اساسنامه کانون ورزش
مقدمه:
فصل اول :کلیات
ماده  -1تعریف کانون
کانون «کوشا » دانشگاه اصفهان نهادی است دانشجویی که در قالب اهداف و موضوعات این اساسنامه و
رعایت آییننامه کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان ،مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری فعالیت
میکند.
تبصره – دانشگاه اصفهان وکانون «کوشا» ازاین پس دراساسنامه بهترتیب و به اختصار «دانشگاه » و « کانون »
نامیده میشوند.
ماده -2زمینه فعالیت کانون« ،فرهنگی و ورزشی » است.
ماده -3اهداف
اهداف کانون با توجه به زمینه فعالیت آن عبارت است از:
 .1ترغیب نسل جوان و دانشجویان به حفظ تندرستی و سالمتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در
فعالیت های منظم ،اصولی و قانونمند ورزشی
 .2ایجاد زمینه های مناسب برای کشف  ،رشد و پرورش استعدادهای ورزشی در سطوح همگانی  ،قهرمانی و
پهلوانی
 .3باالبردن قابلیت های جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارت های فنّی ورزشی براساس اصول و شیوه های
علمی ورزشی
 .۴احیا و اشاعه خصلت های جوانمردی در میان ورزشكاران
 .۵ایجاد روحیه ورزش و نشاط در فضای دانشگاه
.۶گسترش ورزش های همگانی
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ماده  -4خطمشی و شرح وظایف
کانون جهت رسیدن به اهداف در زمینه فعالیت خود  ،دارای وظایف به شرح زیر است:
 .1برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی با توجه به ضوابط وقوانین دانشگاه
 .2برگزاری مراسم پیاده روی دانشجویان خوابگاه
 .3برگزاری اردوهای کوهنوردی جهت دانشجویان
 .۴برگزاری کالسهای مربیگری ویژه دانشجویان
 .۵برگزاری برنامه های ورزش های همگانی در فضای دانشگاه
 .۶تشكیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط دانشگاه
 .7تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها به اداره امور فرهنگی
 . 8برگزاری همایش های ورزشی در سطوح دانشگاهی  ،منطقه ای و کشوری.

