
 

 بسمه تعا�

  »دوبالژ ��م  «��ری  ���ن�ی و کا�ون  ی اسا�نا�
 

 

 تعریف و اهداف:  یکمفصل 

  ریفتع - یکماده 

که  (خوراسگان) واحد اصفهان اسالمی آزاد دانشگاه از دانشجویان متشکل است نهادي کانون فرهنگی و هنري دوبالژ ترنم

کانون هاي اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت  در چهارچوب آیین نامه فرهنگی و هنريدر زمینه هاي  مطابق با این اساسنامه

 معاونت تحت نظارت و (که از این پس آیین نامه ي اجرایی خوانده می شود) فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

 معاونت دانشجویی و فرهنگی(که از این پس (خوراسگان) اصفهان آزاد اسالمی واحد  دانشگاه و فرهنگی دانشجویی

(که از این پس (خوراسگان) اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  و اجتماعی فرهنگی شوراي و دانشگاه نامیده می شود)

» کانون« به اختصاردر این اساسنامه  و از این پس نماید می فعالیت  دانشگاه نامیده می شود) فرهنگی و هنريشوراي 

  همچنین اعضاي کانون اقرار می نمایند: .نامیده می شود

  کرد؛ خواهد تحکیم را اسالمی یایران هویت و وحدت ،ارضی ملی،تمامیت حاکمیت که بود خواهد اي گونه به کانون فعالیت -الف)

  اسالمی باشد؛ - ایرانی هاي فرهنگ شنتیجه آن تقویت ارزفعالیت کانون به گونه اي خواهد بود که  -ب) 

 نشریات سیاسی و تشکل ها انجمن ها، شوراها، گونه اي خواهد بود که با وظایف سایر نهادها، فعالیت کانون به -)  ج

  دانشجویی و هیأت علمی تزاحم نداشته باشد.

 

 اهداف کانون -ماده دو 

  میان دانشجویان و سایر عالقه مندان در دانشگاه ترویج هنر دوبله و صدا پیشگی در -2-1

  همکاري با نهادها و سازمان هاي مختلف در زمینه فعالیت هاي مرتبط با هنر صداپیشگی -2-2

  اهداف کانون راستايانجام فعالیت هاي رسانه اي و مطبوعاتی در  -2-3

  ریزي و اجراي فعالیت هاي فرهنگی جلب مشارکت عمومی اساتید و دانشجویان در سیاست گذاري، برنامه -2-4

  همکاري مؤثر با سایر نهادهاي دانشگاه در زمینه اجراي زنده و برگزاري مراسم هاي گوناگون -2-5

  برگزاري کارگاه ، سمینار ، همایش ، نمایشگاه ، ... و نشست هاي تخصصی در چهارچوب اهداف کانون -2-6

  پیشگی در میان اقشار مختلف در دانشگاه و توانمند سازي ایشاناستعدادیابی و ترویج هنر دوبله و صدا  -2-7

  و تالش جهت درآمدزایی براي دانشگاه، کانون و فعالین عرصه دوبالژ و صداپیشگی »اقتصاد فرهنگ« توجه به -2-8

  



 

 دوم : عضویت در کانون فصل

 عضویت در کانون/لغو عضویت  -ماده سه 

دفتر کانون و تکمیل فرم عضویت و نیز ارائه ي مستندات الزم دال بر تأیید عضویت در کانون با مراجعه به  -3-1

اشتغال به تحصیل در این واحد دانشگاهی و عدم محرومیت از تحصیل به واسطه ي حکم قطعی کمیته ي انضباطیِ این 

  واحد دانشگاهی و با طی نمودن مراحلِ تأیید، امکان پذیر است.

) آیین نامه ي اجرایی و ماده پنج از اساسنامه حاضر و مطابق با آیین نامه 12ساس ماده (لغو یا تعلیق عضویت بر ا -3-2

  انضباطی کانون صورت می پذیرد.

 عضویت در این کانون مغایر با عضویت در سایر کانون ها نمی باشد. -3-3

آیند. اعضاي افتخاري حق  اعضاي هیئت علمی واحد می توانند به عنوان عضو افتخاري به عضویت کانون در - 1تبصره 

  رأي نداشته و امکان نامزد شدن براي انتخابات شوراي مرکزي را نیز ندارند.

