بسم ا ...الرحمن الرحیم
ا...ی ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا

اساسنامه ی کانون فرهنگی – مذهبی " فانوس "
از حاال به بعد تكليف نسل جوان كنوني و عمدتا دانشجوي ي همين است كه اين خط(انقالب) را در همان جهتگيري به سوي تكامل بيشتر
ادامه بدهد و پيش برود .اين مشخص مي كند كه در محيط دانشجوي ي تكليف ما چيست كار مال شماست.
بيانات مقام معظم رهبری(مدظله) در ديدار جمعي از دانشجويان 15/50/91
(با عنایت به ماده واحد مصوب جلسه  045مورخ  91/99/78شورای عالی انقالب فرهنگ و ضوابط کلی فعالیت کانون های فرهنگی
دانشجویان دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی مصوبه جلسه  900شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز اموزشی و با هدف زمینه سازی
رشد خالقیات های فرهنگی دانشجویان  ،سامان دهی خواسته ها و تالشهای خود انگیخته ی فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویان و
حمایت وهدایت این گروه از فعالیت هایدر جهت نیل به ارزش های متعالی اسالمی،کانون ها به منظور تاکید بر هویت ملی و اسالمی
،ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها تاسیس و تقویت نهاد های مدنی و قانون مندی حوزه
فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در ایین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت میکنند).

*فصل اول:
کلیات:
ماده  -9کانون فرهنگی  -مذهبی " فانوس" عنوان کانون می باشد.
ماده  - 9فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که حاکمیت ملی،تمامیت ارضی و وحدت و هویت ملی ایران اسالمی را تحکیم بخشد و در
جهت تقویت ارزشهای فرهنگاسالمی  -ایرانی باشد.
ماده - 3فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که با وظایف سایر نهاد ها ،شورا ها ،انجمن ها ،تشکلها ،و نشریات سیاسی دانشجوی ی و
هیات علمی و کارکنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد.
تبصره -9اساسنامه پیششنهادی هیات موسس پس از تصویب مجمع عمومی کانونها و تایید شورای فرهنگی دانشگاه الزم االجرا است.
تبصره  -9تغییرات اصالحی اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی کانون ها که زیر نظر هیئت نظارت کانون می باشد؛ باید به تایید
شورای فرهنگی دانشگاه برسد.

ماده (-4بر اساس ماده  3ایین نامه کانون ها) عضو کانون به هریک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون
اطالق میشود که مطابق ایین نامه ی کانون ها به عضویت کانون در می ایند و در چار چوب اساسنامه ی کانون به فعالیت میپردازد.حد اقل
تعداد اعضا جهت فعالیت یک کانون  90نفر است.
تبصره -9هر دانشجو در زمان واحد میتواند حد اک ثر در سه کانون عضویت داشته باشد.
تبصره -9لغو عضویت اعضای کانون با یکی از موارد زیر محقق میشود:
الف)فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج
ب)عدم فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون با تشخیص شورای مرکزی و تایید گروه ناظر بر فعالیت کانون های دانشگاه.
ج)محرومیت از تحصیل به واسطه ی حکم قطعی کمیته ی انظباطی(عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها
در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد).
تبصره -3هرگاه عضو کانون دوترم متوالی در حین فعالیت مشروط شود،عضویت وی از اغاز نیمسال بعدا ز اعالم مشروطی دوم لغو میشود.
تبصره  – 4برای اغاز فعالیت کانون،تعداد اعضا جهت فعالیت در کانون میتواند از میزان حد اقل(پانزده نفر) کمتر باشد.که حد اک ثر بازه ی
زمانی با این شرایط سه ماه می باشد.
ماده ( -0بر اساس ماده  4ایین نامه کانون ها ) مجمع عمومی کانون ،شورای ی است متشکل از اعضای کانون که جلسات ان به منظور
تصویب اساسنامه و ایین نامه های داخلی کانون وتغییرات انهاانتخاب اعضای شورای مرکزی کانون،تدوین اولویت ها ،دریافت گزارش
فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعالیت های ان و استیضاح شورای مرکزی یا اعضای ان به طور عادی حد اقل سالی یکبار و
و به طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضای کانون تشکیل میشود.جلسات مجمع عمومی با حضور
حد اقل نصف به اضافه ی یک اعضا رسمی است ومصوبات ان با رای اک ثریت مطلق حاضران معتبر است.
تبصره -9در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی،بایددظرف یک ماه جلسه مجدد تشکیل شود.این جلسه ابا حضور هر تعداد از
اعضا رسمی خواهد بود.
تبصره -9تصویب تغییرات اساسنامه با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی و با تایید هیئت نظارتبر کانون امکان پذیر است و هرگونه اعمال
تغییرات توسط مجمع عمومی در اساسنامه باید در چارچوب ایین نامه صورت گیرد .ومورد تایید شورای فرهنگی دانشگاه قرار گیرد.
تبصره-3دبیر شورای هماهنگی کانون ها و نماینده ی مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی
کانون شرکت کنند.
تبصره  -4کلیه تصمیمات و فعالیت های ی که در جلسات مجمع عمومی کانون و یا هیئت مرکزی کانون گرفته می شود باید از قبل به تایید
هیئت نظارت کانون برسد.

