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تعاریف کلیات و   –فصل اول   

 

تعریف کانون  —۱ماده   

المللی دانشگاه صنعتی شریف ، نهادی است دانشجویی که در قالب اهداف و موضوعات این اساسنامه  کانون فرهنگی دانشجویان بین 

 و منطبق بر آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کند. فعالیت می  

 

ین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از این پس در اساسنامه به اختصار، »آیین  آی –  ۱تبصره 

شود. نامه« نامیده می  

 

شود. المللی دانشگاه صنعتی شریف از این پس در اساسنامه به اختصار ، »کانون« نامیده میکانون فرهنگی دانشجویان بین  -۲ تبصره  

 

آموختگان بین المللی دانشگاه شریف حق عضویت در کانون دارند. مطابق  تعریف ، مالک بین تمام دانشجویان و  دانش  –  ۳تبصره 

 المللی بودن ، داشتن تابعیت یک کشورغیر از ایران است. لذا دانشجویان دو تابعیتی نیز حق عضویت در این کانون را دارند 

 

ضوابط کلی فعالیت کانون  —۲ماده   

فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت و هویت ملی ایرانی اسالمی را تحکیم کرده و   – یک 

باشد. الخصوص گسترش زبان فارسیاسالمی علیهای فرهنگی ایرانی در جهت تقویت ارزش  

 

ها، و نشریات سیاسی دانشجویی و هیأت  ها، تشکلا، انجمنفعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که با وظایف سایر نهادها، شوراه -دو

 علمی و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف تزاحم نداشته باشد.

 

فرهنگ  المللی ازایرانی و دانشجویان بینکه  باعث آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان فعالیت های کانون به گونه ای خواهد بود   – سه 

مختلف باشد. نباید مانع نزدیکی فرهنگ های گردد و  افزایش سطح آگاهی دانشجویانو ملل جهان  های مختلف  

 

تغییرات اصالحی اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی کانون، باید به تأیید شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی  –  ۱تبصره 

 شریف برسد. 

 

االجرا است.  این اساسنامه پس از تایید شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف الزم  –  ۲تبصره   

 

شریف قابل اجرا خواهد بود. دانشگاه صنعتی  کلیه فعالیت های کانون پس از تاییدیه معاونت فرهنگی –  ۳تبصره   
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اهداف و فعالیت ها  —–فصل دوم   

 

اهداف کانون  —۳ماده   

ها و  المللی دانشگاه صنعتی شریف و سازماندهی و هدایت خواستههدف از تشکیل کانون ، زمینه سازی رشد خالقیت دانشجویان بین

ی  ی متعالهاالمللی دانشگاه صنعتی شریف در جهت نیل به ارزشیان بینهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی دانشجوتالش

برای باشد. این کانون به منظور ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه صنعتی شریف و می

کند وابط مندرج در آیین نامه تالش میاساس ظ المللی دانشگاه صنعتی شریف با جامعه ایرانی و برآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان بین 

 تا موارد زیر را محقق کند: 

 

کمک به دانشجویان بین المللی،  شریف و المللی با فضای دانشگاه صنعتی افزایش سطح آگاهی و آشنایی دانشجویان بین –  یک

 خصوصاً ورودیهای جدید، برای آشنایی با جامعه ایران و اقتضائات فرهنگی زندگی در آن 

 

المللی و ایرانی  در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی و تبادل ایجاد فضایی مناسب وصمیمی برای هم اندیشی دانشجویان بین – دو 

المللی و دانشجویان ایرانی و آشنایی با فرهنگ ملل مختلففرهنگی میان دانشجویان بین  

 

المللی به شرکت در فعالیتهای فرهنگی و  ترغیب دانشجویان بینالمللی و دانشجویان بین جامعه شدنمستقل  ایجاد پویایی و  – سه 

 اجتماعی موجود در سطح دانشگاه صنعتی شریف

 

المللی و فراهم کردن زمینه ها برای ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان  افزایش سطح شور و نشاط میان دانشجویان بین – چهار 

