
 بسمه تعالي
 

 دانشگاه سمنان دانشجویان رالعمل اجرایي کانون های فرهنگيدستو
 

 

 مقدمه:

دستورالعمل اجرایی "به منظورتسهيل در روند امور و جلوگيري از ناهماهنگی در اجراي برنامه هاا  با هدف ساماندهی و 

در  (تورالعمل کانون ناميده می شاود)که از این پس به اختصار دس "سمنان دانشگاهدانشجویان  کانون های فرهنگی

ن باه جاد ماورد توجاه دبيارا کر شدهموارد ذاست الزم  . لذادانشگاه تدوین شده است دانشجویی و فرهنگیحوزه معاونت 

 :قرار گيرد دانشگاه هاکانون
 

 فصل اول: کلیات

 زمان و نحوه برگزاری انتخابات کانون ها: -1ماده 

یبهشت ماه هر سال مطابق جدول زمانبنادي زیار نسابت باه برگاااري انت اباای شاوراي دبيران کانون ها موظفند در ارد

 مرکاي اقدام نمایند.

دانشاگاه  دانشجویی و فرهنگیمعاونت  با هماهنگیانت ابای به صوری الکترونيکی با انجام فضاسازي هاي جامع  -1 تبصره

 برگاار خواهد شد.

 اقدام زمان

 ماه اردیبهشت

 هفته اول
براي شوراي مرکاي توسط دبير به کارشناس کانون ي کانون و نامادهاي اسامی اعضااعالم 

 انجام استعالم

 هفته دوم
 اعالم نتيجه انت ابای  -2الکترونيکی برگااري انت ابای به صوری  -1

 صدور ابالغ دبيران -3
 

 امعرفی دبیر شورای هماهنگی کانون هو  زمان و نحوه ارائه برنامه ها – 2ماده 

ماه هر سال مطابق جدول زمانبندي زیر نسبت به ارائه برناماه هااي اجرایای ساال اردیبهشت دبيران کانون ها موظفند در 

 (  اقدام نمایند.فرم الفتحصيلی پيش رو )

 اردیبهشات مااه 31لغایت  هر سالماه  خردادابتداي از معاونت دانشجویی و فرهنگی برنامه هاي تقویم اجرایی  -1تبصره 

 ل آینده در نظر گرفته می شود.سا

در هفته چهارم اردیبهشت ماه جلسه شوراي هماهنگی کانون ها تشکيل و منت ب دبيران به عنوان دبير شوراي  -2تبصره 

 هماهنگی کانون ها معرفی خواهد شد.

 

 اقدام زمان

 ماه اردیبهشت

 هفته سوم
 سال آینده ت ماهاردیبهش 31تا سال جاري ارائه برنامه ها از ابتداي خرداد 

 فرم الفمطابق  

 هفته چهارم
 تصویب کليای برنامه هاي ارائه شده در جلسه شوراي هماهنگی کانون ها -1

 انت اب دبير شوراي هماهنگی کانون ها در همان جلسه -2
 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه ها : شرایط اجراییفصل دوم : 

 

 برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره رویش  -3ماده 

ان کانون ها می بایست از نيمه آبان لغایت پایان آذر مااه هار ساال اقادامای الزم جهات برگاااري ب اش دانشاگاهی دبير

جشنواره رویش مطابق دستورالعمل ارسالی از وزاری علوم  تحقيقای و فناوري را با هماهنگی کارشناس کانون ها به انجاام 

 برسانند. 

 ( را به صوری کامل و با پيش بينی تمام جائيای در قالاب یا فرم ب  ) نویسیطرح فرم  بایدکانون ها دبيران  - 4ماده 

روز کاري قبال  10خانوادگی و تلفن همراه( حداقل  نامه همراه با معرفی ی  نفر به عنوان مسئول اجراي برنامه ) نام و نام

سال نمایند.ار دانشجویی و فرهنگیاز تاریخ اجرا  صرفاً از طریق اتوماسيون اداري به معاونت 

 

نهاایی شاود. در ريار  سااعت قبال از شارور مراسام بایاد پيگياري و 48کارها براي اجراي هر برنامه تا  تمامی -5ماده 

 معاونت از حمایت برنامه مورد نظر معذور می باشد.اینصوری 

 

( را تکميل و به هماراه ج   فرم) گاارش نویسیحداکثر سه روز پس از برگااري برنامه فرم  بایددبيران کانون ها  - 6ماده 

 عکس ا فيلم و سایر مستندای به واحد مربوطه تحویل دهند.

 فيلم و عکس( به عهده تشکل برگاارکننده می باشد. مستند سازي برنامه )  -1تبصره 

م کارشناسان حوزه موظفند پس از اخذ مستندای و تایيد آن نسبت به پشتيبانی و حمایت برنامه بعدي اقدا -2 تبصره

 الزم را بعمل آورند.

