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آييننامه کانونهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي مصوب  8811/4/2وزراي علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
مقدمه
با عنايت به ماده واحده مصوب لسهوه  046موبخ  78/11/92شوبخا عواي
انقال فرهنگ و ضبابط کس فعاييت کانبنها فرهنگ دانشجبيان دانشگاهها و
مؤسهات آمبزشعاي مصببه لسهه  101شبخا اسالم شدن دانشگاهها و مراکز
آمبزش و با هدف زمينهساز خشد خالقيتها فرهنگ دانشجبيان ،سامانده
خباستهها و تالشها خبدانگيختوه فرهنگو  ،هنور و التيواع دانشوجبي و
حيايت و هدايت اين گروه از فعاييتها دخ لهت نيل به اخزشها متعاي اسالم
و ايران کانبنها فرهنگ دانشوجبيان دخ دانشوگاههوا تشوييل مو شوبند ،ايون
کانبنها به منظبخ تأکيد بر هبيت مسّ و اسالم  ،اختقا سطح هيياخ ليع و
بهط و تعييق فرهنگ مشاخکت دخ دانشگاهها ،تأسيس و تقبيت نهادها مدن و
قانبنيند حبزه فعاييتهوا فرهنگو دانشوجبيان براسواو ضوبابط منودخ دخ
آييننامه کانبنها فرهنگ دانشجبيان (که از اين پس بهاختصاخ آييننامه ناميده
م شبد) فعاييت م کنند.

فصل اول -تعاريف و کليات
ماده  -8کانبنها فرهنگ دانشجبيان نهادهاي ههتند که دخ قايب ضوبابط
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اين آييننامه دخ زمينههاي از قبيل دين و مذهب (اسالمشناس  ،نياز و نيايش،
امر به معروف و نه از منير ،عفاف و حجوا  ،قورآن و عتورت ،مراسوع ،اعيواد ،و
وفيات مذهب و  ،)...ادب و هنور (ادبيوات ،فويسع و عيوس ،هنرهوا نيايشو ،
هنرها تجهي  ،صنايع دست و  )...فرهنگ و انديشه (مطايعات فرهنگ  ،و  )...و
التيوواع (لهاديوواوخ  ،سووازندگ  ،ايوورانشناسو  ،گردشووگر  ،مزوويط زيهووت،
آسيبها التياع  ،امداد و هالل احير و  )...فعاييت م کنند و دخ اين آييننامه
بهاختصاخ کانبن ناميده م شبند.
تبصره  -8تشيلهاي که زمينه فعاييت آنها عسي  ،صنف  ،وخزش و سياسو
است از شيبل اين آييننامه خاخ اند.
تبصره  -2هر کانبن م تباند با تصبيب شبخا مرکز خبد و تأييود شوبخا
فرهنگ دانشگاه ،دخ دانشيدهها ،خبابگاه ها و واحدها تابعوه دانشوگاه دخ هيوان
شهر ،دفاتر وابهته خبد خا ايجاد کند.
تبصره  -8دخ صبخت استقراخ دانشيدهها ،خبابگاههوا و واحودها تابعوه يو
دانشگاه دخ چند شهر ،اميان تشييل کانبن بهصبخت مجوزا دخ واحودها موذکبخ
ولبد داخد.
ماده  -2اساسنامه کانبن مجيبعها است ميتب شامل اهداف ،شرح وظايف،
تشييالت ،شرايط عضبيت ،دستبخايعيل ها و مقرخات الراي ويژه ي کوانبن کوه
دخ قايب ضبابط کس فعاييت کانبنها ،ضبابط اين آيوينناموه و دسوتبخايعيلهوا
تيييس آن و ايگب تنظيع شده دخ اداخه کل امبخ فرهنگ دستگاه تبسوط هيوأت
مؤسس کانبن تدوين م شبد و دخ آن مباخد ذيل ذکر م گردد:
 -1فعاييت کانبن بهگبنها خباهد ببد که حاکييوت مسّو  ،تياميوت اخضو و
وحدت و هبيت مسّ ايران اسالم خا تزييع کرده و دخ لهت تقبيوت اخزشهوا
فرهنگ ايران  -اسالم باشد.
 -9فعاييت کانبن بهگبنها خباهد ببد که بوا وظوايف سواير نهادهوا ،شوبخاها،
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انجينها ،تشيلها و نشريات سياس دانشجبي و هيأت عسي و کاخکنان دانشگاه
تزاحع نداشته باشد.
تبصره  -8اساسنامه پيشنهاد هيأت مؤسس پس از تصبيب مجيوع عيوبم
کانبن و تأييد شبخا فرهنگ دانشگاه الزمااللرا است.
تبصره  -2تغييرات اصوالح اساسونامه پوس از تصوبيب دخ مجيوع عيوبم
کانبن ،بايد به تأييد شبخا فرهنگ دانشگاه برسد.
ماده  -8عضب کانبن به هر ي

