
 اهداف و تعریف :یکم فصل

 

 تعریف -1 ماده

 نامه آیين چارچوب ودر اساسنامه این مطابق كه طباطبائی عالمه دانشگاه دانشجویان از متشكل است نهادي  روشنایی   كانون

 طباطبائی عالمه دانشگاه واجتماعی فرهنگی معاونت نظر زیر و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه دانشجویان فرهنگی هاي كانون

  .كندمی فعاليت

 

 می " طباطبائی عالمه دانشگاه دانشجویان  روشنایی  كانون"منظور است رفته بكار"كانون"لفظ جا هر اساسنامه این در : 1تبصره

 .باشد

 :نون روشناییکا اهداف -2 ماده

نيل به ارزش هاي متعالی اسالمی و تقویت هویت  رشد خالقيت هاي فرهنگی دانشجویان در جهت براي زمينه سازي .1

 ملی 

  دانشگاهها در كارگروهی فرهنگ تعميق و جمعی همكاري سطح ارتقا .2

 دانشجويان فرهنگی هاي فعاليت حوزه در قانون حاكميت اصل به احترام و مدنی نهادهاي تقويت و اسيست .3

 باره امكانات به دور از رویكرد ترحمتالش براي حفظ شأن انسانی و اجتماعی معلولين از طریق ارائ  .4

سازي امكانات محيطی و تالش براي ایجاد دسترسی برابر و تسهيالت آموزشی و دانشگاهی جهت دریافت از طریق مناسب .5

 آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

  آميز به معلولينتالش در جهت رفع نگاه تبعيض .6

 عالمه دانشگاه تحصيل حال در معلول و داراي شرایط ویژه دانشجویان كليه از مادي و معنوي پشتيبانی و حمایت .7

  .باشند می مساعدت نيازمند كانون، توان و وظایف چارچوب در كه طباطبائی

 غير و دانشجویی هاي تشكل و ها نهاد دیگر همكاري با اجتماعی و فرهنگی هايفعاليت و هابرنامه اجراي و ریزي برنامه .8

  دانشجویی

 الزم هاي سياست اتخاذ منظور به ذیربط مسئوالن به دانشگاهيان علمی و ميدانی مطالعات بر مبتنی پيشنهادات ارائه .9

 .معلولين وضعيت بهبود براي

 

 

 کانون در عضویت :دوم فصل

ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگی هاي كانون نامه آیين( 3ماده )  در مندرج شرایط گرفتن نظر در با كانون در عضویت  -3ماده 

  .است پذیر امكان مربوطه  مقررات سایر و 29/11/87مورخ  640مصوب جلسه  موسسات آموزش عالی

 فرهنگی هايكانون تشكيل نامه آیين (24) و (3)ماده اساس بر مركزي شوراي و دبير تخلف احراز و عضویت تعليق یا لغو -4ماده

 .پذیرد می صورت و دانشجویان

  .نيست    روشنایی   كانون عمومی مجمع در عضویت با مغایر ها كانون سایر مركزي شوراي و مجمع عمومی در عضویت -5 ماده



  :تبصره

  .باشد داشته عضویت كانون سه در حداكثر تواند می واحد زمان در دانشجو هر: 1تبصره 

 انتخاب یكسال مدت به دانشگاه فرهنگی كانون هاي نامه آیين 15 ماده و سوم فصل طبق كانون مركزي شوراي اعضاي : 2تبصره

  .شوند می

 

 

  کانون ارکان :سوم فصل

 .است و دبير كانون هاي كميته ،كانون مركزي شوراي عمومی، مجمع شامل كانون اركان

 

   نکانو عمومی مجمع  -6 ماده

 .هستند كانون عضو اساسنامه این دوم فصل مطابق كه است دانشجویانی از متشكل مجمع این 6-1

 .دهد می جلسه تشكيل كانون مركزي شوراي دعوت به بار یک سالی كم دست كانون عمومی مجمع 6-2

 جلسه دستور با عمومی مجمع العاده فوق جلسات كانون، مركزي شوراي درخواست به یا مجمع اعضاي 3/1خواست در به :تبصره

 .است رسمی اعضاء یک عالوه به نصف حداقل حضور با كانون عمومی شوراي العاده فوق جلسات .گردد می تشكيل مشخص

در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومی، باید ظرف یک ماه جلسه  ،هاي فرهنگی وزارت علومآیين نامه كانون 4طبق ماده  6-3

 مجدد تشكيل شود. این جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود. 