المللیبین  

 

المللی  و افزایش مهارتهای کار گروهي  میان آنان تقویت روحیه همکاری و کار گروهي میان دانشجویان بین – پنج   

 

فعالیتهای کانون —۴ماده   

فعالیت های کانون در جهت رسیدن به اهداف خود عبارت است از:    

 

ریافت راهنمایی ) منتورشیپ( المللی برای دتدوین چهارچوبی مناسب برای ارتباط دانشجویان ایرانی و بین  – یک   

 

المللی در حال  الملل دانشگاه صنعتی شریف برای معرفی دانشگاه صنعتی شریف به سایر دانشجویان بینهمکاری با معاونت بین – دو 

المللی و افزایش تعداد اعضای کانون تحصیل در ایران و یا خارج از ایران در جهت جذب دانشجویان بین  
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نمایشگاه  ملل جهت آشنایی دانشجویان ایرانی با  جشنواره های فرهنگی و یت های فرهنگی و تفریحی اعم از برگزاری فعال – سه 

المللی جهت آشنایی با شهرها و آداب و رسوم  آداب و رسوم و فرهنگ ملل مختلف و اردوهای تفریحی و سیاحتی برای دانشجویان بین

 مختلف شهرهای ایران  

 

برای تامین، تجهیز و نگهداری  نون دارای فضای اختصاصی در داخل دانشگاه خواهد بود ، اعضای کانونآنکه کا باتوجه به -چهار

تالش خواهند کرد. لوازم آموزشی و...کانون اعم از میز ، صندلی ، امکانات مورد نیاز   

 

و گفتگو ، کالس های   شامل جلسات کتابخوانی ، بحث  برگزاری جلسات عمومی شامل کالس ها و گارگاه های عمومی – پنج 

در جهت تبادل فرهنگی میان دانشجویان برای دانشجویان ایرانی   مدعوین و...و سخنرانی آموزشی   

 

و کانون های فرهنگی  های فرهنگی، انجمن ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ارتباط و همکاری با کانون  – شش 

هت تقویت روحیه همکاری میان دانشجویان در جها دانشجویی مشابه در سایر دانشگاه  

 

المللی و کشورهای متبوع  دانشجویان بینایران میان مردم های مشترک های فرهنگی و جشنبرگزاری مراسم – هفت   

 

المللی دانشگاه صنعتی شریف  گیری درخواست ها و مطالبات فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان بینپی -هشت  

 

چاپ نشریه اختصاصی  کانون   – نه     

 

 

ارکان و تشکیالت کانون — ۳فصل   

 

د:باشمیکانون دارای ارکان زیر  —۵ماده   

 

عمومیمجمع  – یک   

 

شورای مرکزی   – دو   

 

دبیر  – سه   

 

عمومی مجمع  —۶ماده   
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المللی در دانشگاه  باتوجه به تعداد کم دانشجویان بینمجمع عمومی، مرجع تصمیم گیری در کانون  و متشکل از اعضای کانون است . 

آیند:درمی عضویت مجمع بهاعضا باتوجه به شرایط ذیل باشد. فر مین ۳حداقل تعداد اعضای مجمع  صنعتی شریف ،   

 

باشد. دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف  – یک   

 

تابعیت غیرایرانی داشته باشد. – دو   

 

در کمیته انضباطی حکم منجر به محرومیت از تحصیل و درحال اجرا نداشته باشد. –  سه  

 

توانند به عنوان عضو افتخاری در کانون فعالیت المللی دانشگاه صنعتی شریف میالتحصیالن و دانش آموختگان بینفارغ –  ۱تبصره 

هند داشت. کنند و حق رأی نخوا  

 

المللی دوره های تبادل  یک ترمه و دانشجویان حاضر برای فرصت مطالعاتی ، کارآموزی و مدارس  دانشجویان بین –  ۲تبصره 

توانند به عنوان عضو افتخاری در کانون فعالیت کنند و حق رأی نخواهند داشت. تابستانه می   

 