از دانشجبيان شاغل بوه تزصويل دخ دانشوگاه

مزل فعاييت کانبن اطالق م شبد که مطابق اين آييننامه به عضوبيت کوانبن دخ
م آيند و دخ چاخچب اساسنامه کانبن به فعاييت م پردازند .حداقل تعوداد اعضوا
لهت فعاييت ي کانبن  11نفر است.
تبصره  -8هر دانشجب دخ زمان واحد م تباند حداکثر دخ سه کوانبن عضوبيت
داشته باشد.
تبصره  -2يغب عضبيت اعضا کانبن يا يي از مباخد زير مزقق م شبد:
ايف) فراغت يا انصراف از تزصيل يا اخرا ؛
) عدم فعاييت دخ چاخچب اساسنامه کوانبن بوا تشوخيو شوبخا مرکوز
کانبن و تأييد گروه ناظر بر فعاييت کانبنها دانشگاه؛
) مزروميت از تزصيل به واسطه حيوع قطعو کييتوه انضوباط (عضوبيت
مجدد اين فرد ي سال پس از گذخاندن دوخان مزروميت تنها دخ صوبخت مييون
خباهد ببد که بهتصبيب چهاخ پنجع اعضا شبخا مرکز برسد).
تبصره  -8هرگاه عضب کانبن دخ حين فعاييت مشروط شوبد ،عضوبيت و از
آغاز نيعسال بعد از اعالم مشروط يغب م شبد.
ماده  -4مجيع عيبم کانبن شبخاي اسوت متشويل از اعضوا کوانبن کوه
لسهات آن به منظبخ تصبيب اساسنامه و آييننامهها داخس کوانبن و تغييورات
آنها ،انتخا اعضا شبخا مرکز کوانبن ،تودوين اويبيوتهوا ،دخيافوت گوزاخش
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فعاييت ساالنه شبخا مرکز کوانبن و نظواخت بور فعاييوتهوا آن و استيضواح
شبخا مرکز يا اعضا آن بهطبخ عاد حداقل ساي ي باخ و بهطبخ فبقايعواده
براساو دعبت شبخا مرکز يا به پيشنهاد يو سوبم اعضوا کوانبن تشوييل
م شبد .لسهات مجيع عيبم با حضبخ حداقل نصف به عالوه ي اعضوا خسوي
است و مصببات آن با خأ اکثريت مطسق حاضران معتبر است.
تبصره  -8دخ صبخت عدم خسييت لسهات مجيع عيبم  ،بايود ظورف يو