ماده -0شورای مرکزی کانون شورای ی است متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای کانون که مطابق مفاد مندرج در ماده ایین نامه ی کانون ها
به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و اولویت ها ی مصوب کانون ،توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند و وظایف ان مطابق
اساسنامه کانون تعیین میشوند.
تبصره - 9به منظور پیشبرد اهداف کانون و به عنوان الگو و زمینه ساز در فعالیت های اسالمی و با توجه به بحث ارزش و بها نهادن به امور
مربوطه در کانون وبا توجه به حجم باالی فعالیت ها وایجاد فضای برنامه ریزی و مطالبه ی پیشنهادات در همه ی امور از هر دو واحد محترم

برادران وخواهران کانون ،الزام تنفیذتمامی مسئولیت ها وسمت ها در حوزه های مختلف در شورای مرکزی کانون در هر دو واحد وجود
دارد.به همین دلیل تعداد افراد و اعضای شورای مرکزی که به عنوان مسئولین حوزه های مختلف کانون مطرح میشوند در هر عنوان حوزه ها
برابر با یک مسئول برادر  ،یک مسئول خواهر نیزمی باشند؛ به عنوان مثال در حوزه ی اموزش هم از طرف واحد خواهران یک شخص
تعیین میشود وهم از طرف واحدبرادران.در این راستا افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی بال مانع می باشد.

فصل دوم:
اهداف کانون و زمینه های فعالیت:
امام رضا عليه السالم مى فرمايد:
اگر مردم بدانند كه ما چه محاسن و مطالبى در کالم ماست به سوى ما خواهند ا ّ
مد(ان الناس لو عرفوا محاسن كالمنا التبعونا) باتوجه به
فرمایش امام بزرگوار (ع) رسالت تبلیغ و تبیین موازین اسالمی در درجه ی اول و از اولویت های فعالیت هر انسانی در عرصه های مختلف
زندگی وی هست که برای رسیدن به سعادت و کامیابی ملزم به اطاعت از دستورات خداوند متعال و تبعیت از دین و کالم خداوند می باشد.
ماده – 8به منظور انجام رسالت دانشجوی ی و دانشگاهی از طرف اعضای کانون و دانشگاهیان انجام این اهداف در اولویت قرار دارند و
عمل به انها از ملزومات این کانون می باشد که برخی از این اهداف عبارت اند از:
الف _ تبیین اندیشه های بزرگانی چون شهید مطهری در زمینه های اسالمی (به عنوان مثال ):حقوق زن در اسالم  ،ازادی،عفاف و حجاب
،ازدواج و...
ب _ ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی ازمنکر
ماده  - 7کانون در زمینه های متعددی و به روش های گوناگونی فعالیت خود را انجام میدهد که به چند نمونه از ان اشاره میکنیم:






برگزاری دوره های اموزشی –فرهنگی در سطح دانشگاه و یا استان.
تشکیل کارگاه های اسالمی
کالس های اموزش مبانی اسالمی
برگزاری همایش های گوناگون در راستای اهداف کانون
انتشار و توزیع نشریه ی کانون که به پیشرفت اهداف کانون کمک بسزای ی دارد.








برپای ی نمایشگاه های گوناگون در زمینه ی متعدد و موثر.
برگزاری سفر و اردو های تفریحی-سیاحتی و اموزشی
استفاده از ابزار های به روز دنیا همچون وبالگ،و ...در جهت پیشبرد موازین اسالمی
نصب تابلو و پوستر و موارد مورد نیاز در سطح دانشگاه
فعالیت های تبلیغی –اموزشی در راستای اهداف کانون
اجرای تیاتر