مزایای زیر برخوردار هستند:اعضای افتخاری انجمن از حقوق و  -۳تبصره   

 

انجمن دارا بودن حق اظهار نظر، انتقاد و پیشنهاد در امور کانون مانند سایر اعضای  – یک   

 

نامههمکاری رسمي در فعالیت های کانون در چارچوب  اساسنامه و آیین  – دو   

 

عمومی وظایف و اختیارات مجمع  —۷ماده   

 

آنها داخلی کانون و تغییرات  امه هاینو آیین  تصویب اساسنامه داخلی  – یک    

 

کانون انتخاب اعضای شورای مرکزی  – دو   

 

کانون های  تدوین اولویت  – سه   

 

دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون   – چهار   
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آن  و استیضاح شورای مرکزی یا اعضای  های شورای مرکزینظارت بر فعالیت   – پنج   

 

العاده به دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم  به طور عادی  حداقل سالی یکبار و بطور فوق جلسات مجمع –  ۱تبصره 

اعضای کانون تشکیل میشود. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با رأی  

مطلق حاضران معتبر است. اکثریت   

 

در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، باید ظرف یک ماه جلسه مجدد تشکیل شود. این جلسه با حضور هر   –  ۲تبصره 

 تعداد از اعضا رسمی خواهد بود. 

 

ییرات توسط  تصویب تغییرات اساسنامه با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی امکان پذیر است و هرگونه اعمال تغ  –  ۳تبصره 

نامه صورت گیرد.مجمع عمومی در اساسنامه باید در چهارچوب آیین  

 

شورای مرکزی  —۸ماده   

 

به منظور برنامه   نامهشورای مرکزی متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای کانون است که مطابق مفاد مندرج در فصل سه آیین

شود. توسط مجمع عمومی کانون انتخاب میریزی و اجرای سیاست ها و اولویت های مصوب کانون   

 

 شورای مرکزی توسط انتخابات مجمع عمومی و از میان اعضای کانون که شرایط ذیل را داشته باشند انتخاب میشوند:

 

دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف باشد. – یک   

 

اجرا نداشته باشد.در کمیته انضباطی حکم منجر به محرومیت از تحصیل و درحال  – دو   

 

دیگر نباشد.  عضو شورای مرکزی  کانون های فرهنگی – سه   

 

سال تحصیلی در دانشگاه صنعتی شریف )به استثناء مقاطع تحصیالت تکمیلی( گذراندن حداقل یک نیم  – چهار   

 

تا پایان دوره فعالیت در کانون دانشجو باشد.  – پنج   

 

دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشد – شش   
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گیری بیش از دو عضو اصلی، شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر دوهفته نسبت به درصورت استعفا و یا کناره -۱تبصره 

اید در غیر اینصورت شورای هماهنگی برگزاری جلسه مجمع عمومی اقدام نماید و انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار نم

دار خواهد بود.ها ضمن انحالل شورای مرکزی کانون ، وظیفه تشکیل جلسه مجمع عمومی را عهدهکانون  

 

ها و نماینده  هیأت برگزاری انتخاب کانون ، شورای مرکزی وقت کانون به همراه دو نفر ) نماینده شورای هماهنگی کانون  -۲تبصره 

دانشگاه صنعتی شریف( وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده دارد. معاونت فرهنگی  

 

شورای مرکزی کانون موظف است انتخابات را بصورت علنی و عمومی اعالم کند و تا حداکثر دو هفته پیش از   –  ۳تبصره 

ها و  هماهنگی کانونبرگزاری انتخابات جدید، فهرست اعضای شرکت کننده در انتخابات ) اعضای مجمع عمومی( را به شورای 

 معاونت فرهنگی جهت بررسی صالحیت آنها اعالم نماید. 

 

انتخابات در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و زمان دقیق انتخابات باید با معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف   - ۴تبصره 

 هماهنگ شود.