مواه

لسهه مجدد تشييل شبد .اين لسهه با حضبخ هر تعداد از اعضا خسي خباهد ببد.
تبصره  -2تصبيب تغييرات اساسنامه با خأ دو سبم اعضا مجيوع عيوبم
اميانپذير است و هرگبنه اعيال تغييرات تبسط مجيع عيبم دخ اساسنامه بايود
دخ چاخچب آييننامه صبخت گيرد .دخصبخت که شبخا فرهنگ دانشگاه تغييرات
اعيال شده دخ اساسنامه خا مغاير آييننامه بداند ،نظرات خبد خا بهصبخت ميتب و
مهتدل به کانبن اخايه م کند .دخ صبخت اصراخ طرفين بور نظورات خوبد ،مرلوع
نهاي خسيدگ گروه ناظر دانشگاه ببده و خأ اين گروه قطع و الزمايجرا است.
تبصره  -8دبير شبخا هياهنگ کانبنها و نياينده مدير کل اموبخ فرهنگو
دانشگاه م تبانند بهعنبان ناظر دخ لسهات مجيع عيبم کانبن شرکت کنند.
ماده  -5شبخا مرکز کانبن شبخاي است متشيل از سوه توا هفوت نفور از
اعضا کانبن که مطابق مفاد مندخ دخ اين آيينناموه (فصول سوبم) بوه منظوبخ
برنامه خيز و الرا سياستها و اويبيت ها مصب کانبن ،تبسط مجيع عيبم
کانبن انتخا م شبند و وظايف آن مطابق اساسنامه کانبن تعيين م شبد.
ماده  -4شبخا هياهنگ کانبنها فرهنگو دانشوگاه شوبخاي متشويل از
دبيران کانبنها فرهنگ دانشگاه ،مديرکل امبخ فرهنگ  ،نياينده نهاد نيايندگ
مقام معظع خهبر دخ دانشگاه و دبير اين شبخا م باشد .خييس اين شبخا مديرکل
امبخ فرهنگ دانشگاه است و دبير اين شبخا منتخب دبيران کوانبنهوا و بوا تأييود
مدير کل امبخ فرهنگ دانشگاه خباهد ببد( .مطابق ماده  .)18شوبخا هيواهنگ
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کانبنها دانشگاه ظرف ي ماه پس از ابالغ نهاي اين آييننامه دخ صبخت ولبد
حداقل سه کانبن دخ دانشگاه مطابق ماده  18تشوييل و از ايون پوس بوهاختصواخ
«شبخا هياهنگ » ناميده م شبد.
ماده  -4با هدف نظواخت بور فعاييوت کوانبنهوا دخ هور دانشوگاه يوا مؤسهوه
آمبزش عاي ي گروه ناظر متشيل از معواون دانشوجبي  ...فرهنگو يوا عنوبان
مشابه ،مهؤول نهاد نيايندگ و مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه تشييل مو شوبد.
اين گروه گزاخشها نظاخت خبد خا دخ پايان هر نيعسال به گروه مرکز نظواخت
بر کانبنها دستگاه متببع خبد اخسال خباهد کرد.
ماده  -1با هدف نظاخت و اخزياب فعاييتها و عيسيرد کانبنهوا و گوروههوا
ناظر و شبخا فرهنگ دانشگاهها و مؤسهات آمبزشعاي کشبخ دخ قبوال فعاييوت
کانبنها ،گروه مرکز نظاخت بر کانبنها دخ هر دستگاه مرکب از معاون فرهنگو
و التياع و مديرکل امبخ فرهنگ دستگاه و معاون فرهنگ نهاد نيايندگ مقام
معظع خهبر دخ دانشگاهها تشييل م شبد.
وظايف گروه مرکز نظاخت بر کانبنها بهشرح زير است:
 -1نظاخت و اخزياب عيسيرد گروه ناظر و شبخا فرهنگ هر دانشگاه دخ قبوال
فعاييتها کانبنها؛
 -9نظاخت و اخزياب فعاييت کانبنها هر دانشگاه؛
 -3صدوخ مجبز ،انزالل و نظواخت و اخزيواب عيسيورد مجيوعهوا تخصصو
کانبنها فرهنگ  ،هنر و التياع دانشجبيان؛
 -4برخس و اخزياب فعاييوتهوا فرهنگو  ،هنور و التيواع دانشوجبيان
دانشگاهها کشبخ بوا عنايوت بوه گوزاخشهوا دوخها گوروه نواظر و عنودايسزوم
تزقيقات ميدان و گزاخشها نظاخت ؛
 -1اين شبخا مرلع نهاي خسيدگ به اختالفوات احتيواي شوبخا فرهنگو ،
گروه ناظر مجيعها تخصص کانبنها فرهنگ م باشد و حيع ايون شوبخا دخ
اين خصبص الزمااللرا و نافذ است؛
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 -0نظاخت بر حهن الورا ايون آيوينناموه و مصوببات شوبخا عواي انقوال
فرهنگ و دستگاه و تفهير اين آييننامه.

