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 باسمه تعالی 

 های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویاناساسنامه کانون

 مجتمع آموزش عالی گناباد 
 

 

 

  کلیات  و ریفا: تع1فصل 
های فرهنگی    نامه کانون  دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد که مطابق این اساسنامه و در چارچوب آئین نهادی است متشکل از  فرهنگی    کانونتعریف:    - 1ماده  

 کند. سسات آموزش عالی  و زیر نظر مدیریت فرهنگی فعالیت می ؤها و مدانشجویان دانشگاه

 گناباد است.   مجتمع آموزش عالی کار رفته است، منظور »کانون فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان  در این اساسنامه هر جا لفظ »کانون« به تبصره:

 نمایند که:  کانون و سایر اعضا اقرار می مرکزی اعضای شورای  کلیات: -2ماده 

 های مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران را تحکیم خواهد کرد.  حاکمیت ملی و آرمانقانون اساسی، ای خواهد بود که اصل والیت فقیه،  فعالیت کانون به گونه -الف

 ایرانی در دانشگاه باشد.  -های فرهنگی و اجتماعی اسالمی   ای خواهد بود که نتیجه آن تقویت ارزش فعالیت کانون به گونه -ب

  مجتمع آموزش عالی گنابادنشریات سیاسی دانشجویی و هیأت علمی    ها و ای خواهد بود که با وظایف سایر نهادها، شوراها، انجمن ها، تشکل گونهفعالیت کانون به  -ج

 تزاحم نداشته باشد.

 ای خواهد بود که اصول و مقررات دانشگاه را رعایت نموده و از مفاد این اساسنامه عدول ننمایند.گونهفعالیت کانون به -د

 صورت پذیرد. هماهنگی و زیر نظر مدیریت فرهنگی فعالیت کانون با  -ه

 هااهداف عمومی، تخصصی و حیطه فعالیت کانون  -2فصل 
 :های مشترکو حیطه فعالیت  عمومی اهداف -3ماده 

 اعضاء  همه برای یکسان و  مناسب امکانات فراهم نمودن و  دانشجویان فرهنگی  تعالی  جهت مناسب بستری ایجاد ➢
 ان یدانشجو ی و اجتماع یهنر ، ی فرهنگ ،ی مذهب یتالشها و استعدادها ق،یعال دهی هدفمند ساختن وجهتدانشجویان و  فعالیتهایبخشیدن تعمیق  ➢
   ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان از طریق انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری ➢
 باشد.رات و... که به نحوی با موضوع فعالیت کانون مرتبط می انهادها، سازمانها و ادهای فرهنگی، سایر کانون همکاری و تعامل با  ➢
ات دانشجویی، تولید محتوای فرهنگی، برگزاری مسابقات دانشجویی و  یفروشگاه، انتشار نشر  / شگاهیدوره، کارگاه، نما  ،کالس،ی شیآزاداند  ی کرس  یبرگزار ➢

 و....    اردوهای فرهنگی 

 نون، در سطح شهرستان، استان، منطقه و کشور.ها، مسابقات و.... فرهنگی و هنری مطابق با زمنیه فعالیت کاها، جشنوارهها، در همایششرکت اعضای کانون ➢
 . ایجاد آرشیو و بانک اطالعات مرتبط با زمینه فعالیت هر کانون ➢

 فرهنگی:  و حیطه فعالیت هر کانون اهداف تخصصی  -4ماده 
 کانون مهدویت:  - 1-4

 نمایند. دینی و مذهبی بوده و با نام کانون مهدویت فعالیت می  ،زمینه فعالیت کانون

 و آمادگی برای ظهور جامعه دانشگاهی در جهت ایجاد حرکتی مستمر برای شناخت حقیقت فکریرشد  ➢
 های فکری و جسمی جهت رویارویی با مسائل قبل از ظهور   آمادگی کسب  ➢

