
 1     ی با قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی                                                                               آشنای
 

  معاونت فرهنگی واجتماعی

های فوق برنامه، در آن های دانشجویی، علمی و فرهنگی وبه طورکلی فعالیتهایی است که فعالیتدانشگاه خوارزمی از جمله دانشگاه

قابل توجه ابعاد علمی، پژوهشی و  شنمایانگر توسعه و گستر ،ها در سالیان پیشسابقه طوالنی دارد. نگاهی گذرا به روند این فعالیت

در سطح کشور و در جشنواره های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری  این معاونت در طی سالهای گذشته همچنین و باشدفرهنگی می

 و کشوری شده است.، اجتماعی و دینی حایز رتبه های برتر ملی 

ع مسئولیت مستقیم در قبال ومعاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت متبای است که به نمایندگی از معاونت فرهنگی در حقیقت حوزه 

و با همکاری شورای  بوعهای راهبردی معاونت فرهنگی وزارت متهای فرهنگی دانشگاه را بر عهده دارد و بر اساس سیاستفعالیت

 کند.فعالیت می ید وکارکنانها و نهادهای دانشجویی، اساتگیری ازنیروهای نهفته دربطن گروهبهرهفرهنگی دانشگاه، با 

 

 اهداف( الف 

سترش گروهی در ابعاد مختلف شامل مشارکت و گسطح فرهنگ دانشجویان و ایجاد زمینه حضور و تجربه کار  ءبه منظور ارتقا 

دانشگاهیان اعم نی اخالقی و معرفتی دربین اگسترش مبو های گروهی دانشجویی  هنری، مذهبی و درقالب فعالیت ،های علمی برنامه

های فرهنگی در سه قشر یاد شده از طریق  های الزم در فعالیت از دانشجویان، اساتید و کارکنان و قانونمند کردن و اعمال نظارت

 گیرد. صورت می مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 

 هاموریتأم ( ب 

-های دانشجویی براساس سیاستهای دانشجویی و فعالیتی نهادها، گروههاریزی و سازماندهی فعالیتایجاد تمرکز در برنامه - ١

 گذاری شورای فرهنگی 

 های مصوب دانشگاهیها ونهادهای دانشجویی فعال در چهارچوب سیاستحمایت و پشتیبانی ازگروه- ٢

 های کالن فرهنگی دانشگاه های مصوب واجرای سیاستنظارت بربرنامه - 3

 سازی اوقات فراغت دانشجویان های فرهنگی و اجتماعی و غنیایجاد زمینه برای مشارکت دانشگاهیان درفعالیت  -4

 هایل فعالیتههای دانشجویی وفرهنگی و تدوین ضوابط اجرایی ومالی به منظور تسی در پشتیبانی فعالیتگایجاد هماهن  -5

 های علمی،فرهنگی ودانشجویی مندبه فعالیتترویج روحیه همکاری میان دانشجویان عالقه -  6 

 های فرهنگییل فعالیتهی برای تسشهای آموزشی و پژوههای دانشگاهی مانند معاونتجلب مشارکت سایربخش -٧

 های آموزشی به منظورارتقا سطح معلومات فرهنگی وعلمی دانشجویان فعالیت -٨

های فرهنگی و گاه و ارتقای فعالیتشهای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانتواناییبرداری از رههایجاد بسترهای الزم برای ب -٩

 اهی گهمچنین ارائه خدمات فرهنگی به این دوقشردانش
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 بخشهای تابعه معاونت فرهنگی و اجتماعی :

 مدیریت حمایت وپشتیبانی فرهنگی واجتماعیالف ـ 

 گروه برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگیب ـ 

 به شرح ذیل می باشد حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی تابعه مدیریت بخشهای

 الف ـ معاون مدیر 

 واحد سمعی و بصری-

 

 (اداره فرهنگی واجتماعی ب

 کانون های فرهنگی واجتماعی واحد -

 امور فرهنگی خوابگاهها واحد  -

 امور فرهنگی کارکنان واحد  -

 امور اردوها واحد  -

 دانشجویی و عتبات وسفرهای علمیواحد حج -

 

 و نشریات دانشجویی  (اداره انجمنهای علمیج

 ، تخصصی و کاربردی واحد آموزشهای علمی  -

 ارتباط با صنعت و کارآفرینی واحد  -

 رویدادها ومسابقات علمی واحد  -

 نشریات واحد  -

 