فصل دوم -ضوابط تشکيل و صدور مجوز
ماده  -4حداقل سه نفر از دانشجبيان عالقهمند به فعاييت فرهنگ م تباننود
بهعنبان هيأت مؤسوس ،تقاضوا خوبد خا مبنو بور تشوييل کوانبن دخ ييو از
زمينهها مندخ دخ اين آييننامه به دبيرخانوه شوبخا فرهنگو دانشوگاه اخايوه
کنند .اساسنامه پيشنهاد کانبن و ضروخت تشييل آن بايد به پيبست تقاضوانامه
اخايه شبد .اين دانشجبيان بايد داخا شرايط زير باشند:
ايف) گذخاندن حداقل ي نيعسال تزصيس ؛
) نداشتن حيع قطع مزروميت از تزصيل به مدت ي نيعسال تزصويس
يا بيشتر.
تبصره -هيأت مؤسس پس از تشييل مجيع عيبم و انتخا شبخا مرکز
کانبن منزل م شبد.
ماده  -81شبخا فرهنگ دانشگاه ظرف  41خوز پس از دخيافت و ثبت تقاضا،
نهبت به صدوخ مجبز تأسيس کانبن يا اعوالم کتبو داليول عودم صودوخ مجوبز
(مطابق ماده  11اين آييننامه) اقدام م کند.
ماده  -88دخ صبخت عدم خسيدگ به تقاضا تأسيس کانبن دخ مهست مقورخ،
مخايفت شبخا فرهنگ با تأسيس کانبن يا اعالم نيردن داليل عدم صدوخ مجبز
تبسط آن شبخا ،هيأت مؤسس م تباند اعتراض خبد خا ظرف  11خوز پس از پايان
مهست خسيدگ  ،به گروه ناظر دانشگاه اعالم کند .گروه ناظر دانشگاه ظرف ي ماه
نهبت به برخس اعتراض هيأت مؤسس و صدوخ خأ نهاي بهصبخت کتب اقودام
م کند .خأ گروه ناظر دخ اين خصبص قطع و الزمااللرا است.
ماده  -82شرايط صدوخ مجبز برا کانبن بهشرح زير است:
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ايف) اعضا هيأت مؤسس کانبن بايد والود شورايط منودخ دخ مواده  2ايون
آييننامه باشند؛
) دخ ساختاخ پيشنهاد اساسونامه کوانبن بايود کسيوه الوزا نظيور اهوداف و
وظايف ،اخکان و تشييالت (مانند اعضاء و شيبه عضبگير  ،مجيع عيبم  ،شبخا
مرکز و دبير کانبن) مطابق مفاد اين آييننامه پيشبين شبد؛
) دخ زمينه مبخد تقاضا دخ هيان دانشگاه ،کانبن مشابه که با مجبز خسوي
مديرکل امبخ فرهنگ يا شبخا فرهنگ دانشگاه فعاييت م کنود ولوبد نداشوته
باشد.
ماده  -88شبخا فرهنگ دانشگاه ني تباند بدون اسوتناد بوه ييو از موباخد
مندخ دخ ماده  2اين آييننامه ،از صدوخ مجبز کانبن خبدداخ کند.
تبصره -تشييل کانبن بوهصوبخت مجوزا يوا شواخه کوانبن دخ دانشويدههوا،
خبابگاهها و واحدها تابعه دانشگاه دخ هيان شهر يا شوهرها ديگور بوا تصوبيب
شبخا فرهنگ دانشگاه اميانپذير است.
د) براساو قبانين و مقرخات دستگاه و دانشگاه منع برا تشوييل آن کوانبن
ولبد نداشته باشد.
ماده  -84پس از صدوخ مجبز فعاييت کوانبن ،هيوأت مؤسوس کوانبن بايود از
طريق فراخبان عيبم و نصب اطالعيه دخ سوطح دانشوگاه اقودام بوه عضوبگير
خسي نيبده و ظرف سه ماه پس از دخيافوت مجوبز ،نهوبت بوه برگوزاخ اويوين
مجيع عيبم با حضبخ نياينده مديرکل اموبخ فرهنگو دانشوگاه لهوت تصوبيب
اساسنامه و برگزاخ انتخابات شبخا مرکز کانبن اقودام کنود .دخ صوبخت عودم
اقدام دخ مهست مقرخ ،مجبز صادخ شده يغب خباهد شد.
تبصره  -8چنانچه دخ مهست مقرخ ،تعداد اعضا کانبن به حد نصوا تشوييل
کانبن ( 11نفر) نرسد ،مجبز کانبن يغب خباهد شد.
تبصره  -2دخ صبخت يغب مجبز ،تقاضا تأسيس مجدد هيان کانبن ،از سب
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شبخا فرهنگ دانشگاه قابل برخس م باشد.
تبصره  -8کسيه مهستها و زمانهوا پويشبينو شوده دخ ايون آيوينناموه،
تعطيالت نبخوز ،تابهتان و بين دو نيعسال خا شامل ني شبد.

