
 اهداف و تعریف :یکم فصل

 

 تعریف -1 ماده

 ودر اساسنامه اين مطابق كه طباطبائی عالمه دانشگاه دانشجويان از متشكل است نهادي توسعۀ اجتماعی در جهتورزش  كانون

 واجتماعی فرهنگی معاونت نظر زير و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه دانشجويان فرهنگی هاي كانون نامه آيين چارچوب

  .كندمی فعاليت طباطبائی عالمه دانشگاه

 

 عالمه دانشگاه ورزش در جهت توسعۀ اجتماعی کانون"منظور است رفته بكار"كانون"لفظ جا هر اساسنامه اين در : 1تبصره

 .باشد می " طباطبائی

 :  توسعۀ اجتماعی ورزش در جهتون کان اهداف -2 ماده

نيل به ارزش هاي متعالی اسالمی و تقويت هويت  رشد خالقيت هاي فرهنگی دانشجويان در جهت براي زمينه سازي .1

 ملی 

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

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

و عادات مطلوب اجتماعی نظير نظم، احترام به قانون و همكاري و كار تيمی به كودكان از طريق ورزش و آموزش رفتارها  .4

 هاي اصالح و تربيت؛عنوان ابزار اصالح رفتار در كانونبازي و ترويج فرهنگ استفاده از ورزش و بازي به

منظور افزايش اعتماد و كمک به ارتقاء سالمت جسمی و روانی كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب به آموزش ورزشی .5

 هابه نفس در كودكان و تربيت قواي فكري و نظم روانی آن

هاي متولی امور كودكان نظير سرپرست يا بد سرپرست با معرفی نهادبرگزاري مستمر استعداديابی ورزشی از كودكان بی .6

 ی و مدارس كودكان كار )مدرسۀ رويش(؛بهزيست

هاي درمان هاي حركتی و اسكلتی و آموزش شيوهپذير بر اساس ناهنجاريارزيابی و پايش تندرستی كودكان قشر آسيب .7

 مشكالت جسمانی؛

ي ديدۀ اجتماعی و در معرض آسيب )اسكان يافته در مراكز نگهدارهاي ورزشی براي دختران و زنان آسيببرگزاري كالس .8

 تحت نظارت بهزيستی(؛

خيز اجتماعی با تأكيد بر بهبود رفتارهاي  كودكان و نوجوانان در مناطق آسيبهاي ورزشی براي برگزاري جشنواره .9

 اجتماعی؛

 

 

 

 کانون در عضویت :دوم فصل

ها و دانشجويان دانشگاه فرهنگی هاي كانون نامه آيين( 3ماده )  در مندرج شرايط گرفتن نظر در با كانون در عضويت  -3ماده 

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



 فرهنگی هايكانون تشكيل نامه آيين (24) و (3)ماده اساس بر مركزي شوراي و دبير تخلف احراز و عضويت تعليق يا لغو -4ماده

 .پذيرد می صورت و دانشجويان

ورزش در جهت توسعه  كانون عمومی مجمع در عضويت با مغاير ها كانون ساير مركزي شوراي و مجمع عمومی در عضويت -5 ماده

  .نيست  اجتماعی

  :تبصره

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

 انتخاب يكسال مدت به دانشگاه فرهنگی كانون هاي نامه آيين 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 اين دوم فصل مطابق كه است دانشجويانی از متشكل مجمع اين 6-1

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

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

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

در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومی، بايد ظرف يک ماه جلسه  ،هاي فرهنگی وزارت علومآيين نامه كانون 4طبق ماده  6-3

 مجدد تشكيل شود. اين 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 برگزيده سال يک مدت به كانون انتخابات نامه آئين مطابق

 از نفر چهار تصويب با و با راي كميته انضباطی يا دهد انصراف عضويت از مركزي شوراي اعضاء از يكی دليلی هر به چنانچه :1 تبصره

 وي جايگزين البدل علی عضو د اولينشو لغو مركزي شوراي در وي عضويت شود ثابت وي صالحيت عدم مركزي شوراي اعضاء

