
  
 کانونهای فرهنگی دانشجویانآيين نامه 

 
:مقدمه

کانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نيازهای متنوع و رشد خالقيتهای فرهنگی 
دانشجویان، سامان بخشيدن به خواسته ها وتالشهای خودانگيخته فرهنگی هنری و اجتماعی 

هت نيل به ازرشهای اسالمی، ارتقاء سطح دانشجویی،حمایت و هدایت این گروه از فعاليتها در ج
همکاری جمعی و بسط و تعميق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها، تاسيس و تقویت نهادهای 

مدنی و غيردولتی و قانونمندی حوزه فعاليتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیين 
 .يشود،دردانشگاهها فعاليت مينمایندنامه حاضر که از این پس به اختصار آیين نامه ناميده م

 تعاریف و کليات-١ماده   

:کانونهای فرهنگی دانشجویان

نهادهایی دانشجویی هستند که در قالب ضوابط این آیين نامه در زمينه هایی از قبيل قرآن و عترت، 
ادبی، فيلم و عکس، موسيقی، هنرها نمایشی، هنرهای تجسمی صنایع دستی، فرهنگ و 

محيط (و اجتماعی...) مطالعات فرهنگی، گفت و گوی تمدنها، ایرانگردی و جهانگردی و (اندیشه
...)زیست،آسيبهای اجتماعی، امداد و 

.فعاليت مينمایند و در این آین نامه به اخنصار کانون ناميده ميشوند

ن  تشکل هایی که زمينه فعاليت آنها علمی،صنفی،ورزشی و سياسی است از شمول ای-١تبصره  
.آیين نامه خارج بوده و از این آیين نامه های مربوطه تبعيت مينمایند

 امکان فعاليت زیر گروههای متعدد با عنوان شاخه کانون به صورت مستقل در هر یک از -٢تبصره 
کانونها و همچنين شاخه های کانونهای فرهنگی در دانشکده های پراکنده و واحدهای تابعه 

 کليه مقررات مربوط به کانونها اعم از موارد مندرج در این آیين نامه و دانشگاهها وجود دارد و
.دستورالعملهای تکميلی آن در شاخه های کانون نيز صادق و الزم االجراست

 در صورت استقرار دانشکده هاو واحدهای تابعه یک دانشگاه در شهرهای مجزا، امکان -٣تبصره 
.احدهای مذکور وجود داردتشکيل کانون بصورت مستقل از مرکز در و

:اساسنامه کانون

اهداف ، شرح وظایف، تشکيالت، دستورالعملها و مقررات اجرایی ویژه : مجموعه ایست مکتوب شامل
یک کانون که در قالب ضوابط این آیين نامه و دستورالعملهای تکميلی آن توسط هيات موسس کانون 

.تدوین ميشود

.د مدیریت فرهنگی و تصویب در مجمع عمومی کانون، الزم االجراست این اساسنامه پس از تایي-تبصره

:عضو کانون



به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصيل در دانشگاه محل فعاليت کانون اطالق ميشود که مطابق این 
آیين نامه بدون محدودیت به عضویت کانون در می آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعایلت می 

. نفر می باشد١٥حداقل تعداد اعضا جهت فعاليت یک کانون . پردازند

:مجمع عمومی کانون

شورایی است متشکل از اعضا کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیين نامه های 
داخلی کانون و تغييرات آنها، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون و نضارت بر فعاليتهای آنها به طور 

 اعضاء ٣/١قل سالی یکبار و طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پيشنهاد عادی حدا
 اعضاء رسمی است و مصوبات آن ٣/٢جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل . کانون، تشکيل ميشود

.با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود

فوق العاده، باید حد اکثر دو هفته در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومی، جلسه   -١تبصره 
.این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود. بعد تشکيل گردد

 حاضرین امکانپذیر است و هر گونه اعمال تغييرات ٣/٢ تصویب تغييرات اساسنامه با رای -٢تبصره 
در صورتيکه . يردتوسط مجمع عمومی اساسنامه تایيد شده کانون، باید در چارچوب آیين نامه صورت گ