فصل سوم -شوراي مرکزي
ماده  -85اعضا شبخا مرکز کانبن متشيل از پنج تا هفت عضوب اصوس و
دو عضب عس ايبدل م باشند که با برگزاخ انتخابوات مجيوع عيوبم کوانبن و از
ميان اعضا داخا شرايط زير برا مدت ي سال مطابق اساسنامه کانبن انتخا
م شبند:
ايف) حداقل ي نيعسال تزصويس خا گذخانوده باشوند (بوه اسوتثنا مقواطع
تزصيالت تيييس )؛
) تا پايان دوخه فعاييت شبخا دانشجب باشند؛
) دو نيعسال تزصيس متباي يا سه نيعسال تزصيس غيور متوباي مشوروط
نشده باشند؛
د) مزيبميت انضباط منجر به تببيخ کتب و دخ دخ پرونده يا باالتر نداشوته
باشند؛
ه) عضووب شووبخا مرکووز يووا دبيوور تشوويلهووا اسووالم  ،شووبخاها صوونف
دانشجبيان ،مهؤول بهيج دانشجبي و عضب شبخا مديران انجينهوا عسيو و
سردبير نشريات سياس دانشجبي دانشگاه نباشند؛
و) عضب شبخا مرکز ساير کانبنها فرهنگ دانشگاه نباشند.
ماده  -84لسهات شبخا مرکز کانبن بايد حداقل ي

باخ دخ ماه بوا حضوبخ

حداقل دو سبم از اعضا اصس تشييل شبد و مصببات آن با خأ اکثريت مطسوق
حاضران معتبر است.
تبصره -کسيه مصببات کانبن بايد منطبق با اساسنامه کانبن ،مصببات شبخا
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هياهنگ و سياستها و اويبيتها دانشگاه باشد.
ماده  -84دخ اويين لسهه شبخا مرکز کوانبن ،اعضوا شوبخا يو

نفور خا از

ميان خبد بهعنبان دبير کانبن انتخا و به مديرکل امبخ فرهنگ معرف م کننود.
دبير کانبن مهؤوييت برنامهخيز لسهات شبخا مرکز کانبن و نظاخت بر الورا
مصببات آن ،شرکت دخ لسهات شبخا هياهنگ کانبنها و اخايه گزاخش مهتير به
آن شبخا و پ گير مصببات شبخا هياهنگ کانبنها خا عهدهداخ است .هيچنوين
مهؤوييت کسيه امبخ حقبق  ،اداخ و قانبن کانبن بر عهده دبير آن است.

