فصل یکم :تعریف و اهداف
ماده  -1مقدمه
کانون سبز اندیشان (محیط زیست)نهادی است تشکیل شده از دانشجویان دانشگاه اصفهان که عالقه مند به حفاظت
از محیط زیست و فعالیت های مرتبط با آن بوده و مطابق با این اساسنامه و در چارچوب آیین نامۀ کانون های
فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و زیر نظر ادارۀ حمایت و پشتیبانی فرهنگی دانشگاه اصفهان فعالیت
می کنند.
تعاریف
 1در این اساسنامه هر جا لفظ کانون بکار رفته است منظور "کانون دیده بان زمین دانشگاه اصفهان" می باشد. -2اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این اساسنامه به اختصار اداره کل نامیده می شود.
ماده  -2اهداف کانون
الف -ارتقای فرهنگ و آگاهی زیست محیطی دانشجویان و دانشگاهیان
ب -افزایش حساسیت دانشگاهیان نسبت به تخریب محیط زیست و آگاهی بخشی از طریق برنامه های آموزشی
پ -اجرای برنامه های داوطلبانۀ آموزشی در سطوح مختلف در سطح دانشگاه و بیرون از دانشگاه
ت -برقراری ارتباطات سازمانی با نهادهای دولتی ،نیمه دولتی و بخش خصوصی جهت ارتقای فرهنگ زیست
محیطی
ث -اجرای برنامه های مشترک فرهنگی با دیگر گروه های زیست محیطی و قطب های علمی و گروه های پژوهشی
مرتبط با محیط زیست
ج -برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های زیست محیطی در راستای آگاهی بخشی زیست محیطی
چ -بکارگیری فکرهای نو و فن آوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقای فرهنگ زیست محیطی
ح -برگزاری کارگاه های آموزشی با دعوت از کارشناسان و متخصصین علوم مرتبط با محیط زیست
خ -اجرای برنامه های پاکسازی طبیعت و درختکاری
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فصل دوم :عضویت در کانون
ماده  -3عضویت در کانون
عضویت در کانون مطابق مادۀ ( )3آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگی دانشجویان با مراجعه به دفتر کانون و
تکمیل پرسشنامه عضویت و یا از طریق ثبت نام مجازی و فرستادن ایمیل به نشانی اینترنتی کانون امکانپذیر است.
مادۀ -4اعضای کارگروه ها
اعضایی که در کارگروه های (کمیته) کانون فعالیت می نمایند و وظایف و اختیاراتی بر عهده دارند به عنوان
اعضای فعال شناخته شده و از تسهیالت ویژه ای که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است بهره مند می شوند.
ماده  -5لغو عضویت
لغو یا تعلیق عضویت بر اساس ماده ( )3آیین نامه تشکیل کانونهای فرهنگی دانشجویان و مطابق با آیین نامه انظباطی
کانون صورت می پذیرد.
ماده  -6عضویت در سایر کانونها
عضویت در شورای عمومی و شورای مرکزی سایر کانونها مغایر با عضویت در شورای عمومی کانون نیست.
فصل سوم ارکان کانون
ماده  -7شورای عمومی کانون
 -7-1اعضای شورای عمومی
این شورا متشکل از دانشجویانی است که مطابق با فصل دوم این اساسنامه عضو کانون هستند.
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 -7-2تشکیل جلسات
شورای عمومی کانون الزم است حداقل سالی یکبار به دعوت شورای مرکزی کانون (که در ماده ی  8این
اساسنامه معرفی شده اند) دریکی از تاالرهای دانشگاه که متناسب با جمعیت اعضا باشد تشکیل جلسه دهد.
تبصره :1به درخواست یک سوم اعضای مجمع یا به درخواست شورای مرکزی کانون ،جلسات فوق العاده شورای
عمومی با دستور جلسۀ مشخص تشکیل می گردد .نشست های فوق العاده شورای عمومی کانون با حضور نصف
بعالوه یک نفر از اعضا رسمی است.
 -7-3عدم کفایت اعضای شورای مرکزی
با توافق دو سوم کل اعضای شورای عمومی (که در انتخابات شورای مرکزی شرکت داشته اند) مبنی بر عدم
کفایت اعضای شورای مرکزی منتخب و با تایید معاونت دانشجویی فرهنگی ،شورای مرکزی منحل شده  ،و
انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.