 به شرح ذیل می باشد: بخش های تابعه گروه برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی فرهنگی 

 نظارت و ارزیابی  اداره-الف

 واحد نظارت و ارزیابی  -

 واحد سنجش افکار  -

 واحد فضای مجازی  -

 

 اداره سیاست گذاری و برنامه ریزی  -ب

 واحد فرهنگی استادان  -

 واحد کرسی های آزاد اندیشی  -

 واحد اتاق فکر  -
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 کانون های فرهنگی واجتماعی واحد

بخشیدن به  جویان، سامانشهای فرهنگی دانرشد خالقیت و وعگویی به نیازهای متندانشجویان به منظور پاسخهای فرهنگی کانون 

ها درجهت نیل به فرهنگی هنری واجتماعی دانشجویی، حمایت وهدایت این گروه ازفعالیت ههای خودانگیختها و تالشخواسته

سیس و تقویت نهادهای أها، تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهسطح همکاری جمعی و بسط و ت ءهای اسالمی، ارتقاارزش

خود دردانشگاه فعالیت  نامه آیینج در ری دانشجویان براساس ضوابط مندگهای فرهنمندی حوزه فعالیتمدنی و غیردولتی و قانون

 نمایند. می

قرآن و عترت،  :هایی از قبیلای در زمینهنامه آیینهای فرهنگی دانشجویان، نهادهای دانشجویی هستند که در قالب ضوابط کانون 

ها، فتگوی تمدنگادبی،فیلم وعکس،موسیقی،هنرهای نمایشی،هنرهای تجسمی،صنایع دستی،فرهنگ واندیشه)مطالعات فرهنگی،

 نمایند. های اجتماعی، امداد و ...( فعالیت میجهانگردی و ...( و اجتماعی )محیط زیست، آسیب ،ایرانگردی

زیر نظر ع دردانشگاه وهای فرهنگی، هنری و دینی با صدها برنامه متنفعال در زمینه و اجتماعی کانون فرهنگی وهنری  ٢2کنون اهم

 این اداره مشغول به فعالیت می باشند

 وعتبات وسفرهای علمیحج عمره دانشجویی واحد  

تحقیقات و فناوری اختصاص یافته است،  ،از سوی وزارت علوم ای کهبه منظور اعزام دانشجویان به حج عمره مفرده بر اساس سهمیه 

همچنین هر ساله از دانشجویان در بهمن ماه ثبت نام به عمل آمده و در تیرماه و مردادماه سال بعد به حج مشرف خواهند شد. 

ن دسته از بازدیدها که جزءسرفصل دانشجویان می توانند با مراجعه به این واحد،جهت اعزام به عتبات نیز ثبت نام نمایند.در ضمن آ

 دروس می باشد با همکاری وهماهنگی این واحد صورت می پذیرد.

 :های فرهنگی کانون صدورضوابط تشکیل و 

توانند به عنوان هیات موسس ، تقاضای خود را مبنی بر تشکیل  حداقل سه تفر از دانشجویان عالقمند به فعالیت فرهنگی می -٢ماده

کانون در یکی از  زمینه های مندرج در این آیین نامه به دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه ارایه کنند.اساس نامه پیشنهادی کانون و 

 ید به پیوست تقاضانامه ارایه شود. این دانشجویان باید دارای شرایط زیر باشند: ضرورت تشکیل آن با

 الف(گذراندن حداقل یک نیم سال تحصیلی( 

 ب( نداشتن حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال تحصیلی یا بیشتر

 می شود.تبصره: هیات موسس پس از تشکیل مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی کانون منحل 

ثبت تقاضا ، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون یا  روز پس از دریافت و ١2شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف  -٨4ماده 

 ( اقدام نماید.نامه آییناین  ٨٨اعالم کتبی دالیل عدم صدور مجوز ) مطابق ماده 

 فصل سوم: شورای مرکزی

ی انتخابات ارالبدل می باشند که با برگز دو عضو علی پنج تا هفت عضو اصلی واعضای شورای مرکزی کانون متشکل از  -٨١ماده 

 نامه کانون انتخاب می شوند: از میان اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یک سال مطابق اساس مجمع عمومی کانون و

 مقاطع تحصیالت تکمیلی (الف( حداقل یک نیم سال تحصیلی را گذرانده باشند ) به استثنای  
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 ب( تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجوی دانشگاه باشند.

 نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال غیر متوالی مشروط نشده باشند. ج( دو

 درج در پرونده یا باالتر نداشته باشند. د( محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و

های اسالمی ، شوراهای صنفی دانشجویی ،  مرکزی یا دبیر تشکلهای اسالمی ، شوراهای  ه( عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل

و عضو شورای مرکزی سایر  سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی ، های علمی مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران انجمن

  .نباشند کانون های فرهنگی دانشگاه 

 

 واحد اردوها 

یکی از فعالیت های فرهنگی پر مخاطب در دانشگاه ،برنامه اردو و سفر می باشد که در قالب سفرهای یک روز ه و چند روزه درون   

داب و رسوم آشنایی با فرهنگ و آهای عمومی، اهیآگزایش فدر جهت ااستانی و بیرون استانی برگزار می شود. این اردوها و سفرها 

-اسالمی، تقویت بنیه معنوی و روحیه تعاون و خودباوری و مسئولیت داب و اخالق آها و نشاط، اشاعه ارزش مردم ایران، ایجاد شور و

ی در تمامی اردوها بسیار حایز اهمیت است. گعد فرهنند. تحقق بُشو زار میگپذیری و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان، بر

 شود.  زار میگبر واحد دو، بازدید علمی و فرهنگی از سوی این اردهها باشد هر ساله بیش از شایان ذکر می

این واحد با برگزاری اردوها وبازدیدهای یک روزه وچند روزه آماده ارایه خدمات به دانشجویان می باشد.دانشجویانی که دارای 

 نمایند. عالقمندی وتوانمندی الزم برای برگزاری اردو می باشند نیز می توانند با این واحد همکاری

 انواع اردوها 

 ی و هنری گهای فرهنها و نمایشگاهاردوهای فرهنگی شامل سفرهای زیارتی، سیاحتی و شرکت در جشنواره-الف 

 های علمیها و نمایشگاهرکت در همایششاردوهای علمی شامل بازدیدهای تخصصی و علمی و -ب

 برای دانشجویان کالس درس اًدرس و صرفاردوهای درسی مرتبط با واحدهای درسی طبق نظر استاد -ج 

 ها اهگی خوابگامورفرهنواحد 

ایجاد هدف ها باتوجه به موقعیت جغرافیایی خاص دانشگاه خوارزمی ووجود تعداد زیادی ازدانشجویان خوابگاهی وبا ی خوابگاهگواحد فرهن 

های اهگع آغاز کرده و شامل خوابوهای متنفعالیت خود را در زمینه ،بستری مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی دانشجویان

 باشد. خواهران و برادران می

این واحد زیر نظر اداره فرهنگی واجتماعی آماده ارایه خدمات فرهنگی واجتماعی به دانشجویان ساکن خوابگاه می باشد دانشجویان 

 آمادگی خود را برای فعالیت در این واحد اعالم نمایند. عالقمند به فعالیت می توانند با مراجعه به این واحد
 

 و نشریات دانشگاهی های علمی دانشجویی اداره انجمن

ها، تقویت روحیه وبنیه علمی دانشجویانمستعد و توانمند و فراهم به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی دردانشگاه

ت هضگیری از توانمندی وخالقیت آنان در تحقق توسعه علمی ونلمی،همچنین بهرهعهایجمعی های مناسب برای فعالیتآوردن زمینه

های پردازند. انجمنشوندوبه فعالیت میکیل میشهای علمی دانشجویی با حمایت دانشگاه تافزاری انجمن تولید علم وجنبش نرم
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های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است و در هر مند به مشارکت در فعالیتعلمی دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه

 ود. شتواند تشکیل  دانشگاه متناظربا هررشته دانشگاهی یک انجمن علمی می

 های علمی عبارتنداز: فعالیت 

 مناظره ونقدعلمی  * 

 های تخصصیی ونشستشاندی هم*  

 های علمی یشمطالعات و پژوه *

 های علمی نشرو ترویج یافته *

 های کمک آموزشی فعالیت *

 ی،صنعتی وفناوری ملع ریزی واجرای بازدیدهای علمی ازمراکزبرنامه *

 های پژوهشی واختراعات دانشجویانهای علمی،فعالیتحمایت و تشویق مادی ومعنوی ازابتکارات،خالقیت *