فصل چهارم -شوراي هماهنگي
ماده  -81دخ صبخت ولبد حداقل سه کانبن دخ دانشگاه مطابق اين آييننامه،
مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه ظرف ي ماه نهبت به تشييل شبخا هيواهنگ
مطابق ماده  0اقدام م کند .دبيران کانبنها حاضر دخ اويين لسهوه ايون شوبخا،
سه نفر از دانشجبيان عضب شبخا مرکوز کوانبنهوا دانشوگاه يوا کاخشناسوان
(اداخ حداقل مدخک کاخشناس مرتبط) دانشگاه خا که داخا سوبابق برلهوته و
اخزندها دخ حبزه فعاييتها فرهنگ ههتند ،به مديرکل امبخ فرهنگ دانشوگاه
معرف م کنند و مديرکل اموبخ فرهنگو دانشوگاه ظورف مودت  11خوز پوس از
معرف  ،ي نفر از ايشان خا برا ي سوال بوه سويت دبيور شوبخا هيواهنگ
منصب م کند.
تبصره -دخ صبخت عدم تأييد معرف شدگان تبسوط موديرکل اموبخ فرهنگو
دانشگاه ،شبخا هياهنگ برا ي باخ ديگر ظرف ي هفته پوس از اعوالم نظور
کتب مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه سه نفر ديگر خا معرف مو کنود ،دخ صوبخت
تداوم اختالف ،شبخا فرهنگ دانشگاه مرلع نهاي حل اختالف و انتخوا دبيور
شبخا هياهنگ کانبنها م باشد.
ماده  -84وظايف شبخا هياهنگ بهشرح زير است:
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ايف) ايجاد هياهنگ بين کانبنها دانشگاه و برنامهخيز لهت فعاييتهوا
مشترک ميان کانبنها مختسف دانشگاه؛
) تدوين سياستها و اويبيتها کاخ کانبنها و اخايه پيشنهاد به مدير کل
امبخ فرهنگ دانشگاه؛
) تأييد برنامهها مصب شبخا مرکز کوانبنهوا و پيشونهاد برناموههوا و
اعتباخات مبخد نياز کانبنها به مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه؛
د) تدوين برنامة آمبزش کانبنها و ابالغ آن لهت الورا و نظواخت بور الورا
دقيق آن؛
ه) تدوين آييننامه داخس کوانبنهوا شوامل نزوبه برگوزاخ انتخابوات ،نزوبه
خسيدگ به تخسفات و نظاخت بر حهن الرا طرحها تبسط کانبنها؛
و) نظاخت بر عيسيرد کانبنها از لهت مطابقت مصببات و برنامهها الراي با
آييننامه و مقرخات کانبن؛
ز) ايجاد تههيالت الزم لهت برقراخ اختباط کاخ کانبنها دانشگاه با ساير
نهادها فرهنگ و دانشجبي داخل دانشگاه.
تبصره -هرگبنه اختباط کاخ با مراکز مرتبط خاخ از دانشگاه از طريوق اداخه
کل امبخ فرهنگ دانشگاه انجام م شبد.
ماده  -21شبخا هياهنگ با دعبت ميتب دبير از کسيه اعضا هر ماه حداقل
ي لسهه برگزاخ م کند .لسهات آن با حضبخ حداقل دو سبم اعضا خسييت داخد
و مصببات آن با خأ اکثريت مطسق حاضران معتبر است.
ماده  -28دخ صبخت مغايرت مصببات شبخا هياهنگ بوا قوبانين و مقورخات
آمبزشعاي به تشخيو گروه ناظر دانشگاه و اصراخ شبخا هيواهنگ بور الورا
مصببه ،مبضبع دخ لسهه مشترک گروه ناظر ،خييس و دبيور شوبخا هيواهنگ و
دبير کانبن مرببطه برخس و دخ صبخت عدم تبافق ،مبضبع بوه شوبخا فرهنگو
دانشگاه لهت حل اختالف اخلاع م شبد .شبخا فرهنگ دانشگاه ظرف ي ماه
نظر نهاي خا اعالم م کند و نظر شبخا فرهنگ دانشگاه الزمااللراء است.
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ماده  -22دبير شبخا هياهنگ بهعنوبان نياينوده و سوخنگب ايون شوبخا،
مهؤوييت برنامه خيز لسهات شبخا هياهنگ  ،پو گيور و نظواخت بور حهون
الرا مصببات و انجام کسيه مياتبات شبخا هياهنگ خا بر عهده داخد.
ماده  -28استيضاح دبير شبخا با دخخباست حداقل ي

سبم اعضا و عوزل و

با خأ حداقل دو سبم اعضا صبخت م گيرد .تعيين دبير لديد شبخا مطابق مواده
 17اين آييننامه انجام م شبد.

فصل پنجم -تخلفات و تنبيهات
ماده  -24دخصبخت که دبير و شبخا مرکوز کوانبن پايبنود بوه آيوينناموه
کانبنها ،اساسنامه مصب  ،مصببات معتبر کانبن يا آييننامه انضباط دانشجبيان
نباشد متخسف شناخته م شبد و بايد پاسخگب باشند.
ماده  -25چنانچه شبخا مرکز کانبن لسهه مجيع عيبم ساالنه خوبد خا
لهت تعيين اعضا شبخا مرکز لديد دخ مبعد مقورخ (منودخ دخ اساسونامه
کانبن) برگزاخ نيند ،شبخا هياهنگ مبظف است ضين صدوخ اخطاخ کتبو بوه
دبير شبخا مرکز کانبن ،دو ماه مهست دهد تا نهبت بوه برگوزاخ انتخابوات دخ
مجيع عيبم اقدام شبد .دخصبخت که شبخا مرکز کانبن نهبت بوه برگوزاخ
مجيع عيبم دخ مهست مقرخ اقدام نيند ،شبخا فرهنگ دانشگاه ،شبخا مرکز
کانبن خا منزل م نيايد .دخ اين صبخت شبخا هياهنگ  ،ظرف ي ماه اقدام بوه
برگزاخ لسهه مجيع عيبم خباهد کرد.
ماده  -24دخصبخت که دبير و شبخا مرکز کانبن سه ماه متباي ( به لز
تعطيالت نبخوز و تابهتان و بين دو نيع سال تزصيس ) تشوييل لسهوه ندهود،
ضين دخيافت اخطاخ کتب  ،از شبخا هياهنگ  11 ،خوز فرصت داخد نهبت به
برگزاخ لسهه شبخا مرکز کانبن اقدام کند .دخ صبخت عدم اقودام الزم دخ
مهست مقرخ ،شبخا فرهنگ دانشوگاه ،شوبخا مرکوز خا منزول مو کنود و
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شبخا هياهنگ مبظف است ظرف ي
مزببخ اقدام نيايد.