مدیریت فرهنگی تغييرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر با آیين نامه بداند، مکلف است نظرات خود 
.را به صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه نماید

 در صورت تشکيل شورای هماهنگی کانونها، دبير این شورا می تواند به عنوان ناظر در -٣تبصره  
.می شرکت نمایدجلسات مجمع عمو

:شورای مرکزی کانون 

به ) ٣ماده ( نفر از اعضای کانون که مطابق مفاد مندرج در این آیين نامه ٥شورایی است متشکل از
منظور برنامه ریزی و اجرای سياستها و اولویتهای مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب 

. می گرددمی شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تعيين

:شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه

 ماه پس از ١شورایی است متشکل از دبيران کانونهای فرهنگی دانشگاه و دیبر شورا که ظرف حداکثر 
 تشکيل می گردد و از این پس به   کانون در دانشگاه٣ابالغ نهایی این آیين نامه در صورت وجود حداقل

.ناميده می شود "ونها شورای هماهنگی کان اختصار

: ضوابط تشکيل و صدور مجوز کانون-٢ماده   

ویژه ( واحد درسی را گذرانده ١٤ نفر از دانشجویان عالقمند به فعاليت فرهنگی که حداقل ٣حداقل 
و در دو سال گذشته حکم قطعی کميته انظباطی منجر به محروميت از ) دوره کاردانی و کارشناسی

ل یا بيشتر را نداشته باشند، می توانند به عنوان هيات موسس، تقاضانامه  نيمسا١تحصيل به مدت 
خود را مبنی بر تشکيل کانون در یکی از زمينه های مندرج در آیين نامه به مدیریت فرهنگی دانشگاه 

.اساسنامه پيشنهادی کانون و اهداف تشکيل آن باید به پيوست تقاضانامه ارائه گردد. ارائه نمایند

 روز پس از دریافت و ثبت تقاضانامه، نسبت به ٢٠ فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر مدیریت



این آیين نامه اقدام ) ٢-٣(صدور مجوز تاسيس کانون و یا اعالم کتبی دالیل عدم صدور مجوز وطابق بند 
.نماید

عالم کتبی دالیل  در صورت عدم رسيدگی به تقاضانامه تاسيس کانون در مهلت مقرر یا عدم ا-تبصره  
عدم صدور مجوز توسط مدیریت فرهنگی، هيات موسس می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف 

شورای فرهنگی .  روز پس از پایان مهلت رسيدگی، به شورای فرهنگی دانشگاه اعالم نماید١٥
دور رای دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی اعتراض نامه هيات موسس و ص

.نهایی بصورت کتبی اقدام نماید

:شرایط صدور مجوز برای کانون به شرح زیر ميباشد   

.این آیين نامه باشد) ٢-١(هيات موسس کانون باید واجد شرایط مندرج در بند ) الف

در ساختار پيشنهادی در اساسنامه کانون باید کليه اجزا و ارکان نظير اعضاء کانون، مجمع عمومی ) ب
.ون، شورای مرکزی کانون و دبير کانون مطابق با مفاد این آیين نامه پيش بينی شودکان

در زمينه مورد تقاضا، در همان دانشگاه، کانون یا شاخه کانونی مشابه که با مجوز رسمی مدیریت ) ج
.فرهنگی دانشگاه فعاليت مينماید، وجود نداشته باشد

این آیين نامه ) ٢-٣(استناد به یکی از موارد مندرج در بند مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی تواند بدون   
.تشکيل و فعاليت کانون را غير مجاز اعالم کند

در صورتی که متقاضيان نسبت به رای صادره توسط مدیریت فرهنگی مطابق این آیين نامه معترض  
، دفاعيات خود را  روز پس از دریافت ابالغ کتبی مدیریت فرهنگی١٥باشند، ميتوانند ظرف حداکثر 

 روز پس از دریافت و ثبت اعتراض نامه، ١٥مدیریت فرهنگی موظف است حداکثر . تسليم وی نمایند
.کتبًا در این خصوص اعالم نظر نهایی نمایند