 یه در دوران غیبتباالبردن آگاهی دانشجویان راجع به اصل مترقی والیت فق ➢
 بصیرت و ومعرفت دانشجویان در عرصه مهدویت  سطحارتقای  ➢
 مهدوی مسابقاتو برگزاری  آشنایی با زندگی نامه امام عصر)عج( ➢
 هایی پیرامون پاسخگویی به شبهات حوزه مهدویتجلسات و نشست  سلسلهبرگزاری  ➢
 آموزنده در بحث مهدویت ارائه مطالب مهدویت در کانال های مجازی و ارائه مطالب  ➢

 : کانون ادبی نجوا 2-4

 نمایند. ادبی و هنری  بوده و با نام کانون ادبی نجوا فعالیت می  ،زمینه فعالیت کانون

 متون شعری  قافیه و  موزش وزن و آو  فرهنگ در زمینه ادبیات و و جستجوتحقیق  ،برگزاری انجمن ادبی توسط دانشجویان ➢
 درکشور  ادبی  مسابقات در شرکتو  ادبیاتبرگزاری مسابقات در زمینه ی  ➢
 تهیه ی بروشور، مقاله، وبرنامه هایی جهت آشنایی دانشجویان با ادبیات مختلف جهان  ➢
 برگزاری شب شعر درمناسبت های مختلف بزرگداشت شاعران  معرفی شاعران ونویسندگان، تشکیل کارگاه شعر، ➢

 آشنایی با شاعران و هنرمندان آیینی ➢
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 کتاب و اندیشه:   کانون 3-4

 .نمایند زمینه فعالیت کانون فرهنگ و اندیشه  بوده و با نام کانون کتاب و اندیشه فعالیت می 

 گسترش فرهنگ ترویج کتابخوانی در میان دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد ➢
 . افزایش روحیه انتقادی و خالقیت در میان دانشجویان  و   سبک زندگی هایی مانند موفقیت، مذهبی، اجتماعی، هنر و  و بررسی کتاب در حوزهبرگزاری جلسات نقد   ➢
 های کوتاه و بلندهای داستان نویسی اعم از داستانتوجه به اصول نگارشی در فعالیت  ➢
 (شامل دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی  )مسابقات مربوط به کتاب و کتابخوانی و داستان نویسی  ➢
 در راستای ترویج فرهنگ مطالعهعکس و پوستر  ،حوزه هنریاستفاده از  ➢

 هالل احمر:   کانون 4-4

 د. ننمای اجتماعی  بوده و با نام کانون هالل احمر فعالیت می  ،زمینه فعالیت کانون
 .غیرمترقبه حوادث طبیعی  بروز هنگام ویژه به  ، جامعه نیاز مورد اجتماعی  و  امدادی انجام خدمات در آنان ساختن آماده منظور به دانشجویان آموزش و  تربیت ➢
 . دیده آسیب و  نیازمند اقشار ویژه به جامعه، مختلف اقشار با دانشگاهی  قشر وفا و همدلی بین به وکمک یاندانشجو بین نیکوکاری و  تعاون حس ایجاد  ➢
 . سازمان به مربوط های فعالیت و  هاگیریتصمیم در دانشجویان مشارکت توسعه  ➢
 . انسانی  و  الهی  های ارزش از دفاع و  جامعه  سالمت  امر به  کمک  ➢
 .پذیر آسیب دانشجویان منظورحمایت از به دانشجویان اجتماعی  نیازهای و  مشکالت معرفی  و  شناسایی   ➢
 . دانشگاهی  پژوهشی  و  آموزشی  های برنامه طریق از هالل احمر جمعیت انسانی  هدفهای  و  وظایف شناساندن و  تبیین جهت در کوشش  ➢
 .مند عالقه دانشجویان برای اولیه هایکمک  و  امداد کالسهای برگزاری ➢
 غیرمترقبه ازحوادث دیدگان  آسیب به کمک برای داوطلب دانشجویان از استفاده ➢

 برگزاری اردوهای جهادی جهت کمک به اقشار آسیب پذیر.   ➢
 :صنایع دستی و هنرهای تجسمی کانون 5-4