 . موزشی و ... آ-های علمی ای،فیلم افزارهای رایانهکتاب ونشریات الکترونیکی،نرم، تولیدوانتشارنشریه علمی*

 

  های علمی عبارتند از:های انجمناتحادیه و هافعالیت انجمن اهداف تشکیل و 

گیری از آموختگان و بهره القیت علمی دانشجویان، دانشـا، برانگیختن خـکوفایی استعدادهـهای مناسب برای شاد زمینهـایج - ١ 

 توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه 

 هاهای علمی جمعی ونهادینه ساختن این فعالیتجویان درفعالیتشافزایش مشارکت ورقابت دان- ٢

 جویان درامر آموزش و پژوهششهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانحمایت ازفعالیت - 3

 های مختلف جامعه نظام آموزش عالی با بخش تقویت و تحکیم پیوندهای - 4

 گیری از توان علمی اعضای هیأت علمیتعمیق دانش وبینش علمی دانشجویان با بهره - 5 

 های علمی سازی اوقات فراغت دانشجویان ازطریق فعالیتغنی - 6

 های شغلی و توجه به مسئله کار آفرینی شناسایی فرصت - ٧

 اه شگو اخالق علمی در دان تقویت و ترویج فرهنگی -٨

 های علمی جمعیهای مناسب برای فعالیتجویان مستعد و توانمند وفراهم آوردن زمینهشتقویت روحیه و بنیه علمی دان - ٩

 افزاری ت تولید علم و جنبش نرمضگیری از توانمندی و خالقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهبهره -١2

کید بر اصل دانایی محور به عنوان اساس توسعه أور و با تشساله ک ٢2نشگاه خوارزمی نظر به سند توسعه مدیریت امور فرهنگی دا

های خود با لحاظ نمودن نقش،کارکرد و اهداف گرایی نهاده و در راستای برنامهبر علم گور،راهبرد کالن خود رادر امر فرهنشک

 کند. وساماندهی میها را حمایت های علمی دانشجویی آنانجمن

های علمی برتر در سطح کشور بوده و افتخارات زیادی انجمن ءهای اخیر جزنشگاه خوارزمی در سالاهای علمی دانشجویی دانجمن 

 باشد.میجشنواره ملی حرکت نمونه بارز آن کسب عناوین برگزیده در ه است که دهای ملی کسب نمونیز در عرصه

 باشند. ول فعالیت میغهای علمی پژوهشی مشانجمن علمی فعال تشکیل شده که درزمینه 65اکنون در دانشگاه خوارزمی هم  
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  انجمن  ٧2های علمی فعال دردانشگاه: * تعدادانجمن 

 انجمن   5ای: های علمی بین رشته* انجمن 

 انجمن   4٩: رجهای علمی فعال درک* انجمن 

 انجمن   ٢١های علمی فعال در تهران: * انجمن 

 نشریه   56دردانشگاه:  فرهنگی و اجتماعی-تعدادنشریات علمی *  

 http://ssa.khu.ac.irآدرس سایت انجمن های علمی دانشجویی: 
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 فعالیت انجمن های علمی: ضوابط تأسیس و

نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در  5ای، حداقل   رشته ای یا بین برای تأسیس انجمن در هر حوزه علمی و تخصصی اعم از رشته- ٢١ماده

ائه خواهند داد. به های مرتبط با آن حوزه علمی، به عنوان هیأت موسس انجمن، تقاضای خود را به معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ار رشته

پیوست تقاضای تأسیس، ارائه پیشنویس اساسنامه پیشنهادی ضروری است. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در صورت عدم فعالیت انجمنی 

ا درخواست مخالفت خود بالیل های آموزشی مرتبط، کتباً موافقت یا مخالفت و د ا و گروهه در حوزه علمی پیشنهادی، پس از مشورت با دانشکده

نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت با  نماید. عدم اظهار می ابالغ به دانشجویان متقاضی  -ماه پس از دریافت نامه حداکثر یک -تأسیس را 

 تأسیس است

انشگاه است. در صورت تایید یا رد اساسنامه پیشنهادی هیأت موسس با استناد به این آیین نامه، بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی د -تبصره .