 روز پس از ١٥چنانچه متقاضيان نسبت به اعالم نظر نهایی معترض باشند ميتوانند ظرف حداکثر 
. نامه خود را همراه مستندات به شورای فرهنگی دانشگاه تسليم نماینددریافت اعالم کتبی، اعتراض 

شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه با تشکيل جلسه، نسبت به بررسی 
رای شورای فرهنگی در چارچوب این آیين . اعتراض نامه و صدور رای نهایی بصورت مکتوب اقدام نماید

.نامه الزم االجراست

 صدور مجوز فعاليت کانون، هيات موسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اطالعيه در پس از
 ماه پس از دریافت مجوز نسبت به ٢سطح دانشگاه اقدام به عضوگيری رسمی نموده و ظرف حداکثر 

برگزاری اولين مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و 
در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر . رگزاري انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام نمایندب

.شده فاقد اعتبار خواهد بود

نرسد، مجوز )  نفر١٥( چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء کانون به حد نصاب تشکيل کانون -١تبصره 
.فعاليت کانون ملغی خواهد شد

ا و زمانهای پيش بينی شده در این آیين نامه، تعطيالت نوروز و تابستان را  کليه مهلت ه-٢تبصره 



.شامل نميشود

: شورای مرکزی کانون-٣ماده  

اعضای شورای مرکزی کانون از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از ميان اعضاء رسمی دارای  
:شرایط زیر برای مدت یکسال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می گردند

)ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی (        . واحد درسی گذرانده باشند١٤حداقل ) الف

.تا پایان دوره فعاليت شورا، دانشجو باشند) ب

.در نيمسال قبل از تقاضای عضویت در شورای مرکزی کانون، مشروط نشده باشند) ج

 به محروميت از تحصيل به مدت یک ظرف دو سال اخير در کميته انضباطی حکم قطعی منجر) د
.نيمسال یا بيشتر نداشته باشند

در کانونهایی که دارای شاخه کانونی می باشند، هر یک از شاخه ها بصورت جداگانه اقدام به  
برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضاء شورای شاخه کانون نموده و اعضاء شوراهای منتخب 

ری انتخابات جداگانه، از ميان خود شورای مرکزی کانون را انتخاب می هر یک از شاخه ها، با برگزا
    . نمایند

 نفر از اعضاء تشکيل ميشود و ٤جلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یکبار با حضور حداقل  
.مصوبات آن با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر است

ه کانون، سياستها، اولویتها و برنامه های کلی  کليه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنام–تبصره 
.مصوب مجمع عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانونها باشد

در اولين جلسه شورای مرکزی کانون، اعضاء شورا یک نفر را از ميان خود به عنوان دبير کانون انتخاب و  
ی جلسات شورا مرکزی کانون و دبير کانون مسئوليت برنامه ریز. به مدیریت فرهنگی معرفی می نمایند

نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن 
همچنين مسئوليت کليه امور . شورا و پيگيری مصوبات شورای هماهنگی کانونها را عهده دار ميباشد

.حقوقی، اداری و قانونی کانون بر عهده دبير آن است

: شورای هماهنگی کانونها-٤ه ماد 

 کانون در دانشگاه مطابق این آیين نامه، مدیر فرهنگی موظف است حداکثر ٣در صورت وجود حداقل 
دبيران کانونهای موجود در اولين . ظرف یکماه نسبت به تشکيل شورای هماهنگی کانونها، اقدام نمایند

دارای حداقل مدرک (و یا کارشناسان  نفر از دانشجویان، فارغ التحصيالن ٣جلسه این شورا 
دانشگاه را که دارای سوابق برجسته و ارزنده ای در حوزه فعاليتهای فرهنگی می باشند ) کارشناسی

به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفی می نمایند و مدیر فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال 
.به سمت دبير شورای هماهنگی کانونها منصوب ميکند

:وظایف شورای فرهنگی دانشجویان به شرح زیر می باشد 



ایجاد هماهنگی بين کانونهای دانشگاه و برنامه ریزی جهت فعاليتهای مشترک ميان کانونهای مختلف 
دانشگاه

تدوین سياستها، اولویتها و برنامه های کلی کانونها و تعيين ميزان اعتبارات مورد نياز کانونها و ارائه 
 به مدیریت فرهنگی دانشگاهپيشنهادات

