مقدمه:
در دنيايي كه سنگ و فلز و به قول متمدنان امروزي "صنعت" جاي همه چيز حتي معنويت
را گرفته است و نبود عاطفه احساس مشترك تمام انسانهاست ...احساسي در ظاهر ناشناخته
و درمانناپذير ...گويا راه نجاتي براي بشريت باقي مانده است آري يك راه به نام عرفان و
ادب ،كه ذات اقدس الهي از ازل تا ابد با آيه "نون و القلم" ش بر همگان متجلي ساخته
است .اينك مائيم كه آمديدهايم تا راهي را هموار سازيم ،راهي به پهناي تالش سعديها و
حافظها و به درازاي عمر فرهنگ و زبان ايراني.
آري ما دوستداران قند پارسي همت كردهايم تا ادب فارسي را در منزلگاه علم و دانش به
اوج برسانيم...
باشد كه همت ما ،آغازگر يك تحول باشد ،تحولي نوين در منجمدگاه زبان و ادبيات
فارسي اساسنامه مربوط به كانون عرفان و ادب قند پارسي بر پايه اساسنامه كانونهاي
فرهنگي -اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري تدوين شده است .اين كانون در
تابستان  ،7831به همت تعدادي از دانشجويان عالقه مند رشته زبان و ادبيات فارسي و با
همكاري كادر مديريتي امور فرهنگي دانشگاه اصفهان تاسيس گرديد.
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فصل 1
اهداف كانون:
اين كانون با اهدافي چون :
 -7زنده نگه داشتن عرفان و ادب فارسي
 -2معرفي ارتباط ادبيات با دنياي پيشرفته امروز
 -8شناسايي متعدان ادبي دانشگاهي و شكوفايي ذوقهاي ادبي
 -4تحقيق پيرامون ادبيات معاصر (اشعار ادبي -عرفاني)
تأسيس گرديده است تا گامي هر چند ناچيز در جهت شناساندن بيشتر ادب پارسي به
دانشجويان بردارد.
فصل 2
برنامههاي كانون
 -7دعوت از مفاخر ادبي كشور
 -2چاپ گاهنامههاي ادبي
 -8نشست ماهيانه اعضاي كانون براي تبادل نظريات در مورد كانون
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 -4برگزاري كالسها و جلسات شعر ونثر خواني براي دانشجويان
 -5برگزاري مسابقات نقد ادبي و ارائه برترين نقد به همران اهداي جوايز
 -6برگزاري يادوارههاي بزرگان ادبي
 -1برگزاري سلسله نشستهاي ادبي براي تشويق دانشجويان به فراگيري ادب
ايراني(ماهيانه)
 -3برپايي گردشهاي ادبي براي دانشجويان
 -9شناساندن سايتها و مراكز مختلف ادبي به دانشجويان
 -71برپايي همايشهاي ادبي به منظور ايجاد عالقه به تحقيق در ادبيات
 -77گردهمايي دستداران ادب و فرهنگ ايراني
فصل 3
هيأت مؤسس:
اين هيأت متشكل از دانشجونياني است كه وظيفه راهادازي هدايت و نظارت مستقيم كانون
را از تابستان سال  7831بر عهده داشته اند.
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هرگونه تغيير و بازنگري در اساسنامه اعم از تغيير اهداف ،زمينه فعاليت ،محدوده فعاليت،
تغيير مديريتهاي ذيل هيأت موسس منوط به تأييد همه اعضاي هيأت (مسئول كانونها) و
مديريت فرهنگي است.
فصل 4
شوراي مركزي:
اين شورا وظيفه مديريت هدايت و نيز انجام دقيق وظايف اجرايي مجموعه را بر عهده دارد.
تصميمگيري طرحهاي فرهنگي و جز آن و نيز مديريت اجراي آنها بر عهده اين شورا
ميباشد.
حداكثر مدت عضويت يك دانشجو در شوراي مركزي ،يك سال است كه انتخابات براي
تعيين اعضاي شوراي مركزي ارديبهشت ماه هر سال طبق آئين نامه وزارت انجام ميگردد.