فصل سوم
تشکیالت و ساختار کانون:
ماده  - 1مشاور مذهبی کانون ،فردی مدیر و مدبر که اطالعات الزم جهت هدایت و کمک دهی و مشاوره در همه ی علوم دینی را داشته باشد
همچنین هیئت نظارت کانون حد اک ثر پنج نفر می باشند که متشکل از یکی از اساتید خبره در زمینه ی علوم اسالمی،موسس کانون ،دبیر
سابق کانون ،قائم مقام واحد خواهران ویک نفر از فعالین و افراد دغدغه مند ،هستند .که وظیفه نظارت بر تصمیمات و مصوبات کانون را
بر عهده دارند و همچنین روند فعالیت ها و کارهای انجام شده در سالهای قبل را به سمع و نظر اعضا میرسانند.
تبصره- 9از فعالیت های این هیئت حضور همگانی ویا نماینده ی این مجموعه در جلسات مجمع عمومی،شورای مرکزی وغیره می باشد که
عالوه بر نظارت بر فعاالن کانون در امر مشاوره و هدایت افراد کوشا باشند تا به هیچ وجهکانون از مسیر و اهداف خودش دور نگردد.
تبصره  -9تمامی قوانین و فعالیت ها و مصوبات ونظرات کانون که در جلسات مختلف کانون مطرح میشود باید در تایید اعضای هیئت
نظارت قرار گیرد.و جلساتی از طرف کانون به رسمیت شناخته میشود که حد اقل نماینده ی هیئت نظارت در ان حضور داشته باشد.
تبصره  -3تمامی افراد هیئت نظارت باید از استادان ،دانشجویان،کارمندان و یا فارغ التحصیالن دانشگاه باشند.
تبصره  -4هیئت نظارت می تواند برنامه های ی که طبق نظر اعضای ان بر خالف قوانین ایین نامه و یا اساس نامه و یا در اولویت قرار ندارد و
یا حتی به مصلحت کانون نمی باشد را مردود اعالم کند.
تبصره  -0در صورتی که هیئت نظارت به نتیجه ی عدم صالحیت یکی از اعضای مجمع عمومی ویا شورای مرکزی و یا حتی دبیر رسیدند ،با
ذکر دالیل مستدل و منطقی و با هماهنگی مشاور مذهبی دالیل را برای تعلیق و یا عزل فرد مذکور از سمت خود به امور کل فرهنگی دانشگاه
اعالم میکنند.
تبصره - 0اعضای هیئت نظارت در بین خود ،نماینده ای را برای حضور در جلسات و انجام فعالیت های تعریف شده در صورت نیاز انتخاب
میکنند .وهمچنین طریقه انتخاب اعضای هیئت نظارت با هماهنگی امور فرهنگی بر عهده ی موسس کانون می باشد.
طریقه ی انتخابات ومعرفی دبیر-قائم مقام و اعضای شورای مرکزی:
ماده –95کانون از دو بخش برادران و خواهران تشکیل و برای هر یک قائم مقام و اعضای شورای مرکزی تعیین می گردد.

تبصره  -9دبیر از بین واحد برادران انتخاب میگردد همچنین ارتباط بین این دو واحد و تبادل اطالعات و هماهنگی جهت اجرا و انجام برنامه
ها و فعالیت های کانون توسط دبیر کانون و قائم مقام واحد خواهران انجام میگیرد و هیچ گون نیازی به ارتباط کلی بین واحد برادران و
خواهران نمی باشد.
تبصره -9نحوه ی انتخاب دبیر بدین صورت است که در طی جلسه ی اجماع شورای مرکزی (واحد برادران و واحد خواهران) که پس از تعیین
و رای گیری هر دو واحد تشکیل میشود ،کاندیداهای ی که قبال مورد تایید هیئت نظارت قرار گرفته اند توسط رای گیری با حضور تمام اعضای
شورای مرکزی ،شخصی به عنوان دبیر کانون مطرح میشود که همه ی اعضا وظیفه ی پیروی و حمایت از وی را بر عهده دارند.
تبصره  -3نحوه ی انتخاب قائم مقام به صورت اختصاصی توسط رای گیری در واحد خواهران از بین کاندیداهای ی که مورد تایید هیئت
نظارت رسیده اند انتخاب میشود.
تبصره  -4جلسات حضوری در بین دو واحد به جز در موارد خاص انجام نمی پذیرد که تشخیص ان بر عهده ی هیئت نظارت می باشد.
تبصره  – 0حضور واحد خواهران در فضای ی جداگانه خواهد بود و در محل کانون های فرهنگی ودر یک مکان ویک زمان با واحد برادران
نمی باشد.
تبصره  - 0همه ی موارد ذکر شده در جهت ارتباط کمتر واحد برادران با خواهران و حفظ شخصیت وعفت وحیا در بین اعضا می باشد چرا
که عمال هیچ نیازی هم به ارتباط بیشتر نمی باشد.

ماده  - 99حوزه های مختلف در کانون:
الف  -حوزه ی فرهنگی:بررسی و رسیدگی به مسائل فرهنگی از بعد اسالمی و ارائه ی راهکار های متعدد در جهت ارتقای فرهنگ ایرانی-
اسالمی و...
ب  -حوزه ی تحقیق و پژوهش:تحقیق و بررسی منابع ،مطالبات و مطالعات علمی و تاریخی در جهت افزایش راهکار های مثمر ثمر و بررسی
عوامل موثر درراستای پیشبرد اهداف.
ج  -حوزه ی نیروی انسانی:مربوط به روش های جذب ،و عضو گیری و ساماندهی افراد و دانشجویان جدیدالورود به کانون .
د  -حوزه ی روابط عمومی و پشتیبانی :نقل وانتقاالت ومکاتبات اداری و سیستمی ونامه نگاری ها و مک توب کردن تصمیمات ودستور جلسه
ها و به نوعی هویت بخشی به فعالیت هاو هماهنگی در جهت زمان برنامه ها و بر اوردن نیاز های کانون.
ه  -حوزه ی اموزش :تعلیم واموزش دستورالعمل وفعالیت های ی که در شورای مرکزی تصویب میگردد همچنین هماهنگی کارگاه ها ،وبالگ
وکالس های اموزش و فعالیت های مربوط به اموختن علوم دینی.

ماده  –99این اساسنامه در  99ماده و....تبصره در تاریخ  ...../...../....به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسید.

