
 اساسنامه کانون  

     : باعنوان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 

 تعریف واهداف :فصل یکم

 تعریف - 1ماده 

کبًَى فشٌّگی داًشجَیبى ًْبدی است اص داًشجَیبى داًشگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ صاّذاى کِ هطبثك ایي اسبسٌبهِ ٍدس چبسچَة آییي ًبهِ  

کبًَى ّبی فشٌّگی داًشجَیبى داًشگبُ آصاد اسالهی صیش ًظش شَسای فشٌّگی ٍاجتوبعی ٍهعبًٍت فشٌّگی ایي ٍاحذ فعبلیت هی کٌذ ٍاص ایي 

 . ًبهیذُ هی شَد(کبًَى  )پس دسایي اسبسٌبهِ ثِ اختصبس 

 :ّوچٌیي اعضبی کبًَى الشاس هی ًوبیٌذ

 فعبلیت کبًَى ثِ گًَِ ای خَاّذ ثَد کِ حبکویت هلی،توبهیت اسضی ٍ ٍحذت ٍَّیت هلی ایشاى اسالهی سا تحکین خَاّذ کشد؛(الف

 .فعبلیت کبًَى ثِ گًَِ ای خَاّذ ثَد کِ ًتیجِ آى تمَیت اسصش ّبی فشٌّگی ایشاًی اسالهی ثبشذ (ة

فعبلیت ثِ گًَْبی خَاّذ ثَد کِ  ثب ٍظبیف سبیش ًْبدّب، شَساّب، اًجوي ّب، تشکل ّب ًٍششیبت سیبسی داًشجَیی ٍّیبت علوی داًشگبُ (ج

 . تضاحن ًذاشتِ ثبشذ

 : اّذاف کبًَى- 2هبدُ 
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 ششایط عضَیت دسکبًَى  : فصل دٍم

ٍ  داًشجَیبًی کِ هَسد .عضَیت دسکبًَى فشٌّگی داًشجَیبى ثب هشاجعِ ثِ دفتش کبًَى ٍتکویل فشم عضَیت اهکبى پزیش است- 3-1

 . اًضجبطی ًذاشتِ ثبشٌذ 

 :ششایط لغَ عضَیت 

 :لغَ عضَیت اعضبی کبًَى ثب یکی اصهَاسد ریل هحمك هی شَد -

 فشاغت یب اًصشاف اصتحصیل یب اخشاج (الف

 .عذم فعبلیت دسچبسچَة اسبسٌبهِ کبًَى ثب تشخیص شَسای هشکضی کبًَى ٍتأییذ شَسای ّوبٌّگی کبًَى ّب- (ة

فشد پس اص اتوبم  دٍساى هحشٍهیت اص تحصیل هی تَاًذ هجذدا ثِ )ـ هحشٍهیت هَلت اص تحصیل ثِ ٍاسطِ حکن لطعی کویتِ اًضجبطی (ج

 .آییي ًبهِ تشکیل کبًَى ّبی فشٌّگی داًشجَیبى ٍهطبثك آییي ًبهِ اًضجبطی کبًَى صَست هی پزیشد (.عضَیت کبًَى دسآیٌذ

 .افشادی کِ شئًَبت اسالهی سا سعبیت ًکٌٌذ  (د

 .عضَیت دسایي کبًَى هغبیش ثب عضَیت دسسبیش کبًَى ّب ًوی ثبشذ-3-3

 اسکبى کبًَى : فصل سَم

 :  هجوع عوَهی کبًَى - 4هبدُ 

 .ایي هجوع هتشکل اص داًشجَیبًی است کِ هطبثك فصل دٍم ایي اسبسٌبهِ عضَ کبًَى ّستٌذ- 4-1

 .هجوع عوَهی کبًَى دست کن سبلی یک ثبس ثِ  دعَت شَسای هشکضی کبًَى تشکیل جلسِ هی دّذ-4-2

ثِ دسخَاست یک سَم اعضبی هجوع یب ثِ دسخَاست شَسای هشکضی کبًَى،جلسبت فَق العبدُ هجوع عوَهی ثب دستَس جلسِ :تجصشُ