ت تایید اساسنامه و صدور مجوز فعالیت، هیئت مؤسس باید نسبت به فراخوان عضوگیری و برگزاری اولین مجمع انجمن به منظور برگزاری انتخابا

 اقدام نماید -ماه پس از موافقت با تاسیس انجمن ٢حداکثر -اولین دوره شورای مرکزی 

 اعالم  ا در اسفندماه برگزار میشود. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زمان دقیق برگزاری انتخابات را ه نتخابات کلیه انجمنا - ٢٢ماده 

یک ماه قبل از پایان مدت قانونی مسئولیت شورای مرکزی انجمن، هیأت اجرایی سه نفره انتخابات با ترکیب یک نماینده از - ٢3ماده  .کند می

، یک نماینده از مجمع دانشگاه و یک نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شده ( داوطلبیبا شرط عدم ) اعضای شورای مرکزی

 .و نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال خواهد کرد

ی علمی ها انجمند انتخابات توسط هیأت اجرایی انتخابات، انجمن را در لیست امعاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پس از تأیی- ١تبصره 

  .خواهد کرد اعالمدانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشکده 

مسئولیت شورای مرکزی انجمن، انتخابات برگزار نشود، ادامه فعالیت انجمن منوط  ساله یکپس از پایان دوره  یک ماهچنانچه حداکثر  - ٢تبصره 

 است نامه آییناین  ١٨ی مجدد فرایند تأسیس وفق ماده به ط

mailto:ssa@khu.ac.ir
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در صورت داوطلب شدن تمام اعضای شورای مرکزی انجمن، شورا یکی از اعضای انجمن را به عنوان نماینده در هیأت اجرایی انتخاب  - 3تبصره 

 .میکند

شورای مرکزی انجمن توسط کمیته حمایت و  انحاللچون  مجمع دانشگاه با همکاری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مواردی - 4تبصره  

ماه به منظور تشکیل شورای  ٢ای ظرف مدت  دوره نظارت دانشگاه یا از نصاب افتادن شورای مرکزی انجمن، مسئول برگزاری انتخابات میان

  .مرکزی جدید برای باقیمانده دوره مسئولیت آن شورا است

 :ای مرکزی انجمن باید واجد شرایط ذیل باشندداوطلبان انتخابات شور - ٢4ماده  

 :شرایط عمومی -الف

 شتغال به تحصیل در رشته مربوط  -١

 عضویت در انجمن  -٢

 های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل -3

داوطلبی بر عهده صالحیت است، تشخیص باالتر در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا   -4

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 سال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی گذراندن حداقل یک نیم  -5

 در نیمسال تحصیلی گذشتهعدم کسب معدل مشروط  -6

 :شرایط اختصاصی -ب 

 نباشد ١4سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از  معدل نیم -١

داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری و نشریات علمی تخصصی  -٢

 وه یا استاد مشاور انجمنمشروط به تأیید مدیر گر

 اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح  -3

 تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب  -4

 ذیصالحاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع همک -5

 .شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی کفایت میکندداوطلبان باید واجد همه بندهای  -تبصره  

 

نامه بررسی و اسامی نامزدهای واجد شرایط  این آیین ٢4معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، صالحیت نامزدها را بر اساس ماده  - ٢5ماده  

  .را به هیأت اجرایی انتخابات اعالم میکند

 را کتباً به داوطلبانی که واجد شرایط نبوده صالحیتعدم  دالیل اجتماعی موظف است پیش از برگزاری انتخابات معاون فرهنگی و -بصرهت

 .اند، در صورت درخواست ایشان، اعالم کند
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عاون در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض نسبت به عملکرد هیأت اجرایی انتخابات در کلیه مراحل انتخابات انجمن، م - ٢6ماده  

  .فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مرجع پیگیری است

 نشریات دانشجویی 

اهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در گاست که به صورت ادواری یا نشریه دانشجویی   56اکنون دارای بیش از دانشگاه خوارزمی هم 

روهی از دانشگاهیان )دانشجویان و یا اعضای گو ... توسط ،طنزفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ادبی، ورزشی علمی، هایزمینه