 .شد خواهد

 وي پيوستن يا و راي كميته انضباطی با تصويب چهار نفر از اعضا شوراي مركزي، البدل علی اعضاء از يک هر بركناري با : 2 هتبصر

  .شد خواهد وي جايگزين است، كرده كسب را رأي بيشترين كه كانديدايی 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 يابد می رسميت اصلی عضو سه كم دست حضور با مركزي شوراي جلسات 7-2 

 .رسد می تصويب به حاضرين رأي يک بعالوه



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

 .يابندمی

 انتخاب ساليک مدت براي شورا جلسه اولين در كه است شورا دبير عهده بر مركزي شوراي جلسات اداره و ريزي 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 تبديل و كانون دبير عزل : 1 تبصره

 .پذيرد

 .نمايد دعوت جلسه در حضور براي را افرادي اعضا اكثريت 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

 نشريه انتشار مراسم، برگزاري ارتباطات، و رسانی اطالع پژوهش، آموزش، نظير هايی حوزه در و شودمی تشكيل دائمی يا موقت

 .نمايندمی فعاليت ...و كانون

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

 .است

 .شود می اداره مركزي شوراي اعضاي از يكی مسئوليت با ها كميته از يک 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 كانديداهاي ميان از اول درجه در ها كميته در عضويت 8-3

 .پذيرد می صورت مركزي شوراي پيشنهاد به دوره هر در آنها فعاليت تمديد يا 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 دانشجويان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآيينو  مقررات به پايبندي و موسس هيات پيشنهادي اساسنامه تصويب -الف

  ساير مقررات مربوطه و وزارت علومموسسات آموزش عالی 

آيين 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 دانشجويان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآيين ( 4)ماده  مطابقكانون  و استيضاح اعضاي شوراي مركزي انتخاب-ب

 .ه مدت يكسالب وزارت علوم آموزش عالی

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

 :کانون مرکزی شورای وظایف -10ماده



 .هافعاليت اين اجرايی روند بر نظارت و آنها براي بودجه پيشنهاد كانون، هايفعاليت تقويم تنظيم -الف

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

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

نظير تخفيف شركت در  ويژه 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 ... 

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

 .كانون انتخاباتی نامه آيين 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

 ها و موسسات آموزش عالیدانشجويان دانشگاههاي فرهنگی كانوننامهآيين مطابق اعضا عضويت لغو خصوص در گيري تصميم -و

 و ساير مقررات مربوطه.  وزارت علوم

مصوبات معتبر كانون  ها، اساسنامه مصوب و سايرين نامه كانونآي 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 ريزيبرنامه براي يكبار هفته دو هر جلسه يک حداقل تشكيل  -ح

 هايدانشگاه دانشجويان فرهنگی هايكانون مجامع در حضوربراي   "فرهنگی معاونت يا هادفتركانون"به كانون نماينده 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

 .نمايد واگذار مركزي شوراي اعضاي از ديگر يكی به دائمی يا 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 تصويب

 .كانون هايفعاليت اجرايی روند بر نظارت -ج

 .كانون مالی امور بر نظارت -د

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

هاي فرهنگی، هنري، اجتماعی و : دبير موظف است در پايان 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 اين مسئوليت :تبصره

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



 روند از اطالع جهت دانشگاه، دانشجويان 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 هويت ملی ايران اسالمی را تحكيم كرده  .1

 اسالمی باشد.  -و در جهت تقويت ارزش هاي فرهنگی ايرانی

ها و نشريات سياسی دانشجويی و ها، تشكلنهادها، شوراها، انجمنفعاليت كانون به گونه اي خواهد بود كه با وظايف ساير  .2

  هيات علمی و كاركنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد.

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

 : 13 ماده

 كانون عمومی مجمع اعضاي تصويب به                             درتاريخ تبصره 11 و ماده 12 فصل 4 در اساسنامه اين

 .رسيد طباطبائی عالمه دانشگاه                                                                                فرهنگی