 د.ننمای زمینه فعالیت کانون ادبی و هنری بوده و با نام کانون صنایع دستی و هنرهای تجسمی فعالیت می 
 گسترش فرهنگ و روحیه کار گروهی از طریق انجام فعالیتهای جمعی  ➢
 آموزش به عالقمندان صنایع دستی و هنرهای تجسمی و شکوفایی استعدادهای هنری در حیطه فعالیت کانون  ➢
 های هنری جذب، سازماندهی و مشارکت دادن دانشجویان مستعد و هنرمند جهت فعالیت ➢
 های دانشجوییاوقات فراغت دانشجویان بویژه ساکنین خوابگاه غنی سازی ➢
 و جلسات عمومی برای دانشجویان مجتمع  تخصصی برای اعضای کانونها و جلسات برگزاری کالس ➢
 تالش برای تأمین اقالم و تجهیزات مورد نیاز کانون  ➢

 : عفاف و حجاب  کانون 6-4

 .دننمای زمینه فعالیت کانون دینی و مذهبی  بوده و با نام کانون عفاف و حجاب فعالیت می 

 و انجام مطالعات پژوهشی  در زمینه آسیب شناسی حجاب و آموزش احکام حجاب  موزش فرهنگ عفاف و حجابآترویج و  ➢
 معرفی الگوهای برترو ضرورت حجاب و پاسخگویی به شبهات در مسئله حجاب و ارائه مشاوره  فلسفه و تبیین  ➢
 شناسی پیامد های عدم رعایت حجاب آسیب  برگزاری جلسات مباحثه و مناظره و مشارکت گروهی در رابطه با نقد کتاب با موضوع عفاف و حجاب ➢

 کتاب های مربوط در این زمینه  موزشی و معرفی آتهیه جزوات  و زاد اندیشی در رابطه با ضرورت عفاف و حجاب آهای کرسی  برگزاری همایش و  ➢
 :مهدوی کانون خیریه بهار 4-7

 .ند ینما ی م تیفعالخیریه بهار بوده و با نام کانون  اجتماعی کانون  تیفعال نهیزم
 بضاعت  ی ب   انیدانشجوشناسایی و توانمندسازی  ➢
 . ریخ یمشارکت در کارها  یافراد برا گرید یدعوت به همکارو  هیریخ  نهیبرتر در زم یالگوها ی معرف و مراسمات از جمله جشن عاطفه ها  یارزبرگ ➢

 : های آزاداندیشیکانون کرسی 4-8
 .ندینما ی م تیفعالهای آزاداندیشی کرسی  بوده و با نام کانونفرهنگ و اندیشه کانون  تیفعال نهیزم

 تقویت روحیه مطالبه گری دانشجویانو ارتقای سطح دانش فرهنگی و سیاسی  ➢

 افزایش روحیه انتقاد پذیری و شجاعت بیان در میان دانشجویان و ارتقای سطح منطق پذیری  ➢

 آزاد و مسابقات  بونیتر یبرگزار ،مشکالت روز جامعهو نقد و بررسی مسائل مختلف فرهنگی و سیاسی  ➢
 کانون قرآن و عترت: 4-9

 .ندینما ی م تی بوده و با نام کانون قران وعترت)ع( فعال دینی و مذهبی کانون  تیفعال نهیزم
  ی فرهنگ  یی و معاونت دانشجو  یی دانشجو یهااعم از تشکل   ی مختلف فرهنگ  یهاکه در کل مجموعه دانشگاه در بخش  ی قرآن   یتهایکردن مجموعه فعال  نهینهاد ➢

 . و ائمه اطهار )ع( یو سنت نبو رهیو بزرگداشت س  اءیو اح ی قرآن ان یجلب مشارکت دانشجو قیاز طر  ی شود، و فعال نمودن واحد قرآنی انجام م

 ها ها و دانشکدهدر خوابگاه ی قرآن یهنر  یهاو کالس ری، قرائت، تفسدیحفظ، تجو یهاکالس  لیو تشک یزیراعم از برنامه ی قرآن یهاتیفعالاجرای  ➢