ماه نهبت به تعيوين تيسيوف کوانبن

ماده  -24چنانچه کانبن دخ طبل ي

نيعسوال تزصويس هويف فعواييت دخ

سطح دانشگاه نداشته باشد ،شوبخا هيواهنگ دخ ايون خصوبص دبيور کوانبن و
شبخا مرکز خا مبخد سؤال قراخ م دهد .دخ صبخت مبله نببدن اديه اخايه شده،
بنا به نظر اکثريت مطسق اعضا شبخا هياهنگ ضين صدوخ اخطاخ کتب  ،مدت
ي ماه به دبير و شبخا مرکز کانبن مهست خباهد داد تا نهبت به فعال کردن
کانبن اقدام کند .دخ صبخت عدم فعاييت کوانبن دخ ايون مودت ،شوبخا فرهنگو
دانشگاه شبخا مرکز کانبن خا منزل و شبخا هياهنگ ظرف ي مواه نهوبت
به تعيين تيسيف کانبن مرببطه اقدام خباهد کرد.
ماده  -21چنانچه براساو نظر گروه ناظر و تأييد شوبخا هيواهنگ برناموه
الرا شده تبسط کانبن مغاير مفاد ماده  94اين آييننامه باشد ،دبير کانبن تبسط
گروه ناظر مبخد سؤال قراخ م گيرد و دخ صبخت مبلوه نبوبدن داليول و  ،گوروه
ناظر بر کانبن مبخد نظر اخطاخ کتب خباهد داد و دخ صوبخت دخيافوت دو اخطواخ،
شبخا فرهنگ دانشگاه ،کانبن خا منزل خباهد کرد.
ماده  -24دخ صبخت انزالل شبخا مرکز کانبن ،اعضا شبخا منزل شده
حق نامزد دخ انتخابات آت خا نداخند.
ماده  -81دخ صبخت انزالل کانبن تبسط شبخا فرهنگو براسواو تخسفوات
مندخ دخ ماده  ،94اعضا شبخا مرکز کوانبن منزول شوده حوق دخخباسوت
تأسيس مجدد هيان کانبن خا نداخند.
ماده  -88دخصبخت که تعداد اعضا کانبن پس از تشوييل ،از  11نفور کيتور
شبد ،شبخا مرکز کانبن دو مواه فرصوت داخد نهوبت بوه عضوبگير مجودد و
لسبگير از انزالل کانبن اقدام کند .دخ غير اين صبخت با خأ شوبخا فرهنگو
دانشگاه ،مجبز فعاييت کانبن يغب خباهد شد.
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فصل ششم -بودجه و پشتيباني
ماده  -82مديرکل امبخ فرهنگ دانشوگاه مبظوف اسوت لهوت الورا ايون
آييننامه و برنامهها مصب کانبنها ،تههيالت ماي و پشتيبان الزم خا مطوابق
دستبخايعيلها تشييالت و اعتباخات اداخه کل امبخ فرهنگ دانشگاه بوا تصوبيب
شبخا فرهنگ دخ اختياخ کانبنها قراخ دهد.
تبصره  -8مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه دخ صوبخت اميوان ،فضوا فيزييو
مناسب لهت فعاييت کانبنها خا دخ اختياخ آنها قراخ م دهد.
تبصره  -2مديرکل امبخ فرهنگ دانشگاه م تبانود ييو از کاخشناسوان اداخه
کل امبخ فرهنگ دانشگاه خا بهعنبان مهؤول امبخ کانبنها منصب کند.
ماده  -88ببدله و اعتباخات مبخد نياز فعاييتهوا کوانبنهوا و هزينوههوا
مترتب بر اين آييننامه (که بهتصبيب شبخا فرهنگ دانشگاه خسويده اسوت) دخ
ببدله ساالنه اداخه کل اموبخ فرهنگو دانشوگاه پويشبينو و از مزول اعتبواخات
دانشجبي  ....فرهنگ دانشگاه تأمين م شبد .مدير کول اموبخ فرهنگو دانشوگاه
م تباند از کي ها ساير دستگاهها نيز بهرهمند شبد.
تبصره -دستگاه م تباند ساييانه به منظوبخ حيايوت از کوانبنهوا فعوال ،از
مزل اعتباخات فرهنگ مبايغ خا بهعنبان کي
دانشگاه قراخ دهد.