 :کانون مرکزی شورای -7 ماده

 اعضاء ميان از عمومی مجمع انتخابات در كه باشد می البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 5 از متشكل كانون مركزي شوراي 7-1

 .شوند می برگزیده سال یک مدت به كانون انتخابات نامه آئين مطابق

 از نفر چهار تصویب با و كميته انضباطیبا راي  یا دهد انصراف عضویت از مركزي شوراي اعضاء از یكی دليلی هر به چنانچه :1 تبصره

 وي جایگزین البدل علی عضو د اولينشو لغو مركزي شوراي در وي عضویت شود ثابت وي صالحيت عدم مركزي شوراي اعضاء

 .شد خواهد

 وي پيوستن یا و با تصویب چهار نفر از اعضا شوراي مركزي، راي كميته انضباطی البدل علی اعضاء از یک هر بركناري با : 2 هتبصر

  .شد خواهد وي جایگزین است، كرده كسب را رأي بيشترین كه كاندیدایی ترتيب به اصلی، عضو عنوان به مركزي شوراي به

 .شد خواهد برگزار هنگام زود انتخابات كنند تغيير هردليل به مركزي شوراي اعضاء از نفر سه كههنگامی : 3تبصره

 نصف كم دست با جلسه در مطروحه مباحث و یابد می رسميت اصلی عضو سه كم دست حضور با مركزي شوراي جلسات 7-2 

 .رسد می تصویب به حاضرین رأي یک بعالوه

 رأي حق جلسه آن در ماخوذه، آراي تربيت به البدل علی جلسه،اعضاي یک در اصلی اعضاي از هریک غيبت صورت در :1تبصره

 .یابندمی

 انتخاب سالیک مدت براي شورا جلسه اولين در كه است شورا دبير عهده بر مركزي شوراي جلسات اداره و ریزي برنامه  7-3

 .باشد می نيز كانون دبير مركزي، شوراي دبير .شودمی



 می صورت مركزي شوراي اصلی اعضاي از نفر سه گيري راي با مركزي شوراي عادي عضو به او تبدیل و كانون دبير عزل : 1 تبصره

 .پذیرد

 .نماید دعوت جلسه در حضور براي را افرادي اعضا اكثریت نظر با تواند می مركزي شوراي ضرورت، به توجه با 7-4

 :کانون های کمیته -8ماده

 صورت به كانونمركزي شوراي نظارت تحت ضرورت حسب بر كه باشندمی كانون در فعال كاري هايگروه كانون، هايكميته 8-1

 نشریه انتشار مراسم، برگزاري ارتباطات، و رسانی اطالع پژوهش، آموزش، نظير هایی حوزه در و شودمی تشكيل دائمی یا موقت

 .نمایندمی فعاليت ...و كانون

 الزامی دانشگاه، دانشگاهی برنشریات ناظر كميته ازسوي انتشار پروانه اخذ كانون، امتيازيصاحب به نشریه انتشار راي: 1 تبصره

 .است

 .شود می اداره مركزي شوراي اعضاي از یكی مسئوليت با ها كميته از یک هر 8-2

 آراي كه است كسی با انتخاب حق ها كميته مسئوليت تصدي براي مركزي شوراي اعضاي بين توافق عدم صورت در :1تبصره

 .است نموده كسب را بيشتري

 شود. نكته: كميته ها شامل كميته تبليغات، كميته مالی، كميته آموزش و... می

 است.  مركزي شوراي منتخب غير كاندیداهاي ميان از اول درجه در ها كميته در عضویت 8-3

 .پذیرد می صورت مركزي شوراي پيشنهاد به دوره هر در آنها فعاليت تمدید یا و انحالل كانون، هاي كميته تشكيل 8-4

 .گردد می تنظيم مركزي شوراي توسط ها كميته فعاليت دستورالعمل و ها برنامه  8-5

 

  کانون ارکان وظایف شرح :چهارم فصل

 :کانون مجمع عمومی وظایف -9ماده

ها و دانشجویان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآیينو  مقررات به پایبندي و موسس هيات پيشنهادي اساسنامه تصویب -الف

  سایر مقررات مربوطه و وزارت علومموسسات آموزش عالی 

آیين نامه كانون هاي فرهنگی وزارت علوم هيات موسس پس از تشكيل مجمع عمومی و انتخاب شوراي  9: طبق ماده 1تبصره 

  مركزي كانون منحل می شود. 

ها و موسسات دانشجویان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآیين ( 4)ماده  مطابقكانون  و استيضاح اعضاي شوراي مركزي انتخاب-ب

 .ه مدت یكسالب وزارت علوم آموزش عالی

  هاي آندریافت گزارش فعاليت ساالنه شوراي مركزي كانون و نظارت بر فعاليت -ج

 :کانون مرکزی شورای وظایف -10ماده

 .هافعاليت این اجرایی روند بر نظارت و آنها براي بودجه پيشنهاد كانون، هايفعاليت تقویم تنظيم -الف

 شهریور ابتداي تا اول سال نيم براي را آنها بودجه برآورد و كانون هاي برنامه دقيق فهرست است موظف مركزي شوراي : 1تبصره

 .نماید ارائه اجتماعی و هنري فرهنگی، هايكانون كارشناس به و نموده تنظيم ماه دي پایان تا دوم سال نيم براي و ماه



نظير تخفيف شركت در  ویژه تسهيالت تعيينپيشنهاد  و آنها فعاليت برنحوه نظارت اساسنامه، مطابق كانون هاي كميته تشكيل -ب

 .آنها كار كيفيت به توجه با ها كميته اعضاي براي اردوها، كارگاه ها و ... 