 

 شد. ندذکر شده ارسال شوند  ترتيب اثر داده ن واه شرایطو رعایت  الفبرنامه هایی که خارج از فرم   - 7ماده  
 

) جهت رزرو تاالر   مسائول  به عهده مسئول اجراي برنامه می باشد. ... وکليه پيگيري هاي مربوط به رزرو تاالر  - 8ماده 

معاونات به صوری شفاهی از خالی بودن تاالر اطمينان حاصل نموده و سپس جهت ارسال نامه کتبای باه د بای برنامه ابتدا 

 .(اقدام کند دانشجویی و فرهنگی 
 

 صادر خواهد شد.برنامه و در ازاي دریافت فایل  تائيد مکان برگااريبليغای برنامه پس از تتعرفه چاپ  - 9ماده 
 

 دانشگاه درج شده باشد. دانشجویی و فرهنگیبرنامه ها می بایست لگوي کانون و آرم معاونت  پوستر تبليغایدر  -10ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 کانون ها امور مالی فصل سوم:

   گردد  می بایست مطابق جدول زیر انجام کانون هاي فرهنگی دانشجویان اقدامای مالی پيرامون برگااري کليه فعاليت هاي  - 11ماده  

 

 

 ان برنامهعنو

 

 نور حمایت

 سطح برنامه

 کشوري استانی/منطقه اي دانشگاهی دانشکده اي

 

 نمایشگاه          

 تعلق خواهد گرفت کانون فرهنگی و هنريپذیرایی مصوب نمایشگاهی به نماینده  پذیرایی)ریال(

بر عهده  و .... جهت تهيه ملاومای مورد نياز نمایشگاه  چاپ روي شاسی  پالی  هاینه الزم سایر

 . بودمعاونت دانشجویی و فرهنگی خواهد 

 
 

 اکران فيلم/مستند

 

 تعلق نمی گيرد پذیرایی)ریال(

هاینه خرید 

 فيلم/مستند

مربوطه می باشد)خرید فيلم از طریق بليط  کانون هاي فرهنگی و هنريهاینه به عهده  100%

 فروشی انجام شود(

 
 

 

 

 مسابقای

 تيمی

)ميانگين 

 نفر(2تيم 

 1000000 جوایا)ریال(

 تيم 10تا 

1500000 

 20الی  10

 تيم

2000000 

 تيم 30الی  20

شوراي هماهنگی 

 کانون ها

شوراي هماهنگی 

 کانون ها

 500000 جوایا)ریال( انفرادي

 30الی  10

 نفر

750000 

 70الی  30

 نفر

1500000 

 نفر 150الی  70

شوراي هماهنگی 

 کانون ها

شوراي هماهنگی 

 اکانون ه

درآمدهاي مسابقای)شامل بليط فروشی  ثبت نام تيم ها و...( می بایست به حساب درآمد هاي اختصاصی حوزه  - توضيحای

 معاونت دانشجویی و فرهنگی واریا گردد )هر کانون داراي شناسه مالی م تص به خود می باشد(

 

 

 س نرانی

)همایش/سمينار/

 کنفرانس(

کالس/گارگاه 

 آموزشی

 (د )مطابق فرم

 پذیرایی مصوب ویژه برنامه هاي بيشتر از ی  ساعت تعلق خواهد گرفت. پذیرایی 

 

 

حق   

 الاحمه

 اساتيد  

 

اساتيد 

داخل 

 دانشگاه

 استاد دانشيار استادیار مربی

 حق الاحمه بر اساس فرمول حق التدریس دانشگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد

 

اساتيد 

خارج 

 دانشگاه

 استاد دانشيار  تادیاراس مربی

 

 حق الاحمه بر اساس هاینه مصوب هيای رئيسه ) ایاب و ذهاب مدعوین دانشگاه( محاسبه و 

 

 دانشجو

 

 کاردانی

 

 کارشناسی
 

 کارشناسی ارشد 
 

 دکتري

 

حق الاحمه بر اساس دستورالعمل حق الاحمه کاردانشجویی محاسبه و پرداخت پرداخت 

 خواهد شد



 

 

 

 

 شرایط برگااري 

 پذیرایی مصوب به نماینده کانون فرهنگی و هنري تعلق خواهد گرفت. -

در برگااري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی  کانون فرهنگی می بایست مياان دریافتی از  -

 شرکت کنندگان و رزومه مدرس را ارائه نمایند.

درآمد هاي اختصاصی حوزه  کليه وجوه دریافتی از شرکت کنندگان می بایست به حساب -

 معاونت دانشجویی و فرهنگی واریا گردد. 

 کانون هاي فرهنگی و هنري مجاز به دریافت وجه نقد از دانشجویان نمی باشند. -

پيگيري اسکان و پذیرایی)ناهار  شام  ميان وعده( استاد مدعو به عهده مسئول برگااري  -

 برنامه می باشد.

س ها  کارگاههاي آموزشی  س نرانی و ...)اساتيد داخل و خارج هاینه برگااري کليه کال -

 دانشگاه( باید از دانشجو اخذ گردد.

 حتی االمکان از ظرفيت اساتيد و دانشجو هاي دانشگاه به عنوان مدرس استفاده گردد. -

 کشوری             ستانی / منطقه ایا دانشگاهی                 دانشکده ای نوع حمایت             

 تعرف چاپ

 

3000001500000شورای هماهنگی کانون هاشورای هماهنگی کانون ها 

 

 

 12این دستورالعمل در تکميل آیين نامه کانون هاي فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسای آماوزش عاالی وزاری علاوم  تحقيقاای و فنااوري در  – 12ماده 

 جهت اجرا به تصویب شوراي هماهنگی کانون ها رسيده است . ....یخ ......................تبصره تدوین شده و در تار 5ماده و  

 