 -7-4رسمیت جلسات شورای عمومی
رسمیت جلسات منطبق با ماده ( )4آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگی دانشجویان می باشد.
ماده  -8شورای مرکزی کانون
 -8-1اعضای شورای مرکزی
شورای مرکزی کانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که در انتخابات شورای عمومی از
میان اعضا مطابق با آیین نامه انتخابات کانون به مدت یکسال برگزیده می شوند.
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تبصره :1چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضای شورای مرکزی از عضویت انصراف دهد یا مطابق با آیین نامه انضباطی
و با تصویب چهار نفر از اعضای شورای مرکزی عدم صالحیت وی ثابت شود ،عضویت وی در شورای مرکزی لغو
شده و نخستین عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
تبصره :2با برکناری هر یک از اعضای علی البدل مطابق با آیین نامۀ انضباطی و یا پیوستن وی به شورای مرکزی به
عنوان عضو اصلی به ترتیب نامزدی که بیشترین رای را کسب کرده جایگزین وی خواهد شد.
تبصره :3هنگامی که سه نفر از اعضای شورای مرکزی به هر دلیل تغییر کنند انتخابات زودهنگام برای انتخاب
اعضای شورای مرکزی برگزار خواهد شد.
 -8-2رسمیت جلسات شورای مرکزی
جلسات شورای مرکزی با حضور دست کم چهارعضو اصلی رسمیت می یابد و موضوعات مطرح شده در نشست با
دست کم نصف به اضافۀ یک رای حاضرین به تصویب می رسد.
تبصره  :1در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی در جلسه ،اعضای علی البدل به ترتیب آرای بدست آورده در
آن جلسه حق رای می یابند.
 -8-3برنامه ریزی جلسات
برنامه ریزی و ادارۀ جلسات شورای مرکزی بر عهدۀ دبیر شورا است که در نخستین نشست شورا برای مدت یک
سال برگزیده می شود .دبیر شورای مرکزی ،دبیر کانون نیز می باشد.
تبصره  :1برکناری دبیر کانون و تبدیل او به عضو عادی شورای مرکزی مطابق با آیین نامه انضباطی و با رای سه نفر
از اعضای اصلی شورای مرکزی صورت می گیرد.
 -8-4دعوت از افرد غیر عضو
با توجه به ضرورت ،شورای مرکزی می تواند با نظر اکثریت اعضا افرادی را برای حضور در جلسه دعوت نماید.این
افراد حق رای ندارند.
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ماده  -9کمیته های کانون
 -9-1کمیته های کانون
کارگروههای فعال در کانون می باشند که بر حسب ضرورت زیر نظارت شورای مرکزی کانون به صورت مقطعی
(موقت) یا دایمی تشکیل می شود و در حوزه های تخصصی کانون و نیز فعالیتهایی همچون آموزش ،پژوهش،
اطالع رسانی و ارتباطات ،برگزاری مراسم ،و اتشار نشریه کانون فعالیت می نمایند.
تبصره :1این کانون متشکل از چهار کمیتۀ تخصصی آب ،بازیافت ،ضایعات کشاورزی و آلودگی هوا است که به
عنوان هستۀ اصلی کانون به طور دایمی فعالیت خواهند کرد.
تبصره  :2با پیشنهاد هر یک از اعضای کانون و تصویب  1/3اعضای کانون امکان افزودن کمیته های جدید و
انحالل آنها وجود دارد.
تبصره  :3برای انحالل هر یک از چهار کمیتۀ اصلی کانون به رای موافق دست کم  2/3اعضا نیاز است.
تبصره :4برای انتشار نشریه به صاحب امتیازی کانون ،دریافت پروانه انتشار از سوی کمیته نظارت بر نشریات
دانشگاهی الزامی است.
 -9-2مسوولین کمیته ها
هر یک از کمیته ها با مسوولیت یکی از اعضای شورای مرکزی و یا با نظارت مستقیم وی توسط یکی از اعضای
شورای عمومی اداره می شود.
تبصره  :1درصورت به توافق نرسیدن اعضای شورای مرکزی برای تصدی مسوولیت کمیته ها حق انتخاب با کسی
است که آرای بیشتری را کسب نموده است.
 -9-3عضویت در کمیته ها
عضویت در کمیته ها در درجۀ نخست از میان نامزدهای غیرمنتخب شورای مرکزی و در درجۀ دوم از بین اعضای
شورای عمومی به شکل انتصابی و زیر نظر شورای مرکزی صورت می گیرد.