تعداد اعضاي شوراي مركزي ،پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل ميباشد.
انتخاب دبير مجموعه با رأيگيري و با اكثريت نسبي وظيفه اين شورا است.
نصب و عزل و قبول استعفاي دبير بر عهده اين شورا است.
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فصل 5
دبير:
اين فرد ،مديريت اجرايي ،سرپرستي و هدايت شوراي مركزي را برعهده دارد.
دبير اختيار دارد در هر زماني كه مصلحت كانون باشد ،دستور تشكيل جلسه با شوراي
مركزي بدهد.
دوره دبيري براي هر فرد يك سال تحصيلي است كه انتخاب دبير در آْغاز هر سال تحصيلي
صورت ميپذيرد.
دبير حق انتخاب مسئوليتهاي مجموعه را دارد.
دبير بايد يكي از اعضاي شوراي مركزي باشد.
فصل 7
كميتههاي كانون:
 -7كميته روابط عمومي
 -2كميته گردآوري و تحقيق
 -8كميته اجرايي
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 -4كميته انتشارات
 -5كميته فرهنگي
بخش 1
كميته روابط عمومي
روابط عمومي ،كليه مكاتبات و مراسالت و رايزنيها را با مسئوالن داخل و خارج
دانشگاه بر عهده دارد.
قسمت روابط روابط عمومي وظيفه پيگيري مراسالت و مكاتبات را تا رسيدن به نتيجه بر
عهده دارد كه با تأييد روابط عمومي اداره امور فرهنگي ممكن است.
برنامههاي روابط عمومي:
 به عنوان رابط كانون با نهادهاي داخل و خارج از دانشگاه دعوت از اساتيد و اديبان و ارتباط با مراكز و افراد فعال در ادبيات هماهنگي با اساتيد واديبان و ارتباط با مراكز و افراد فعال در ادبيات -هماهنگي با اساتيد ادبيات جهت تشكيل كالسهاي ادبي براي دانشجويان عالقمند
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 ارتباط مستمر با انجمنها و تشكلهاي دانشجويي ،براي گسترش فعاليتها و افزايشپتانسيل ادبي
 انجام امور مربوط به اطالع رساني ،آرشيو و روابط عمومي داخل و خار ج از دانشگاهبخش 2
كميته گردآوري و تحقيق:
گردآوري آثار ،نوشتهها ،مقاالت ،كتب ،مجالت ،و ...در زمينههاي ادبي و فرهنگي براي
مطالعه دانشجويان عالقمند.
نكته :اين كميته بايد حامي كميتههاي فرهنگي و باالخص كميته انتشارات باشد.
بخش 3
كميته اجرايي:
برگذاري مراسمات ،جلسات نقد و بررسي ،مسابقات و اردوها
بخش 4
كميته انتشارات:
 -چاپ نشريات مناسب با اهداف اين كانون به طور مستمر در دانشگاه
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 انجام مراحل مربوط به نشريه ،پس از چاپبخش 5
كميته فرهنگي:
اين بخش به دو قسمت تبليغات و فوق برنامه تقسيم ميشود .
واحد تبليغات :برنامهريزي و اجراي برنامه ها براي شناساندن كانون در داخل و خارج از
دانشگاه بر عهده اين بخش خواهد بود.
طراحي و اجراي اين برنامههاي خاص كانون بر عهده اين بخش ميباشد.
فوق برنامه:
برنامه ريزي و اجراي برنامههاي مذهبي ،آموزشي و تفريحي و فرهنگي براي اعضا بر عهده
اين قسمت است كه مديريت كليه اردوها و هماهنگيهاي الزم براي اجراي برنامهها بر
عهده مسئول فوق برنامه است.
فصل 8
محدوده چارچوب و مدت فعاليت كانون قند پارسي:
كانون قند پارسي در سطح دانشگاهي و در چارچوب و قوانين دانشگاه اصفهان براي اعتال و
گسترش و ادب پارسي در ميان دانشجويان به فعاليت ميپردازد.
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انحالل كانون براساس ضوابط و مقررات داخلي اداره امور فرهنگي و آييننامه وزارت
صورت ميپذيرد.

باتشكر
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