دخ اختياخ اداخه کل امبخ فرهنگ

فصل هفتم -مجمعهاي تخصصي کانونهاي فرهنگي ،هنري،
اجتماعي و ديني دانشجويان دانشگاههاي کشور
ماده  -84دبيران کانبنها فعوال دخ يو

زمينوه يو

مبضوبع فعاييوت دخ

چاخچب اين آييننامه و دستبخايعيل مجيع کانبنها فرهنگ  ،هنر  ،التياع
و دين دانشجبي م تبانند از گروه مرکز نظاخت بر کانبنها دسوتگاه مجوبز
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تأسيس و فعاييت مجيع تخصص کانبنها مبخد نظر خا دخخباست نيايند.
ماده  -85هر ي

از زمينهها و مبضبعها فعاييت کانبن دانشوجبي اعوع از

فرهنگ  ،هنر  ،التياع و دين مصرح دخ ماده ي ايون آيوينناموه مو تباننود
مجيع تخصص کانبن مرتبط خا تأسيس نيبده و فعاييت نيايند مشروط بر اينيوه
دخ چاخچب اين آييننامه و دستبخايعيل و پوس از اخوذ مجوبز از گوروه مرکوز
نظاخت بر کانبنها دستگاه اقدام نيايند.
تبصره  -8دستبخايعيل تشييل و فعاييت مجيوعهوا تخصصو کوانبنهوا
فرهنگ  ،هنر  ،التياع و دين دخ چاخچب اين آيينناموه ،ضوبابط و مقورخات
دستگاه و مصببات شبخا عاي انقال فرهنگ حداکثر سه ماه پس از تصبيب اين
آييننامه تهيه و بهتصبيب گروه مرکز نظاخت بر کوانبنهوا فرهنگو  ،هنور ،
التياع و دين دانشجبي دستگاه خباهد خسيد .دخ اين دستبخايعيل چگبنگ و
مقرخات مرببط به تأسيس ،فعاييت ،اخکان ،انتخابوات ،تشوييل لسهوات و انزوالل
مجيعها تخصص کانبنها فرهنگ  ،هنر  ،التياع و دين دانشجبي مبخد
اشاخه قراخ خباهد گرفت.
تبصره  -2مجيعها تخصص مبلبد برا ادامه فعاييت بايد از گروه مرکز
نظاخت بر کانبن مجبز فعاييت دخيافت نيايند.
ماده  -84نظاخت بر انتخابات و حيايت از فعاييت هر مجيع تخصص بر عهده
دبيرخانه کانبنها مهتقر دخ اداخه کل امبخ فرهنگ دستگاه به نيايندگ از گوروه
مرکز نظاخت بر کانبنها دانشجبي دستگاه خباهد ببد.

فصل هشتم -ابالغ ،اجرا و تفسير آييننامه
ماده  -84گروه مرکز نظاخت بر کوانبنهوا فرهنگو هور دسوتگاه مرلوع
تفهير اين آييننامه و تدوين و تصبيب دستبخايعيلها تيييل آن است و وظيفه
نظاخت بر حهن الرا اين آييننامه خا دخ دانشگاهها بر عهده داخد.
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تبصره -اداخه کل امبخ فرهنگ هور دانشوگاه مبظوف اسوت گوزاخش فعاييوت
کانبنها خبد خا دخ هر نيعسال تزصيس بوه اداخه کول اموبخ فرهنگو دسوتگاه
اخسال نيايند.
ماده  -81کانبنهاي که پيش از ابالغ آييننامه دخ دانشگاهها فعال ببدهانود،
مبظفند حداکثر ظرف دو ماه وضعيت خبد خا با مفواد آيوينناموه حاضور منطبوق
کنند.
ماده  -84کسيه عناوين ياد شده دخ اين آييننامه مطابق عنبانها مشوابه دخ
ساير دستگاهها و دانشگاهها تابعه خباهد ببد.
ماده  -41اين آييننامه دخ يو

مقدموه 7 ،فصول 46 ،مواده و  91تبصوره دخ
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