 

یکسان بودن  های ابتدایی تشکیل کانون ، در سال المللی در دانشگاه صنعتی شریف تعداد کم دانشجویان بینباتوجه به   –  ۵تبصره 

مجاز است. مجمع عمومی و شورای مرکزی   

  

 

مرکزیوظایف و اختیارات شورای  —۹ماده   

 

اعضا بعالوه یک نفر تشکیل برگزاری جلسات شورای مرکزی حداقل یکبار در ماه . این جلسات باحضور حداقل نیمی از  – یک 

جلسات هم میتواند بصورت حضوری و هم به صورت مجازی   میشود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر است.

 تشکیل شود.

 

هاریزی و اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانونبرنامه – دو   

 

ه مجمع عمومی جهت تصویبنامه های داخلی کانون و ارائه بتدوین آیین – سه    

 

تشکیل جلسات مجمع عمومی و تهیه دستور جلسات آن  – چهار   

 

تدوین برنامه ساالنه و تنظیم تقویم فعالیت های کانون  – پنج   
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و پذیرش اعضای عادی کانون با حداقل دوبار اعالن عمومی در سال  ثبت نام – شش   

 

نظر در خصوص استعفای هر یک از اعضا  اعالم – هفت   

 

الملل بینی بودجه ساالنه مورد نیاز کانون و ارائه به معاونت فرهنگی و معاونت بینپیش – هشت   

 

تنظیم گزارش عملکرد ساالنه فعالیت ها و ارائه به مجمع عمومی  – نه   

 

مع عمومی  و  های کلی مصوب مجها برنامه کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون ، سیاست ها ، اولویت –  ۱تبصره  

ها باشد. مصوبات شورای هماهنگی کانون  

 

تواند شورای مرکزی را  در صورت تخلف شورای مرکزی کانون در اجرای فعالیت های خود ، مجمع عمومی می –  ۲تبصره 

امات  استیضاح کرده و درصورت عدم قانع شدن مجمع ، دستور انحالل شورای مرکزی را صادر و نسبت به برگزاری انتخابات اقد

 الزم را انجام خواهد داد.

 

دبیر  —۱۰ماده   

 

مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و کلیه مکاتبات کانون با امضای وی رسمیت خواهد داشت.  دبیر کانون ، باالترین   

 

دبیرانتخاب  —۱۱ماده   

 

بعنوان دبیر انتخاب کرده و به معاونت  اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه خود پس از انتخابات، از میان خود یک نفر را 

 فرهنگی معرفی میکنند. 

 

دبیر وظایف و اختیارات  —۱۲ماده   

 

ریزی و اداره جلسات و تنظیم صورت جلسه شورای مرکزیبرنامه – یک   

 

انجام مکاتبات اداری و مسئولیت کلیه امور اداری ، حقوقی و قانونی کانون – دو   

 

هاعمومی، شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانون پیگیری اجرای مصوبات مجمع – سه   
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شورا ها و ارائه گزارش مستمر کانون به آن شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون  – چهار   

 

 

موسس انحالل هیأت  —۱۳ماده   

 

 پس از تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای شورای مرکزی، هیأت موسس کانون منحل میگردد.

 

اساسنامه نحوه تغییرات —۱۴ماده   

 

بندهایی که براساس اهداف و ماموریت های کانون به این اساسنامه اضافه گردد پس از تصویب اعضای مجمع عمومی و تایید 

، رسمی و معتبر است. شریف شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی   

 

موسسمشخصات هیأت  —۱۸ماده   

 

افغانستان از  ۹۷۱۰۱۱۳۴ فیزیک دانشجوی کارشناسی  هاشمی ،  .علیرضا ۱  

 

افغانستان  از ۹۹۲۰۴۷۶۲دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی خاوری ، فاطمه . ۲  

 

از لبنان ۹۸۱۰۹۹۰۱حماده ،  دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر .کمیل  ۳  

  

از افغانستان  ۹۹۳۵۹۷۲۰ . فرهاد جهش ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۴  

 

 .به تصویب رسید ۱۰/۰۱/۱۴۰۱لی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ الملاساسنامه کانون فرهنگی دانشجویان بین