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 -9-4فعالیت کمیته ها
برنامه ها و دستورالعمل فعالیت کمیته ها توسط شورای مرکزی تنظیم می گردد.
فصل چهارم شرح وظایف ارکان کانون
ماده  -11وظایف شورای عمومی کانون
الف -تصویب اساسنامه پیشنهادی هیات موسس و پایبندی به اصول و ،مقررات ،آیین نامه هاو کلیه مفاد اساسنامه
کانون
ب -انتخاب اعضای شورای مرکزی (مطابق آیین نامه اجرایی) کانون به مدت یکسال و استیضاح آنها
پ -تصویب تغییرات و اصالحات پیشنهادی شورای مرکزی در اساسنامه و آیین نامه های کانون
ت -همکاری منظم وفعال با کانون در مواقع مورد نیاز و شرکت در انتخابات ساالنه کانون
ماده  -11وظایف شورای مرکزی کانون
الف -تنظیم تقویم فعالیت های کانون ،تعیین بودجه برای آنها و نظارت بر روند اجرایی این فعالیها
تبصره :1شورای مرکزی موظف است فهرست دقیق برنامه های کانون و برآورد بودجه آنها را برای نیم سال اول تا
پایان شهریور ماه و برای نیم سال دوم تا پایان بهمن ماه تنظیم نموده به کارشناس واحد کانون های فرهنگی
دانشجویان ارائه نماید.
ب -تشکیل کارگروه های کانون مطابق اساسنامه ،نظارت برنحوه فعالیت آنها و تعیین تسهیالت ویژه برای اعضای
کمیته ها با توجه به کیفیت کار آنها
پ -تدوین آیین نامه های ضروری ،تغییر و اصالح اساسنامه و آیین نامه ها بر حسب ضرورت و ارائه آن به شورای
عمومی جهت تصویب
ت -برگزاری انتخابات شورای مرکزی مطابق آیین نامه انتخاباتی کانون
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ث-تنظیم گزارش عملکردها و فعالیتهای کانون در هر نیم سال و ارائۀ آن به شورای عمومی و معاونت ها و
مشارکت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان اداره کل
ج -تصمیم گیری در خصوص انحالل عضویت اعضا مطابق با آیین نامه انضباطی
چ -تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری کانون و امور مربوط به اعضای کانون ،بررسی و پیگیری پیشنهادات
ارائه شده از سوی اعضای کمیته ها
ح -حضور در دفتر کانون به مدت دست کم  6ساعت در هفته و تشکیل حداقل یک جلسه هر دو هفته یکبار برای
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت ها
تبصره :2در تعطیالت دانشگاهی با توافق اعضای شورای مرکزی ،ضمن پایبندی به وظایف خود ،ساعات حضور در
کانون و تعداد جلسات قابل تغییر است
خ -معرفی نماینده کانون به"اداره کل" برای معرفی وحضوردر مجامع کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه های
کشور
ماده  -12وظایف دبیر کانون
الف -تعیین زمان جلسات شورای مرکزی و اطالع رسانی به تمامی اعضا اعم از اصلی و علی البدل
ب -طرح دستور کار جلسات کانون و ارائه طرح وبرنامه مصوب کانون به دبیرخانه کمیته راهبری کانون های
فرهنگی دانشگاه وپیگیری برای تصویب آنها درجلسات کمیته راهبری کانون های فرهنگی دانشگاه ازطریق
دبیرخانه کمیته
پ -نظارت بر روند اجرایی فعالیت های کانون
ت -نظارت بر امور مالی کانون
تبصره  :1دبیر موظف است گزارش فعالیت های مالی را با درخواست اعضای شورای مرکزی ،در اختیار ایشان قرار
دهد.
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ث -شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه و انتقال مصوبات این شورا به شورای
مرکزی کانون
ج -تعیین منشی جلسات ،تنظیم صورت جلسات و ارائه آن به مسئول دبیرخانه کمیته راهبری کانون های فرهنگی
دانشجویان دانشگاه،جهت اطالع از روند فعالیت کانون
مادۀ :13
این اساسنامه در  4فصل 13 ،ماده و  14تبصره در تاریخ

به تصویب شورای عمومی

کانون فرهنگی دانشگاه اصفهان رسید.
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