 

 کانون سوم : شرح و توضیح ارکان فصل

 ارکان کانون  -چهار  ماده

  هیأت مؤسس -4-1

  مجمع عمومی -4-2

  شوراي مرکزي -4-3

 

  شرایط اعضاي ارکان کانون -پنج  ماده 

مؤسس و شوراي مرکزي کانون باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند (به استثناي اعضاي هیأت  -5-1

 مقاطع تحصیالت تکمیلی).

  اسالمی و یا بسیج دانشجویی باشند. هاي اعضاي هیأت مؤسس نباید عضو شوراي مرکزي انجمن هاي صنفی، تشکل -5-2

  عالیت، محروم از تحصیل نباشند.به موجب حکم قطعی کمیته انضباطی، در طول دوره ف -5-3

اعضاي هیأت مؤسس و شوراي مرکزي کانون نباید دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیمسال تحصیلی غیرمتوالی  -5-4

  مشروط شده باشند.

مرکزي توسط مجمع عمومی تا پایان دوره فعالیت  اعضاي شوراي مرکزي از تاریخ انتخاب در انتخابات شوراي -5-5

(خوراسگان) باشند. همچنین اعضاي شوراي مرکزي  اصفهان واحد اسالمی آزاد کزي باید دانشجوي دانشگاهشوراي مر

هاي اسالمی، شوراهاي صنفی دانشجویان، انجمن هاي  کانون نباید عضو مؤثر یا دبیر در نشریات سیاسی دانشجویی، تشکل

  باشند.علمی، بسیج دانشجویی یا عضو شوراي مرکزي سایر کانون ها 

 

  هیأت مؤسس -شش  ماده

مند به فعالیت هاي فرهنگی و هنري واجد شرایط ماده سه از اساسنامه ي حاضر که  گروهی متشکل از دانشجویان عالقه

تقاضانامه ي صدور مجوز کانون فرهنگی دانشجویان را به انضمام اساسنامه ي پیشنهادي هیأت مؤسس به معاونت 



 

ارائه نموده و پس از تأیید تقاضانامه و کسب مجوز  دانشگاهو اجتماعی  فرهنگی شوراي و  دانشگاه دانشجویی و فرهنگی

 تأسیس و فعالیت کانون، به شرح وظایف خود مندرج در ماده هفت می پردازند.

 

  هیأت مؤسسوظایف  -هفت  ماده

  مجمع عمومی. تشکیل براي حاضر اساسنامه از سه ماده شرایط واجدین میان از نفر15 حداقل تعداد به اولیه عضوگیري -7-1

  برگزاري اولین مجمع عمومی و انتخاب شوراي مرکزي در مجمع مذکور ظرف حداکثر دو ماه پس از کسب مجوز. -7-2

  هیأت مؤسس پس از عمل به کلیه ي وظایف مندرج در ماده شش و ماده هفت، منحل خواهد شد. -  1تبصره 

 

  مجمع عمومی -ماده هشت 

ت که مطابق فصل دوم از اساسنامه اس یاعضای از متشکل و کانون در گیري تصمیم مرجع باالترین عمومی جمعم -8-1

  حاضر، عضو کانون هستند.

مجمع عمومی به صورت عادي و یا فوق العاده تشکیل می گردد. مجمع عمومی به طور عادي حداقل ساالنه یکبار  -8-2

(یک سوم) از  3/1اساس ضوابط مندرج در مواد اساسنامه حاضر و یا به پیشنهاد  برگزار می شود و به طور فوق العاده بر

(دو سوم) از اعضاء، رسمی است و مصوبات  3/2جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل  اعضاي کانون تشکیل می شود.

  بعالوه یک عدد از آراء مأخوذه) معتبر است. درصد 50آن با رأي اکثریت حاضران (

ر صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه مذکور باید حداکثر دو هفته بعد تشکیل گردد. این د -  1تبصره 

  جلسه با حضور هر تعداد از اعضاي کانون رسمی خواهد بود.

 روز کاري قبل از سررسید برگزاري جلسه ي مجمع عمومی 6 حداقل باید عمومی مجمع جلسات تشکیل تاریخ -  2تبصره 

 .شود رساندهکانون  اعضاء اطالع به

  

  وظایف مجمع عمومی -ماده نه 

انتخاب رئیس و نائب رئیس مجمع عمومی کانون از میان نامزدهاي تصديِ عناوین مذکور در آغاز هر یک از  -9-1

  جلسات مجمع عمومی به منظور مدیریت جلسه ي مجمع عمومی بر اساس اساسنامه و آئین نامه هاي کانون.

