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های دانشجوییتاسیس و تشکیل کانون: عنوان خدمت

تحویل تقاضانامه به همراه 
اساسنامه پیشنهادی کانون 

و ضرورت تشکیل آن به 
دبیرخانه شورای فرهنگی 

توسط هیئت مؤسس

طرح و بررسی در
شورای فرهنگی

ارجاع تقاضانامه به همراه ضمائم به 
شورای فرهنگی توسط کارشناس 

دبیرخانه شورای فرهنگی

عباس قدیمی: ترسیم کننده
99مرداد ماه :تاریخ

-صدور و ابالغ مجوز به درخواست
هاکننده توسط کارشناس کانون

عدم موافقت

تکمیل فرم درخواست برگزاری انتخابات 
کنندهشورای مرکزی کانون توسط درخواست

فراخوان عمومی و نصب اطالعیه جهت 
عضوگیری رسمی با نظارت کارشناس 

کنندهکانون ها توسط درخواست

موافقت

تحویل فایل اسامی اعضای کانون به 
کننده و ها توسط درخواستکارشناس کانون

تکمیل فرم درخواست نامزدی در انتخابات

استعالم اعضای کانون و 
داوطلبین از مراجع ذی صالح 

هاتوسط کارشناس کانون
احراز شرایط  عدم احراز شرایط

لغو عضویت اعضای 
کانون و داوطلبین 
نامزدی در انتخابات

اعالم تاریخ و مکان برگزاری انتخابات 
ها و اعضای کانون به کارشناس کانون

کنندهتوسط درخواست

ی انتخابات شورای فراهم نمودن تعرفه
هامرکزی کانون توسط کارشناس کانون

برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون 
و تنظیم صورتجلسه تعیین شورای 

کنندهمرکزی توسط درخواست

ارسال صورتجلسه 
معرفی دبیر کانون به 

مدیر فرهنگی

اصالح اساسنامه پیشنهادی 

برگزاری اولین جلسه شورای 
مرکزی و انتخاب دبیر

استعالم اعضای هیأت
مؤسس از مراجع ذی صالح 

هاتوسط کارشناس کانون

لغو درخواست 
هیأت مؤسس

احراز شرایط عدم احراز شرایط

روز  45 شورای فرهنگی دانشگاه ظرف -10ماده 
پس از دریافت و ثبت تقاضا، نسبت به صدور مجوز 
تاسیس کانون یا اعالم کتبی ددیل عدم صدور 

.اقدام می کند) این آیین نامه 11مطابق ماده(مجوز 

پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیأت موسس کانون باید  -14ماده
از طریق فراخوان عمومی و نصب اطالعیه در سطط دانشگاه اقدام به 
عضوگیری رسمی نموده و ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز، نسبت 

در صورت عدم . به برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام کند
.اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده لغو خواهد شد

در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعضای  -17ماده
شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون 

. انتخاب و به مدیر کل امور فرهنگی معرفی می کنند

حداقل سه نفراز دانشجویان عالقه مند به فعالیت  -9ماده
فرهنگی می توانند به عنوان هیئت موسس، تقاضای خود را 

زمینه های مندرج در آیین مبنی بر تشکل کانون در یکی از 
. نامه به دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه ارائه کنند

اساسنامه پیشنهادی کانون و ضرورت تشکیل آن باید به 
. پیوست تقاضانامه ارائه شود
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