نظارت بر عملکرد کانونها از جهت مطابقت و مصوبات و برنامه های اجرایی با آیين نامه و مقررات کانون 
و رسيدگی به تخلفات کانونها مطابق این آیين نامه

 ایجاد تسهيالت الزم جهت برقراری ارتباط کانونهای دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی
داخل و خارج دانشگاه

شورای هماهنگی کانونها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن با حضور دو سوم  
.اعضاء رسميت داشته و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین معتبر است

مدیریت . مصوبات شورای هماهنگی کانونها پس از تایيد مدیریت فرهنگی دانشگاه الزم االجراست 
. فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته به دبير شورا اعالم نمایند

 روز به طور مستند و مستدل به شورای ١٥در صورت رد مصوبه ای، دالیل رد باید حداکثر ظرف 
هنگی پس از بررسيهای الزم در صورت عدم توافق، موضوع به شورای فر. هماهنگی کانونها ارائه شود

 ماه ١شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر . دانشگاه جهت حل اختالف ارجاع ميشود
.رای نهایی را صادر نماید

.کليه مکاتبات شورای هماهنگی کانونها با امضای دبير آن معتبر ميباشد 

:نحوه رسيدگی به تخلفات کانون   -٥ماده   

 مصوب کانون یا  ل مندرج در آیين نامه کانونها و اساسنامهدر صورتی که کانون پایبند به اصو -1-5
شورای هماهنگی کانونها مرجع اوليه بررسی و .مصوبات معتبر کانون نباشد، متخلف شناخته می شود

آراء صادره توسط شورای هماهنگی . رسيدگی به تخلفات کانونها در چارچوب این آیين نامه ميباشد
.فرهنگی به عنوان ناظر نهایی آیين نامه الزم االجراستکانونها پس از تایيد مدیریت 

 در صورت وجود کمتر از سه کانون در دانشگاه، مدیریت فرهنگی مستقيمًا این مسئوليت را  -١تبصره  
.عهده دار خواهد شد

 در صورت بررسی تخلفات یک کانون در شورای هماهنگی کانونها، دبير کانون مربوطه فاقد -٢تبصره  
.ی می باشدحق را

شورای مرکزی را در موعد مقرر  چنانچه کانون جلسه مجمع عمومی ساالنه خود جهت تعيين اعضاء 
برگزار نکند، شورای هماهنگی کانونها موظف است ضمن صدور اخطار ) مندرج در اساسنامه کانون(

انتخابات در  ماه به شورای مرکزی مهلت دهد تا نسبت به برگزاری ٢کتبی به کانون، حداکثر مدت 
در صورتيکه شورای مرکزی کانون نسبت یه برگزاری مجمع عمومی در . مجمع عمومی اقدام نماید

مهلت مقرر تعلل نماید، شورای هماهنگی کانونها ضمن تعليق شورای مرکزی کانون، اقدام به برگزاری 
.جلسه مجمع عمومی خواهد نمود



 یا سه ماه غير متوالی تشکيل جلسه ندهد، ضمن در صورتيکه شورای مرکزی کانون در ماه متوالی 
 روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه شورای ١٥دریافت اخطار کتبی از شورای هماهنگی کانونها، 

در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر، شورای هماهنگی کانونها ضمن . مرکزی کانون اقدام نماید
ر یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انحالل شورای مرکزی موظف است ظرف حداکث

.جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید اقدام کند

شورای مرکزی کانون پس از دریافت اخطار کتبی، در مهلت مقرر تشکيل جلسه   در صورتيکه –تبصره  
ن را منحل نموده دهد، در جایگاه خود ابقاء می شود و در صورت تکرار تخلف شورای هماهنگی کانونها آ

.جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود) ٥-٣(و مطابق بند 

 و مصوبات معتبر خود عمل نکند، دبير  چنانچه کانون در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه 
الیل ارائه کانون توسط شورای هماهنگی کانونها مورد سوال قرار می گيرد و در صورت موجه نبودن د