فصل دوم :ارکان کانون
ماده  -5ارکان کانون عبارت است از:
 -1اعضای کانون
 -2مجمع عمومی
 -3شورای مرکزی
 -۴دبیر کانون
ماده  -6اعضای کانون
اعضای کانون شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان می شود که بدون محدودیت به عضویت کانون درآمده ،در
چارچوب اساسنامه و حیطه اختیاراتشان به فعالیت میپردازند.
 -1-۶شرایط عضویت در کانون:
 -1-1-۶اشتغال به تحصیل دانشجو در دانشگاه اصفهان
 -2-1-۶عدم سابقه محكومیت قطعی منجربه محرومیت از تحصیل در کمیته انضباطی
 -3-1-۶عدم عضویت همزمان در بیش از دو کانون دیگر
 -2-۶حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت در کانون  1۵نفر است و عضوگیری در تمام طول سال امكانپذیر است.
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 -3-۶چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نكند ،با تصمیم شورای مرکزی کانون عضویت
وی لغو خواهد شد.
 -۴-۶عضویت مجدد دانشجوی محروم از تحصیل یک سال پساز گذراندن دوران محرومیت تنها درصورتی
ممكن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد.
 -۵-۶هرگاه عضو کانون درحین فعالیت مشروط شود  ،عضویت وی از آغاز نیمسال بعد از اعالم مشروطی لغو
میشود.
ماده  -7مجمع عمومی
مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیمگیری در کانون و متشكل از اعضای کانون است.
 -1-7وظایف مجمع عمومی
 -1-1-7تشكیل جلسات حداقل سالی یکبار بهطور عادی و بهطور فوقالعاده براساس دعوت شورای مرکزی
یا به پیشنهاد یکسوم اعضای کانون
تبصره  -1جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به عالوه یک نفر از اعضا رسمی است و مصوبات
آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
تبصره  -2درصورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی ،باید ظرف یک ماه جلسه مجدد تشكیل شود .این
جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.
 -2-7تصویب اساسنامه  ،آییننامههای داخلی و تغییرات آنها
تبصره  -تصویب تغییرات اساسنامه با رای دوسوم اعضای مجمع عمومی امكانپذیر است و هرگونه اعمال
تغییرات در اساسنامه باید در چارچوب آییننامه صورت گیرد.
 -3-7انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون
 -۴-7تدوین اولویتها و برنامههای کالن کانون
 -۵-7نظارت بر فعالیتهای شورای مرکزی کانون
 -۶-7تصویب گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون و بررسی و نقد آن
 -7-7استیضاح شورای مرکزی کانون یا اعضای آن در صورت تخلف
ماده  -8شورای مرکزی
شورای مرکزی کانون شورایی است متشكل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل که با برگزاری
انتخابات در مجمع عمومی کانون و از میان اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یکسال انتخاب میشوند:
 -1-8دانشجو بودن تا پایان دوره فعالیت شورا
 -2-8عدم مشروطی دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیمسال تحصیلی غیرمتوالی
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 -3-8عدم سابقه محكومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر
 -۴-8عدم عضویت در شورای مرکزی سایر کانونهای فرهنگی ،تشكلهای اسالمی ،شوراهای صنفی
دانشجویان و دبیر انجمن علمی دانشجویی
 -۵-8عدم برخورداری از مسئولیت بسیج دانشجویی ،دبیری تشكلهای اسالمی و سردبیری نشریات سیاسی
دانشجویان
 -6-8وظایف شورای مرکزی
 -1-۶-8تشكیل جلسات حداقل ماهی یكبار با حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی
تبصره  -مصوبات جلسات شورای مرکزی با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
 -2-۶-8برنامهریزی بهمنظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانونها
 -3-۶-8تدوین آییننامههای کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
 -۴-۶-8تدوین برنامههای ساالنه و تنظیم تقویم فعالیتهای کانون
 -۵-۶-8پیشبینی بودجه ساالنه موردنیاز کانون برای نیمسال اول تا پایان شهریور برای نیمسال دوم تا پایان
بهمن و ارائه به شورای هماهنگی کانونها
 -۶-۶-8تنظیم گزارش عملكرد ساالنه فعالیتها و ارائه به مجمع عمومی و مسئول واحد کانونهای
فرهنگی و هنری
 -7-۶-8انتخاب دبیر کانون و معرفی وی به مدیریت امور فرهنگی
 -8-۶-8اعالم نظر درخصوص استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی
 -9-۶-8نظارت بر عملكرد و فعالیت اعضای کانون
 -11-۶-8لغو عضویت اعضای کانون بهدلیل عدم فعالیت ،عدم پایبندی به اساسنامه و آییننامههای داخلی
ماده  -9دبیر کانون
دبیر کانون باالترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و تمامی مكاتبات با امضای وی رسمیت خواهد
داشت.
 -1-9وظایف دبیر کانون
 -1-1-9برنامهریزی واداره جلسات و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی
 -2-1-9انجام مكاتبات اداری و مسئولیت تمامی امور اداری ،قانونی و حقوقی کانون
 -3-1-9پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی ،شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانونها
 -۴-1-9شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا
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ماده  -11پساز تصویب اساسنامه در مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی ،هیات موسس کانون منحل
میشود.
ماده  -11درتمامی مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده است ،مطابق آییننامه کانونهای فرهنگی و
هنری مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری عمل خواهد شد.
این اساسنامه در  11ماده و  ۵تبصره در تاریخ  9۴/7/7به تصویب اعضای مجمع عمومی کانون رسید.
هیات موسس:
 -1میالد سلطانی

 9312111۶311۶تاریخ

 -2شقایق عبیزاده

 9313111۶312۵تربیت بدنی

 -3سارا فقیهی

 93131118312۴تربیت بدنی

 -۴زهرا عرب

 93131183123تربیت بدنی

 -۵فاطمه اشیع

 931۵111۶3112تربیت بدنی
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