   ی بالقوه قرآن یو شکوفا نمودن استعدادها  ی قرآن یاستعدادها  یریو بکارگ ی قرآن یروهایو جذب ن یی شناسا ➢

 ( در رابطه با قرآن و اذانقرآنی و معارفی )مسابقات  هیکل یبرگزار مشارکت در  و  یزیبرنامه ر ➢

 در فضاهای مناسب و از پیش تعیین شده در سطح دانشگاه  اتیو آ ثیبا نصب احاد ی قرآن یفضا جادیا ➢

 کانون قرآن و عترت.   هایو تعمیق بخشیدن به فعالیتفعال کردن  ،قرآن و عترت رامونیجلسات مطالعات و پژوهش پ  یبرگزار ➢
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 کانون ایثار و شهادت:  4-10

 .ندینما ی م تیفعال، 3ایثار و شهادت طبق موارد مندرج در ماده  کانون بوده و با نامفرهنگی و مذهبی  ،کانون تیفعال نهیزم

 کانون فیلم و عکس:  4-11

 .ندینما ی م تیفعال، 3کانون ایثار و شهادت طبق موارد مندرج در ماده بوده و با نام فرهنگی و هنری  ،کانون تیفعال نهیزم

 کانون سبک زندگی:  4-12

 .ندینما ی م تیفعال، 3کانون سبک زندگی طبق موارد مندرج در ماده بوده و با نام فرهنگی و اجتماعی  ،کانون تیفعال نهیزم

 : کانون تئاتر 4-13

 .ندینما ی م تیفعال، 3کانون تئاتر طبق موارد مندرج در ماده بوده و با نام فرهنگی و هنری  ،کانون تیفعال نهیزم

 :کانون سرگرمی و مسابقات/ تبلیغات  4-14

 .ندینما ی م تیفعال، 3طبق موارد مندرج در ماده  سرگرمی، مسابقات و تبلیغاتکانون بوده و با نام فرهنگی و هنری  ،کانون تیفعال نهیزم

 پذیر است.  امکان دانشگاه،ها، بنا به درخواست اعضای شورای مرکزی کانون و با نظر مدیریت فرهنگی  یا افزایش حیطه فعالیت کاهش :تبصره

 : ارکان کانون: 3فصل

 ارکان کانون:   -5 ماده

 باشد.می  های کانونکمیته  -ه(و  دبیر کانون  -شورای مرکزی کانون د( –مجمع عمومی کانون ج(  -عضو کانون ب( -ارکان هر کانون فرهنگی متشکل از: الف(

آیند. ها به عضویت کانون در می کانوننامه  شود که مطاابق آئینبه هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطالق می   :الف( عضو کانون

 عضویت داشته باشد. کانون  3 تواند حداکثر درهر دانشجودر زمان واحد می  نفر است. 15حداقل تعداد اعضاء جهت فعالیت یک کانون 

 شود:لغو عضویت اعضای کانون با یکی از موارد زیر محقق می  تبصره:

 فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج  •

 )کمیسیون فرهنگی(.  های دانشگاهلیت در چارچوب این اساسنامه با تشخیص شورای مرکزی کانون و تأیید گروه ناظر بر فعالیت کانونعدم فعا •

)عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود    محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی  •

 تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد( که به 

 : شورایی است متشکل از اعضای کانون که جلسات آن به منظور  ب( مجمع عمومی کانون:

 استیضاح شورای مرکزی یا اعضای آن   -      های داخلی کانون و تغییرات آنهانامه تصویب اساسنامه و آئین -  انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون  -

 های آن  دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعالیتتدوین اولویتها و   -

ع عمومی کانون  و به طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضای کانون تشکیل می شود. جلسات مجم حداقل سالی یکباربه طور عادی 