.شده توسط دبير، شورای هماهنگی کانونها به کانون اخطار کتبی خواهد داد

چنانچه شورای هماهنگی کانونها غير فعال بودن یک کانون را در طول یک ترم تحصيلی بر اساس ادله  
د  ماه به شورای مرکزی کانون مهلت خواهد دا٢ارائه شده موجه نداند، ضمن صدور اخطار کتبی، مدت 

در غير اینصورت شورای هماهنگی کانونها ضمن صدور . تا نسبت به ترميم فعاليتهای کانون اقدام نماید
نسبت به برگزاری ) ٥-٣(اخطار کتبی دوم به کانون، شورای مرکزی کانون را منحل نموده و مطابق بند 

.مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود

 ماه نسبت به ١ نفر کمتر شود، کانون مهلت دارد در مدت ١٥نون از در صورتيکه تعداد اعضاء رسمی کا 
ترميم اعضاء خود اقدام نماید؛ در غير اینصورت با رای شورای هماهنگی کانونها و تایيد مدیریت 

.فرهنگی، مجوز فعاليت کانون لغو خواهد شد

) ٥-٥(تا ) ٥-٢(رج در بندهای کانون در دوره فعاليت یک ساله خود در هر یک از موارد مند در صورتيکه  
 اخطار غير مشابه دریافت نماید، با رای ٥یا ) تخلف موضوع یک بند( اخطار مشابه ٣این آیين نامه 

.شورای هماهنگی کانونها و تایيد مدیریت فرهنگی، مجوز فعاليت کانون لغو خواهد شد

و ) ٥-٦(د مندرج در یکی از بندهای  مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی تواند بدون استناد به موار –تبصره  
.این آیين نامه مجوز فعاليت کانون را لغو نماید) ٥-٧(

: ساز و کار مالی و پشتيبانی کانونها-٦ماده  

1  و پشتيبانی کانونهای موضوع این آیين  مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است کليه امور اداری، مالی
 کانونها مطابق تشکيالت موجود در مدیریت فرهنگی نامه را به درخواست دبير شورای هماهنگی

.دانشگاه عهده دار شوند

 در صورت امکان، مدیریت فرهنگی می تواند دبيرخانه مستقلی را برای امور کانونها ایجاد -١تبصره  
.نماید و از همکاری کارمندان، کارشناسان و یا دانشجویان دانشگاه جهت انجام امور محوله بهره گيرد

 در دانشگاههایی که دانشکده ها و واحدهای تابعه پراکنده آنها دارای کانون یا شاخه کانون -٢صره تب 
.می باشد در صورت تقاضا، الزم است اعتبارات و امکانات فهاليت آنها بصورت مستقل تامين گردد

جه تفصيلی ساالنه الزم است بودجه و اعتبارات مورد نياز و هزینه های مترتب بر این آیين نامه در بود 



دانشگاه پيش بينی و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تامين گردد و مدیریت فرهنگی دانشگاه می 
.تواند در صورت امکان از کمکهای سایر دستگاهها نيز بهره مند شود

ل  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بصورت ساالنه به منظور حمایت از کانونهای فعال، از مح–تبصره  
.اعتبارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در اختيار مدیریت فرهنگی دانشگاه قرار خواهد داد

-٧ماده  

اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مرجع تفسير این آیين نامه و تدوین و تصویب 
ه و تدوین و تصویب دستورالعملهای تکميلی آن می باشد و وظيفه نظارت بر حسن اجرای آیين نام

دستورالعملهای تکميلی آن می باشد و وظيفه نظارت بر حسن اجرای آیين نامه را در دانشگاهها عهده 
.دار است

-٨ماده  

کانونهایی که قبل از ابالغ آیين نامه در دانشگاهها فعال بوده اند موظفند ظرف حداکثر دو ماه وضعيت 
.نمایندخود را با مفاد آیين نامه حاضر منطبق 

-٩ماده  

 به تصویب وزیر علوم، ١٤/١١/٨٠ تبصره در تاریخ ١٩ بند و ٣١ ماده، ٩این آیين نامه در یک مقدمه، 
تحقيقات و فناوری رسيد و به منظور اجرای قطعی به کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابالغ 

.دش

  