نیمسال تحصیلی و   ٢توانند بعد ازگذراندن شوند. دانشجویان نیزمیگاه توزیع میشهیأت علمی( دردانشگاه منتشرو درمحدوده دان

به فعالیت نمایند. همچنین  وعنشریات مراجعه نموده و پس ازدرخواست صدورمجوزنشریه شرکارشناس واحد درسی به  ٢٨حداقل 

 ریات دیدن کنند.شتوانند جهت آشنایی بیشتربا نشریات دانشگاه با مراجعه به خانه فرهنگ از آرشیو نمی

 دانشگاهی نشریات انتشار شرایط و مجوز درخواست نحوه

 نام سردبیر، مسئول، مدیر و خود مشخصات اعالم با را خود کتبی درخواست باید دانشگاهی نشریه انتشار امتیاز ـمتقاضی١٢ ماده

 به دستورالعمل، این و موضوعه قوانین اساسی، قانون به پایبندی به تصریح انضمام به( ١ ماده موضوع) انتشار ترتیب و زمینه نشریه،

 .کند تسلیم ١ شماره پیوست فرم طبق ناظر کمیته دبیرخانه

 .باشد داشته نهاد یا تشکل آن اساسنامه با مغایرتی نباید است حقوقی شخص آن امتیاز صاحب که ای نشریه انتشار ـزمینه١   تبصره

 .بپردازند فعالیت به اند کرده اخذ مجوز که هایی زمینه در صرفاً موظفند دانشجویی نشریات ـ٢ تبصره

 .نماید مشخص خود کتبی درخواست در را خود نشریه انتشار زمان حداکثر و حداقل باید گاهنامه انتشار امتیاز متقاضی ـ3 تبصره

 :باشد زیر شرایط دارای باید نشریه امتیاز متقاضی ـ١3 ماده

 یا دانشگاه های بخش از یکی یا کانون، انجمن، نهاد، تشکل، یا حقیقی شخص عنوان به علمی هیأت اعضای یا دانشجویان از یکی ـ ١

 دانشگاه در دیگر حقوقی شخص هر

 اعضای مورد در خدمت از موقت انفصال و دانشجویان مورد در باالتر یا پرونده در درج و کتبی توبیخ به منجر محکومیت عدم ـ٢

 علمی هیأت

 فعالیت دانشگاهی نشریات امتیاز صاحب عنوان به توانند می محرومیت اتمام تاریخ از سال یک از پس ٢ بند مشمول افراد ـ١ تبصره

 .شوند می محروم دائم طور به مجدد محکومیت صورت در و کنند

 تواند می ناظر کمیته ابالغ از پس ماه یک ظرف بدهد، دست از را فوق شرایط از یکی امتیاز صاحب که صورتی در ـ٢ تبصره

. شود می لغو نشریه امتیاز صورت  این غیر در کند، ارسال ناظر کمیته به دیگر شرایط واجد شخص به را نشریه امتیاز انتقال درخواست

 .کند اعالم را خود نظر متقاضی، درخواست وصول تاریخ از هفته ٢ مدت ظرف است موظف ناظر کمیته
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 :است زیر شرح به مسئول مدیر شرایط ـ١4 ماده

 دانشگاه همان اداری واحدهای از یکی مدیر یا علمی هیأت در عضویت یا بودن دانشجو ـ١

 هیأت اعضای مورد در خدمت از موقت انفصال دانشجویان، مورد در باالتر یا پرونده در درج و کتبی توبیخ به منجر محکومیت عدم ـ ٢

 .کارکنان برای اداری تخلفات کمیته در باالتر یا پرونده در درج و کتبی توبیخ به منجر محکومیت عدم و علمی

 .مسئول مدیر عنوان به معرفی هنگام در دانشجویان برای متناوب سال نیم سه یا متوالی سال نیم دو برای مشروطی سابقه عدم ـ3

 کارشناسی و کارشناسی دانشجویان(. کارشناسی و کاردانی های دوره) درسی واحد ٢٨ حداقل و تحصیلی سال  نیم دو گذراندن ـ4

 .هستند مستثنی بند این شمول از دکتری و ناپیوسته ارشد

 .اخالق فساد به شهرت عدم -5

 

 

 

 