تصدي عناوینِ رئیس و نائب رئیس مجمع عمومی کانون باید ضمن برخورداري از شرایط مندرج نامزدهاي  - 1تبصره 

  شوراي مرکزي کانون در دوره ي جاري نباشند. عضو یا مرکزي شوراي در عضویت در فصل دوم از اساسنامه حاضر، نامزد

  کانون. اساسنامه نامه ها و تمامی مفادآیین  پایبندي به اصول، مقررات، و هیأت مؤسس تصویب اساسنامه پیشنهادي -9-2

انتخاب اعضاي شوراي مرکزي از میان نامزدهاي عضویت در شوراي مرکزي در انتخابات شوراي مرکزي کانون  -9-3

  براي مدت یکسال و یا استیضاح آنان.

رائه مصوبات به اتصویب تغییرات و اصالحات پیشنهادي شوراي مرکزي در اساسنامه و آیین نامه هاي کانون و  -9-4

  به شوراي فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به منظور بررسی و تأیید نهایی. دبیر کانون جهت ارجاع

  تصویب اساسنامه و آیین نامه ها با رأي دو سوم حاضرین در مجمع عمومی امکان پذیر است. -  2تبصره 



 

حضور داشته اند) مبنی بر عدم کفایت  با توافق یک سوم اعضاي مجمع عمومی (که در انتخابات شوراي مرکزي -9-5

اعضاي شوراي مرکزي منتخب و با تأیید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، شوراي مرکزي منحل شده و سپس 

  انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

  کانون.تدوین یا بررسی پیشنهاد شوراي مرکزي کانون درخصوص اولویت ها، سیاست ها و برنامه هاي کلی  -9-6

  از اساسنامه حاضر). 5-11ماهه ي فعالیت هاي شوراي مرکزي (مطابق با بند  6استماع و بررسی گزارشِ  -9-7

  همکاري منظم و فعال با کانون در مواقع مورد نیاز و شرکت در انتخابات ساالنه شوراي مرکزي کانون. -9-8
  

  شوراي مرکزي - دهماده 

عضو علی البدل می باشد که در انتخابات شوراي مرکزي  2عضو اصلی و  5 شوراي مرکزي کانون متشکل از -10-1

  کانون توسط مجمع عمومی، از میان اعضاء مطابق آیین نامه انتخابات کانون براي مدت یکسال برگزیده می شوند.

ه عضویت وي چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضاي شوراي مرکزي از عضویت انصراف دهد یا مطابق آیین نام - 1تبصره 

در شوراي مرکزي لغو شود، اولین عضو علی البدل (بر اساس اکثریت تعداد آراء مأخوذه در انتخابات شوراي مرکزي 

  کانون توسط مجمع عمومی) جایگزین وي خواهد شد.

مرکزي،  به شوراي مرکزي به عنوان عضو اصلی شوراي وي پیوستن یا و البدل علی اعضاي یک از برکناري هر با - 2تبصره 

  به ترتیب کاندیدایی که بیشترین رأي را در انتخابات شوراي مرکزي کانون کسب کرده است، جایگزین وي خواهد شد.

  برگزار خواهد شد. زودهنگام کنند انتخابات مرکزي به هر دلیل تغییر شوراي اصلی اعضاي از نفر سه که هنگامی -  3تبصره 

ل سه نفر از اعضاي اصلی رسمیت می یابد و مباحث مطروحه در جلسه با جلسات شوراي مرکزي با حضور حداق -10-2

  رأي اکثریت حاضرین معتبر است.

در صورت غیبت هر یک از اعضاي اصلی در یک جلسه، اعضاي علی البدل (به ترتیب اکثریت تعداد آراء  - 1تبصره 

  حق رأي می یابند. مأخوذه در انتخابات شوراي مرکزي کانون توسط مجمع عمومی)، در آن جلسه

برنامه ریزي و اداره جلسات شوراي مرکزي بر عهده دبیر شوراي مرکزي است که در اولین جلسه شوراي  -10-3

  مرکزي، دبیر کانون نیز می باشد. شوراي دبیر شود. می انتخاب مرکزي شوراي اصلی اعضاي نفر از 3حداقل  با رأي مرکزي

ي می تواند با نظر اکثریت اعضاء، افرادي را براي حضور در جلسه دعوت با توجه به ضرورت، شوراي مرکز -10-4

 نماید. الزم به ذکر است که افراد دعوت شده مطابق با بند حاضر، فاقد حق رأي در شوراي مرکزي کانون می باشند.
  