 با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

باشد که با برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون و  عضو علی البدل می  2عضو اصلی و  7تا  5اعضای شورای مرکزی کانون متشکل از شورای مرکزی کانون: -ج(

 شوند.برگزیده می  یکسال   برای مدت 1ها نامه کانوندارای شرایط مندرج در آئینی از میان اعضا

 وظایف شورای مرکزی کانون: 

 .هانظارت بر روند اجرایی این فعالیت ، مشارکت و های کانون، تعیین بودجه برای آنهاتنظیم تقویم فعالیت -

 های کانون، نظارت بر نحوه فعالیت آنها تشکیل کمیته  -

 ها بر حسب ضرورت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نامههای ضروری، تغییر و اصالح اساسنامه و آئیننامهتدوین آئین -

 نامه انتخاباتی کانون برگزاری انتخابات شورای مرکزی مطابق آئین -

 دستور جلسات آن درخواست تشکیل جلسات مجمع عمومی کانون و تهیه  -

نفر از اعضای شورای مرکزی عدم    4نامه انضباطی و با تصویب  چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضای شورای مرکزی کانون از عضویت انصراف دهد یا مطابق آئین  :1  تبصره

 . خواهد شدصالحیت وی ثابت شود عضویت وی در شورای مرکزی کانون لغو و اولین عضو علی البدل جایگزین وی 

نامه انضباطی و یا پیوستن وی به شورای مرکزی به عنوان عضو اصلی، به ترتیب کاندیدایی که بیشترین رأی  علی البدل مطابق آئین یبا برکناری هر یک از اعضا  :2 تبصره

 را کسب کرده است، جایگزین وی خواهد شد. 

 
الی یا سه نیمسال  تحصیلی را گذرانده باشند )به استثنای مقاطع تحصیالت تکمیلی(   ب( تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشد. ج( دو نیمسال تحصیلی متو الف( حداقل یک نیمسال    -1

ه( عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکلهای اسالمی، شوراهای    تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند. د( محکومیت انضباطی  منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر نداشته باشند. 
های فرهنگی  و( عضو شورای مرکزی سایر کانون های علمی و سر دبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند. صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران انجمن

    دانشگاه نباشند.
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 دلیل تغییر کند انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد. نفر از اعضاء شورای مرکزی به هر  3هنگامی که : 3تبصره

با حضور حداقل دوسوم از اعضای اصلی تشکیل شود و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران    حداقل یکبار در ماهجلسات شورای مرکزی کانون باید    :4تبصره  

 . یابندالبدل به ترتیب آرای مأخوذه، در آن جلسه حق رأی می در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی در یک جلسه، اعضای علی  معتبر است.

 کنند. انتخاب و به مدیر فرهنگی معرفی می  برای مدت یکسالکانون عنوان دبیر شورا یک نفر را از میان خود به  یدر اولین جلسه شورای مرکزی، اعضاد( دبیر کانون: 

 وظایف دبیر کانون: 

 ریزی جلسات شورای مرکزی کانون و تنظیم صورتجلسه و نظارت بر اجرای مصوبات مسئولیت برنامه -

 شورا آن  و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات  ی فرهنگی هاکانون دبیرانشرکت در جلسات شورای   -

 مسئولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون و انجام مکاتبات اداریپذیرش  -

 شود:با یکی از دو شرط زیر انجام می  شورای مرکزی کانون بیر کانون و تبدیل او به عضو عزل دتبصره: 

 گردد.  نامه انضباطی اسالمی که منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم مطابق آئین - ( رعایت نکردن شئونات دانشجویی 1

 .تحت نظارت کمیسیون فرهنگی  و  1هانامه کانونآئین 26نکردن ماده  نظر استاد مشاور کانون و کارشناس مربوطه  مبنی بر عدم فعالیت قابل قبول و رعایت ( 2

هایی  دائمی تشکیل و در حوزهباشند که به حسب ضرورت و تحت نظارت شورای مرکزی کانون به صورت مقطعی یا  های کاری فعال می گروه  :های کانونه( کمیته

