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  فرهنگي ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر  -علمي  آئين نامه تشكيل كانون
  در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

  
  مقدمه

معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري معاونت فرهنگـي بنيـاد شـهيد و    
ـ       ت اجتمـاعي و خودبـاوري   امور ايثارگران در راستاي اجراي رسـالت خـود كـه همانـا ارتقـا منزل

دانشجويان شاهد و ايثارگر است به منظور اجرايي شدن شعار هويت مـداري جمعـي، آئـين نامـه     
دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عـالي را تهيـه    تشكيل كانون ايثار

  .كرده است
  

  :فصل اول
  تعاريف : ۱ماده 

انشجويان شاهد و ايثـارگر دانشـگاه هـا و مؤسسـات     فرهنگي د -تشكل علمي  :كانون . ۱-۱
  . آموزش عالي

  . اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  :اداره كل. ۲-۱
  ).با نمايندگي اداره كل آموزش عالي(بنياد شهيد و امور ايثارگران  :بنياد. ۳-۱
  . هستاد شاهد و ايثارگر دانشگا   :ستاد.۴-۱
دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي وزارت      :دانشجو .۵-۱

  .علوم، تحقيقات و فناوري
  .امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي مدير  :دبير ستاد. ۶-۱
  

  اهداف : ۲ماده 
بلـور نمـودن هويـت مـداري     مندي و روحيـه خودبـاوري و مت   به منظور توانمند سازي، عزت

  .با اهداف زير تشكيل مي شود »كانون«دانشجويان شاهد و ايثارگر، 
 .حفظ و حراست از آثار و پيام شهيدان و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت. ۱-۲
 .هاي علمي و فرهنگي كشور در عرصه نقش دانشجويانتقويت . ۲-۲
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ي و مشاركت بيشتر اين دانشجويان در مسـائل  اي مناسب براي همفكر ايجاد زمينه. ۳-۲
  .آموزشي و فرهنگي

  . دانشجويانانسجام بخشي و تقويت فعاليت هاي فرهنگي . ۴-۲
سازي مناسب جهت ارزيابي ميزان تأثيرگذاري فعاليت هـا و مقايسـه آنهـا در     زمينه. ۵-۲

 .سطح دانشگاه ها
 .ايثارگر در دانشگاه هانماياندن قوت و توانمندي هاي دانشجويان شاهد و . ۶-۲
رشد و ارتقا روحيه خودباوري و كـارگروهي در ميـان دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر      . ۷-۲

 .ها دانشگاه
برنامه ريزي براي ارتقا سطح علمي و فرهنگي دانشجويان با همكـاري و مشـاركت   . ۸-۲

 .هاي علمي ديگر انجمن
 . نها به سوي كار گروهيسازماندهي نيروهاي پراكنده دانشجوئي و هدايت آ. ۹-۲

بهره گيري از امكانات موجـود نهادهـاي مـرتبط جهـت دايـر نمـودن دوره هـاي        . ۱۰-۲
 .كارآموزي و آموزش عملي ضمن تحصيل

  
  اركان و تشكيالت: ومدفصل 

  

  هيأت مؤسس: ۳ماده 
را بـه عنـوان    از دانشجويان شاهد و ايثـارگر  نفر ۵مدير شاهد و ايثارگر دانشگاه موظف است 

  . يأت موسس كانون تعيين نمايده
منحـل   »كـانون «هيئت مؤسس پس از تشكيل مجمع عمومي و شـوراي مركـزي    :۱تبصره

  .شود مي
  

  مجمع عمومي: ۴ماده
تشكيل مي شود و بـاالترين ركـن تصـميم گيرنـده در      »كانون«اين مجمع از اعضاي اصلي 

  .است »كانون«
  



 ٣

  شوراي مركزي كانون: ۵ماده 
نفر علي البدل مي باشد كه براي مدت يك سـال   ۲نفر عضو اصلي و  ۵ز اين شورا متشكل ا

  .از طريق انتخابات مجمع عمومي انتخاب مي شوند
  :شرايط عضويت اين افراد به شرح ذيل است

  .حداقل دانشجوي نيمسال دوم باشد. ۱-۶
  .سابقه مشروطي نداشته باشد. ۲-۶
 .محكوميت انضباطي نداشته باشد.  ۳-۶ 
  .شوراي مركزي ساير تشكل هاي دانشجويي در دانشگاه نباشدعضو . ۴-۶