 .تصویب جهت مجمع عمومی به آن ارائه و ضرورت حسب بر و اساسنامه اصالح و تغيير ،دستور العمل پيشنویس ارائه -ج

 .كانون انتخاباتی نامه آیين مطابق مركزي شوراي انتخابات برگزاري -د

 .فرهنگی هايكانون كارشناس و مجمع عمومی به آن ارائه و سال نيم هر در كانون هايفعاليت و عملكردها گزارش تنظيم -ه

 آموزش عالیها و موسسات دانشجویان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآیين مطابق اعضا عضویت لغو خصوص در گيري تصميم -و

 و سایر مقررات مربوطه.  وزارت علوم

مصوبات معتبر كانون  ها، اساسنامه مصوب و سایرين نامه كانونآی اجراي به تی كه دبير و شوراي مركزي كانون متعهدتبصره: در صور

 نباشند متخلف شناخته شده و مكلفند در برابر گروه مركزي نظارت بر كانون هاي فرهنگی پاسخگو باشند. 

 سوي از شده ارائه پيشنهادات پيگيري و بررسی كانون، اعضاي به مربوط امور و كانون جاري مسائل خصوص در گيري تصميم  -ز

 . هاكميته اعضا

 .هافعاليت اجراي حسنبر نظارت و ریزيبرنامه براي یكبار هفته دو هر جلسه یک حداقل تشكيل  -ح

 هايدانشگاه دانشجویان فرهنگی هايكانون مجامع در حضوربراي   "فرهنگی معاونت یا هادفتركانون"به كانون نماینده معرفی  -ط

 .كشور

 :کانون دبیر وظایف - 11 ماده

 .البدل علی و اصلی از اعم اعضا تمامی به رسانی اطالع و مركزي شوراي جلسات زمان تعيين -الف

 .نماید واگذار مركزي شوراي اعضاي از دیگر یكی به دائمی یا مقطعی صورت به را رسانی اطالع مسئوليت تواندمی دبير : 1تبصره

 براي وپيگيري دانشگاه فرهنگی هايكانون كارشناس به كانون مصوب وبرنامه طرح ارائه و كانون جلسات كار دستور طرح -ب

   .ها كانون بر ناظر كميته درجلسات آنها تصویب

 .كانون هايفعاليت اجرایی روند بر نظارت -ج

 .كانون مالی امور بر نظارت -د

  .دهد قرار ایشان اختيار در مركزي، شوراي اعضاي درخواست با را مالی هايفعاليت گزارش است موظف دبير : 1تبصره

هاي فرهنگی، هنري، اجتماعی و : دبير موظف است در پایان هر نيمسال گزارش عملكرد كانون را در اختيار دفتر كانون 2تبصره 

 مذهبی قرار دهد. 

 .مركزي شوراي اعضاي به دسترسی عدم صورت در اضطراري موارد در گيري تصميم -ه

 .گرددمی بر دبير شخص به مستقيماً گيري تصميم این مسئوليت :تبصره

 .كانون مركزي شوراي به شورا این مصوبات انتقال و دانشگاه فرهنگی هايكانونهماهنگی شوراي جلسات در شركت -و

 روند از اطالع جهت دانشگاه، دانشجویان فرهنگی هايكانون كارشناس به آن ارائه و جلسات صورت تنظيم جلسات، منشی تعيين -ز

  .كانون فعاليت

 

  سایر ضوابط حاکم بر نحوه فعالیت های کانون: 12ماده 



فعاليت كانون به گونه اي خواهد بود كه حاكميت ملی، تماميت ارضی و وحدت و هویت ملی ایران اسالمی را تحكيم كرده  .1

 اسالمی باشد.  -و در جهت تقویت ارزش هاي فرهنگی ایرانی

ها و نشریات سياسی دانشجویی و ها، تشكلنهادها، شوراها، انجمنفعاليت كانون به گونه اي خواهد بود كه با وظایف سایر  .2

  هيات علمی و كاركنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد.

 هرگونه ارتباط كاري با مراكز مرتبط خارج از دانشگاه از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام می شود. .3

 : 13 ماده

 كانون مجمع عمومی اعضاي تصویب به                             درتاریخ تبصره 11 و ماده 12 فصل 4 در اساسنامه این

 .رسيد طباطبائی عالمه دانشگاه                                                                                فرهنگی


