استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي- 6
  ها  پيش بيني بودجه ساالنه مورد نياز كانون و ارائه به شوراي هماهنگي كانون- 7
  ها وارائه به مجمع عمومي  تنظيم گزارش عملكرد ساالنه فعاليت- 8
   در چارچوب اساسنامه كانونيا عدم فعاليتو  و لغو عضويت به دليل عدم فعاليت ء بررسي فعاليت اعضا- 9

تواند شوراي  در صورت تخلف شوراي مركزي كانون در اجراي فعاليت خود، مجمع عمومي مي: تبصره
سوم اعضاي حاضر   استيضاح نمايد و شوراي مركزي با رأي حداقل دوءمركزي را با درخواست يك دوم اعضا

  .شوراي مركزي برگزار خواهد شدد مجدصورت، انتخابات   در غير اين. خواهد شدءدر جلسه ابقا
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۵

  : دبير- 12 ماده
دبير كانون باالترين مسؤول اجرايي و سخنگوي كانون است و كليه مكاتبات كانون با امضاي وي رسميت 

  .خواهد داشت
  : انتخاب دبير-13ماده 

انتخاب و به اعضاي شوراي مركزي در اولين جلسه خود پس از انتخاب، از بين خود يك نفر را به عنوان دبير 
  .كنند فرهنگي معرفي ميامور مدير 
  : وظايف و اختيارات دبير- 14ماده 

  ريزي و اداره جلسات و تنظيم صورت جلسات شوراي مركزي  برنامه- 1
   انجام مكاتبات اداري و مسؤوليت كليه امور اداري، حقوقي و قانوني كانون- 2
  ها شوراي هماهنگي كانون پيگيري اجراي مصوبات مجمع عمومي، شوراي مركزي و - 3
  ئه گزارش مستمر كانون به آن شوراا شركت در جلسات شوراي هماهنگي كانون ها و ار- 4
  

منحل كانون  پس از تصويب اساسنامه در مجمع عمومي و انتخاب شوراي مركزي، هيأت مؤسس -15ماده 
  .گردد مي

نامه كانونهاي فرهنگي  طبق آئين, ده است به كليه مواردي كه در اين اساسنامه به آنها اشاره نش-16ماده 
  .مصوب وزارت علوم عمل خواهد شد

 اين اساسنامه پس از تاييد مدير امور فرهنگي دانشگاه و تصويب در جلسه علني مجمع عمومي -17ماده 
بدون هيچگونه خط خوردگي و باشد كه  اين اساسنامه داراي دو نسخه اصل مي. يابد كانون اعتبار مي

  .گيرد ميقرار  )و سپس دبير كانون(هيأت مؤسس در اختيار مديريت امور فرهنگي و ي پغير تايتوضيحات 
  
  

  :كانونهيأت مؤسس  شماره دانشجوئي و امضاء اعضاي ،نام و نام خانوادگي
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