  وظایف شوراي مرکزي -ماده یازده 

  ودجه براي آن ها و نظارت بر روند اجراي این فعالیت ها.تنظیم تقویم فعالیت ها و برنامه هاي کانون، برآورد ب -11-1

از اساسنامه حاضر، نظارت بر نحوه فعالیت آن ها و تعیین  13تشکیل کارگروه هاي کانون مطابق با ماده  -11-2

  تسهیالت ویژه براي اعضاي کارگروه ها با توجه به کیفیت کار آن ها.

  تصویب. و بررسی جهت عمومی مجمع به آن ارائه و ضرورت برحسب ها نامه نآیی اصالح و تدوین و اساسنامه اصالح -11-3

  برگزاري انتخابات شوراي مرکزي مطابق با اساسنامه و آیین نامه هاي کانون. -11-4

  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه. و عمومی مجمع به ارائه و ماه 6 هر در کانون هاي فعالیت گزارش تنظیم -11-5

  تصمیم گیري در خصوص مسائل کانون و بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوي کارگروه ها. -11-6



 

 برنامه هفته یکبار براي 2 هر جلسه یک تشکیل حداقل و ساعت در هفته 6 حداقل به مدت در دفتر کانون حضور -11-7

  ریزي و نظارت بر اجراي فعالیت ها.

اعضاي شوراي مرکزي، ضمن پایبندي به وظایف خود، ساعات حضور در در تعطیالت دانشگاهی با توافق  -1تبصره 

  کانون و تعداد جلسات قابل تغییر است.

معرفی دبیر کانون به معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد براي معرفی و حضور در مجامع کانون هاي فرهنگی  -11-8

  دانشجویان دانشگاه هاي کشور.
 

 کانون دبیروظایف  -ماده دوازده 

  تعیین زمان جلسات شوراي مرکزي و اطالع رسانی به تمامی اعضاي شوراي مرکزي اعم از اصلی و علی البدل. -12-1

  تواند مسئولیت اطالع رسانی را به یکی دیگر از اعضاي شوراي مرکزي (با توافق طرفین) واگذار نماید. دبیر می -  1تبصره 

  پیگیري روند اجرایی فعالیت هاي کانون. -12-2

  پیگیري تأمین بودجه کانون. -12-3

  دبیر موظف است گزارش هاي مالی را با درخواست اعضاي شوراي مرکزي، در اختیار ایشان قرار دهد. -  1تبصره 

  تصمیم گیري در موارد اضطراري و ضروري در صورت عدم دسترسی به اعضاي شوراي مرکزي. -12-4

  فرهنگی دانشگاه و انتقال مصوبات این شورا به شوراي مرکزي کانون.شرکت در جلسات هماهنگی کانون هاي  -12-5

  

 کارگروه هاي کانون - سیزدهماده 

شوراي مرکزي بر اساس اهداف و خط مشی کانون (مندرج در فصل نخست از اساسنامه حاضر) می تواند تشکیل تعدادي 

ب نماید. تشکیل و مدیریت کارگروه هاي کانون از کارگروه را زیر نظر شوراي مرکزي کانون را در قالب آیین نامه تصوی

  آیین نامه هاي داخلی کانون که به تصویب مجمع عمومی رسیده است تابعیت می نماید.

 

  چهاردهماده 

تبصره تنظیم شده و در دو نسخه می باشد که یک نسخه در اختیار کانون و  13ماده و  14فصل و  3این اساسنامه در 

 کلیه عاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می باشد و هر یک در حکم واحد می باشند. درخصوصیک نسخه در اختیار م

به تایید ریاست  2/9/93اجرایی که در تاریخ  ي نامه آئین با بقاط، ماست نشده اشاره آنها به اساسنامه این در که مواردي

 .شد خواهد عمل محترم دانشگاه آزاد اسالمی رسیده است

 
 