  
  اعضاي كانون: ۶ماده 

  :شوند به دو دسته تقسيم مي »كانون«اعضاي 
كننـد اطـالق    به دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كـه دركـانون فعاليـت مـي      :اعضاي اصلي  )الف
  . گردد مي
گـردد كـه در كـانون     مند اطـالق مـي   يثارگر عالقهبه دانشجويان غير شاهد و ا  :اعضاي افتخاري  )ب

  .كنند فعاليت مي
توانند حداكثر سـه سـال بعـد از فراغـت از      آموختگان شاهد و ايثارگر هر دانشگاه مي دانش: ۲تبصره 

  . باشند »كانون«تحصيل در هر مقطع در عضويت 
  

  و نحوه تشكيل جلسات  شرح وظايف: مسوفصل 
  

  وظايف مجمع عمومي : ۷ماده 
 تعيين اعضاي شوراي مركزي از طريق انتخابات -
 و ارائه پيشنهادهاي مورد نياز به شوراي مركزي »كانون«بررسي برنامه هاي اجرا شده  -
  »كانون«تدوين اولويت ها و استماع گزارش ساالنه شوراي مركزي  -

 جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به عالوه يك در نوبـت اول و بـا   :۳تبصره
حضور هر تعداد در نوبت دوم رسميت مي يابد مصوبات جلسه با رأي مثبت نصف بعالوه 

  :يك حاضرين الزم االجراست، لكن در موارد ذيل
  عزل يا انتخاب اعضاي شوراي مركزي و انتخاب اعضاي جديد )۱
 انتخاب اعضاي شوراي مركزي )۲
 به ستادپيشنهاد انحالل  )۳
 تغيير اساسنامه  )۴

  .است رأي دو سوم اعضا ضروري
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گيري نهايي در مورد  يشنهاد انحالل قطعي از سوي مجمع عمومي تصميمدر صورت پ :۴تبصره
  . باشد آن به عهده ستاد مي

از برگزاري جلسه مجمع عمومي، دبير سـتاد،   »كانون« درصورت استنكاف دبير :۵تبصره
ه اعضاء برگزار مي كند و مصـوبات ايـن جلسـ    ۵/۱جلسه مجمع عمومي را با درخواست 

  . الزم االجر است
  

  وظايف شوراي مركزي:  ۸ماده
  

بـراي   »كـانون «تصويب برنامه هاي پيشنهادي و تعيين خطي مشي هاي اجرايـي  . ۱-۸
 مطرح شده در آئين نامه رسيدن به اهداف

فرهنگـي   -تعيين راهكارهاي مناسب براي تعامل سازنده با ساير تشكل هاي علمي. ۲-۸
 دانشگاه و ساير دانشگاه ها

 پيشنهاد اصالح ساختار، مواد اساسنامه، به مجمع عمومي جهت تصويب. ۳-۸
 »كانون«تهيه، تدوين و تصويب آئين نامه هاي داخلي و انتخابات . ۴-۸

 
  نحوه تشكيل و اداره جلسات: ۹ماده 
عالوه يك اعضـا رسـميت پيـدا     با حضور نصف به »كانون«جلسات شوراي مركزي .۱-۹

  .اكثريت حاضرالزم االجرا است مصوبات با رأي.  كند مي
  .تا انتخابات شوراي مركزي، وظايف شوراي مركزي را هيأت مؤسس برعهده دارد.  ۲-۹

شوراي مركزي موظف است پس از انتخابات تشكيل جلسه داده و نسبت به تعيين . ۳-۹      
  .دبير كانون از ميان اعضاي شورا اقدام و آن را به رئيس ستاد معرفي كند

اعضاي شورا، مسـئولين واحـدهاي ديگـر را از ميـان اعضـاي شـوراي مركـزي بـا         . ۴-۹       
: تواند واحدهاي متعـددي از جملـه   هر كانون مي. كنند معرفي مي گيري انتخاب و به اعضا رأي

  .آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي، قرآني، ادبي، مالي و پشتيباني ايجاد نمايد
  
  :مركزيوظايف دبير شوراي : ۱۰ماده 

برگزاري جلسات مجمع عمومي و دعوت از اعضا براي حضور در جلسـات عمـومي و   . ۱-۱۰
 »كانون«برنامه هاي 