 نمایند.رسانی و ارتباطات، برگزاری مراسم، انتشار نشریه کانون و.... فعالیت می نظیر آموزش، پژوهش، اطالع

 ود.شها با مسئولیت یکی از اعضای شورای مرکزی  و یا با نظارت مستقیم وی توسط یکی از اعضای مجمع عمومی  اداره می هر یک از کمیته  :1 تبصره

 پذیرد.های کانون، انحالل و یا تمدید فعالیت آنها در هر دوره به پیشنهاد شورای مرکزی صورت می تشکیل کمیته : 2 تبصره

 گردد.ها توسط شورای مرکزی تنظیم می ها و دستورالعمل فعالیت کمیته برنامه :3 تبصره

ماه فرصت دارد تا با فراخوان عمومی عضو گیری نماید. در غیر   2نصاب تعداد اعضاء خارج شود  در صورتی که کانون پس از اخذ مجوز به هر دلیلی از حد    :  6ماده  

 اینصورت رأی شورای فرهنگی را برای تعلیق یا انحالل خواهد پذیرفت. 

 فرهنگی ، تعلیق یا انحالل خود را می پذیرد.  شورای با مجوز و  2هانامه کانون آئین  27عنایت به ماده با  سال تحصیلی غیر فعال باشد،در صورتی که کانون یک نیم:  7ماده 

باشد که در سایت حوزه امور فرهنگی  دانشگاه می های مصوب  ها و فرم، دستورالعمل فرآیندها،  هانامه کانونآئینچارچوب  ها، در  روال اجرای فعالیت کانون:  8ماده  

زی، موظف هستند با بررسی دانشگاه بخش امور فرهنگی موجود بوده و نسخه نهایی آنها بارگذاری شده و در موارد لزوم، بروزرسانی خواهد شد. دبیر کانون و شورای مرک

من رعایت دقیق و به کار بستن آنها، در صورت نیاز، پیشنهادات اصالحی  و مطالعه این فرآیندها و دستورالعملها در جلسات شورای مرکزی، کامالً با این موارد آشنا شده و ض

 و تکمیلی خود را از طریق دبیر به کارشناسان مربوطه ارائه نمایند. 

در جلسه  و    هرسید  هاکانون   شورای مرکزی   یید اعضایأتبصره به ت   11ماده  و     9فصل،    3شده ، مشتمل بر  این اساسنامه بر اساس اهداف، زمینه و حیطه فعالیت تعیین  :  9ماده  

 رسید.  دانشگاه یید اعضای شورای فرهنگی أبه ت  22/02/1400 مجتمع آموزش عالی گناباد مورخشورای فرهنگی 
 

 دانشگاهرئیس شورای فرهنگی 

 طفی موسوی زادهصدکتر سید م 

 

 
از شورای    شورای مرکزی کانون سه ماه متوالی )به جز تعطیالت نوروز و تابستان و بین دو نیمسال تحصیلی( تشکیل جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبیدر صورتی که دبیر و    -  1

هنگی دانشگاه، شورای مرکزی را منحل روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام کند. در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر، شورای فر  15هماهنگی،  
 کند و شورای هماهنگی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف کانون مزبور اقدام نماید. می

دهد. در  ا مورد سوال قرار میکزی رچنانچه کانونی در طول یک نیمسال تحصیلی هیچ فعالیتی در سطح دانشگاه نداشته باشد، شورای هماهنگی در این خصوص دبیر کانون و شورای مر  -  2
کزی کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به  صورت موجه نبودن ادله ارائه شده، بنا به نظر اکثریت مطلق اعضاء شورای هماهنگی ضمن صدور اخطار کتبی، مدت یک ماه به دبیر و شورای مر

ای فرهنگی دانشگاه شورای مرکزی کانون را منحل و شورای هماهنگی ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف  در این مدت، شور  فعال کردن کانون اقدام کند. در صورت عدم فعالیت کانون
 کانون مربوطه اقدام خواهد کرد. 