 . جلسبت فَق العبدُ هجوع عوَهی کبًَى ثب حضَس دٍ سَم اعضبء سسوی است. هشخص تشکیل هی گشدد

هجٌی ثش عذم کفبیت اعضبی شَسای (کِ دس اًتخبثبت هجوع هشکضی حضَسداشتِ اًذ )ثب تَافك یک سَم کل اعضبی هجوع عوَهی - 4-3

 . هشکضی هٌتخت ٍثب تأییذ هعبًٍت فشٌّگی ٍاجتوبعی  ٍاحذ، شَسای هشکضی هٌحل شذُ، اًتخبثبت صٍد ٌّگبم ثشگضاس خَاّذ شذ

 . ًفش هی ثبشذ 15حذالل تعذاد اعضبی یک کبًَى . 

اعضبی افتخبسی حك سای ًذاشتِ ٍاهکبى . اعضبی ّیئت علوی ٍاحذ هی تَاًٌذ ثِ عٌَاى عضَ افتخبسی ثِ عضَیت کبًَى دس هی آیٌذ :تجصشُ

 .ًبهضد شذى ثشای اًتخبثبت شَسای هشکضی ساًیض ًذاسًذ

 :شَسای هشکضی کبًَى- 5هبدُ 



 عضَ علی الجذل هی ثبشذ کِ دس اًتخبثبت شَسای عوَهی اص هیبى اعضبء هطبثك آئیي 2 عضَ اصلی 5ٍشَسای هشکضی کبًَى هتشکل اص - 5-1

 .ًبهِ اًتخبثبت کبًَى ثِ هذت یک سبل ثشگضیذُ هی شًَذ

چٌبًچِ ثِ ّش دلیلی یکی اص اعضبی شَسای هشکضی اصعضَیت اًصشاف دّذ یب هطبثك آئیي ًبهِ عضَیت ٍی دس شَسای هشکضی لغَ - 1تجصشُ

 .شَد،اٍلیي عضَ علی الجذل جبیگضیي ٍی خَاّذ شذ

ثب ثشکٌبسی ّش یک اص اعضبء علی الجذل ٍیب پیَستي ٍی ثِ شَسای هشکضی ثِ عٌَاى  عضَ اصلی ،ثِ تشتیت کبًذیذ ایی کِ ثیشتشیي - 2تجصشُ 

 .سای سا کست کشدُ است، جبیگضیي ٍی خَاّذ شذ

 .ٌّگبهی کِ سِ ًفش اصاعضبی شَسای هشکضی ثِ ّش دلیل تغییش کٌٌذ اًتخبثبت صٍد ٌّگبم ثشگضاس خَاّذ شذ- 3تجصشُ

جلسبت شَسای هشکضی ثب حضَس دست کن دٍ سَم اعضبی اصلی سسویت هی یبثذ ٍهجبحث هطشٍحِ دس جلسِ ثب سای اکثشیت ًسجی - 5-2

 .  حبضشیي هعتجش است

 .دسصَست غیجت ّشیک اص اعضبی اصلی دس یک جلسِ،اعضبی علی الجذل ثِ تشتیت آسای هبخَرُ، دس آى جلسِ حك سای هی یبثذ: تجصشُ

. ثشًبهِ سیضی ٍاداسُ جلسبت شَسای هشکضی ثش عْذُ دثیش شَسا است کِ دس اٍلیي جلسِ شَسا ثشای  هذت یک سبل  اًتخبة هی شَد- 5-3

 .دثیش شَسای هشکضی ،دثیش کبًَى ًیض هی ثبشذ

 . ثب تَجِ ثِ ضشٍست ، شَسای هشکضی هی تَاًذ ثب ًظش اکثشیت اعضب افشادی سا ثشای حضَس دس جلسِ دعَت ًوبیذ- 5-4

   

 : اعضبی  هَسس کبًَى 

 شوبسُ ّوشاُ                  ًبم ًٍبم خبًَادگی                                           سشتِ                                                 شوبسُ داًشجَیی                              
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