ه هـا و راهكارهـايي درخصـوص    تشكيل جلسات منظم بـراي بررسـي و ارائـه برنامـ    . ۲-۱۰
  »كانون«هاي  فعاليت
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 مسئوليت اداره جلسات شوراي مركزي و مجمع عمومي . ۳-۱۰
 مصوبات شوراي مركزي به واحدهاي مربوطه و نظارت بر حسن اجراي آنهاابالغ . ۴-۱۰
 به عنوان نماينده شوراي مركزي   »كانون«شركت در مراسم ها و جلسات . ۵-۱۰
 انجام مكاتبات اداري و داخلي . ۶-۱۰
 و ارائه به شوراي مركزي »مجمع عمومي«جمع آوري نظرات و پيشنهادات اعضاي . ۷-۱۰
 گيري مصوبات شوراي مركزي  پياجرا و . ۸-۱۰
هماهنگي و برقراري ارتباط با نهادها، سازمان ها، اسـاتيد و صـاحبنظران بـه منظـور     . ۹-۱۰

 شناسائي راهكارهاي مناسب به منظور افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي كانون
 »كانون«ايجاد انسجام و هماهنگي ميان واحدهاي . ۱۰-۱۰

برعهده شوراي مركزي و در رأس آن دبير               »كانون«هاي  تمسئوليت تمام فعالي :۶بصرهت  
  .مي باشد  »شوراي مركزي«    
  

 

  نظارت: ۱۱ماده 
  :باالخص وظايف زير را به عهده دارد »كانون«ناظر، نظارت بر كليه امور مربوط به 

 تشكيل هيأت نظارت بر انتخابات شوراي مركزي كانون .۱۱- ۱
 سن اجراي مفاد آئين نامهنظارت بر ح. ۲-۱۱
بـا اهـداف تعيـين شـده در       »كـانون «نظارت بر حسن مطابقت فعاليـت هـاي    .۱۱- ۳

 نامه آئين
  رسيدگي به پيشنهاد انحالل كانون .۱۱- ۴

  
  

  اعتبارات: چهارمفصل 
  

هاي ارائه شده به صورت عمليـاتي هـر    برنامه بر اساس  »كانون«بودجه مورد نياز .  ۱۲ماده 
يي وزارت علوم و معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امـور ايثـارگران   ساله توسط معاونت دانشجو

هاي مصوب  مديران امور دانشجويان شاهد و ايثارگر موظفند بر اساس برنامه. گردد تعيين مي
ها براساس بودجـه سـاليانه خـود موظـف      دانشگاه. ها اختصاص دهند بودجه الزم را به كانون

پشـتيباني برنامـه هـاي     »كانون«ات الزم براي استقرارباشند ضمن ارائه فضا و ساير امكان مي
  .فرهنگي و فوق برنامه دانشجويان را بعمل آورد
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  ابالغ، اجرا و تفسير آئين نامه: پنجمفصل 
  

ــاده  ــدوين و تصــويب   : ۱۳م ــه و ت ــين نام ــوع مرجــع تفســير آي ســتاد مركــزي وزارت متب
ليـه بـر حسـن اجـراي ايـن      همچنين وظيفـه نظـارت عا  . هاي تكميلي  آن است دستورالعمل

نامه در دانشگاه بر عهده شوراي متشكل از مديركل امـور دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر      آيين
وزارت متبوع و مديركل آموزش عالي بنياد و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران اسـتاني كـه   

  .دانشگاه در آن واقع است
فعاليـت هـاي خـود را در هـر سـال      هاي دانشگاه ها موظفند كه گـزارش   »كانون« :۷تبصـره 

 .تحصيلي به ستاد و بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ارائه نمايد
گي بنياد شهيد و امور ايثارگران هر استان و دبير ستاد شـاهد و ايثـارگر دانشـگاه    معاون فرهن

  .را به بنياد و اداره كل ارائه نمايد »كانون«موظفند به ترتيب عملكرد 
  

هايي كه پيش از ابالغ اين آئـين نامـه در دانشـگاه هـا فعـال بـوده انـد،         »انونك«: ۱۴ماده 
  .ماه وضعيت خود را با مفاد اين آئين نامه منطبق كنند ۲موظفند ظرف مدت 

  
               ۱۵/۱۱/۸۷تبصره در تـاريخ    ۷ماده،   ۱۵فصل،   ۵آئين نامه در يك مقدمه،  اين  :۱۵ماده 

برنامه شاهد رسيد و براي اجرا به كليه ستادهاي شـاهد و ايثـارگر   به تصويب شوراي طرح و 
  .دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور ابالغ شد

  
  


