بسم اهلل الرحمن الرحيم

اساسنامه كانون پژوهشها و فعاليتهاي هنري
نيواك

پاييز 6831

اين كانون در جهت شناساندن هنر و هنرمند و شناسايی و عرضه هر چه بهتر هنر به
دانشجويان به عنوان مستعدترين قشرها ،تشکيل شده است.
الف) اهداف:
 -6شناسايی و شناساندن انواع هنر و اصل آن.
 -2حمايت از هنر و هنرمندان.
 -8شناساندن هنرهاي اصيل ايرانی.
 -4پژوهش و نقد انواع هنر.
 -5آشنا ساختن دانشجويان و ترقيب آنها به هنرورزي.
 -1بررسی ارتباط هنرهاي مختلف با يکديگر.
 -7گسترش مشاركت دانشجويان در زمينههاي هنري.
 -3ارائه راهکارها و پيشنهادهايی براي برنامهريزيهاي كالن هنري و فرهنگی در
كشور و دانشگاه.
ب) وظایف:
 -6برگزاري نشستهاي هنري
 -2تشکيل كميتههاي متشکل از افراد متخصص و عالقهمند به يک رشته هنري.
 -8چاپ نشريه.
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 -6دعوت از اساتيد هنر.
 -2برگزاري همايش و جمعآوري مقاالت.
 -8تشکيل گروههاي سرود و كر.
 -4برگزاري برنامههاي هنري.
 -5تشکيل كالسهاي آموزشی.
پ) ارکان کانون:
اين كانون داراي تشکيالتی به شرح زير خواهد بود.
 -6اعضاي كانون
 -2مجمع عمومی
 -8شوراي مركزي
 -4كميته ها
ت) تعاریف:
 -6اعضای کانون:
اعضاي كانون عبارتند از كليه دانشجويان مستعد و عالقه مند به فعاليتهاي كانون كه پس
از مطالعه آئيننامه كانون و قبول آن ،فرم عضويت را تکميل نمودهاند .تکميل فرم عضويت
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به منزله درخواست عضويت در كانون تلقی میگردد .اين افراد به دو دسته فعال و عادي
تقسيم میشوند.
الف) اعضاي «فعال» كانون افرادي میباشند كه براساس معيارهاي ذيل و با تأييد شوراي
هماهنگی مركزي براي آنها كارت عضويت فعال صادر میگردد:
 -1حضور مداوم در جلسات مجمع عمومی.
 -7عضويت فعال حداقل در يکی از كار گروهها.
 -3همکاري در فعاليتهاي كانون و شركت در برنامههاي برگزار شده توسط كانون.
ب) اعضاي «عادي» كانون به افرادي اطالق میگردد كه براي آنها كارت عضويت عادي
صادر میگردد.
تبصره  :6عضو كانون میتواند عضو هيئت علمی ،كارمند دانشگاه و يا دانشجوي فارغ
التحصيل داراي سابقه دركانون باشد.
تبصره  :2ساير افراد در صورت صالحديد شوراي مركزي به عنوان عضو افتخاري كانون
پذيرفته خواهند شد.
 -2مجمع عمومی:
عبارت است از مجموعه افرادي كه مطابق آئيننامه عضو فعال كانون شناخته شده و براي
آنها كارت عضويت فعال صادر گرديده است:
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 وظايف و اختيارات: -6تصويب اساسنامه كانون به طور اختياري.
 -2انتخاب اعضاي شوراي مركزي به طور ساليانه.
 -8بررسی گزارشهاي شوراي مركزي و مسئولين كميتهها و كارگروهها در حيطه
فعاليتهاي  1ماه گذشته و بررسی برنامههاي آتی كانون.
 نحوه تشکيل مجمع عمومی: -6جلسات مجمع عمومی از سوي شوراي مركزي تشکيل میگردد.
 -2دعوت از اعضا جهت مجمع عمومی از سوي شوراي مركزي و حداقل يک هفته قبل از
تشکيل جلسه از طريق اطالعيه ،تماس تلفنی ،نامه و يا  E-maliخواهد بود.
 -8شوراي مركزي در ابتداي هر جلسه يک رئيس ،نائب رئيس و يک منشی براي اداره
مجمع عمومی انتخاب و اعالم میكند.
 -4مجمع عمومی عادي ،با تعداد نصف  +يک عضو از اعضاي فعال كانون رسميت میيابد
و در صورت به حد نساب نرسيدن اعضا در جلسه اول ،در جلسه دوم با حضور هر تعدادي
از اعضا تشکيل میگردد.

4

 -5دستور جلسه مجمع عمومی بايد توسط شوراي مركزي مشخص گرديده و از پيش اعالم
شود و فقط درباره دستور جلسه بحث شود.
 -1هر يک از اعضاي مجمع عمومی میتوانند پيشنهادهاي خود را براي قرار گرفتن در
دستور جلسه مجمع 2 ،روز قبل از تشکيل جلسه به شوراي مركزي ارائه نمايند.
 -7تصميمات مجمع عمومی با تأييد حداقل دو سوم اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا است.
 -3در صورت نياز مجمع جلسهاي به عنوان مجمع فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي
اصلی شوراي مركزي و مسئولين كميتهها و كارگاهها و يا بيش از يک سوم اعضاي مجمع
عمومی و به درخواست شوراي مركزي و يا رئيس امور فرهنگی دانشگاه اصفهان برگزار
میشود.
 -6-3تصميمات مجمع فوق العاده با تأييد حداقل دو سوم اعضاي حاضر در جلسه قابل
اجراست.
 -2-3مجمع عمومی فوق العاده رابه حسب نياز به دفعات میتوان تشکيل داد.
 8-3دستور كار مجمع عمومی فوق العاده بايد قبل از تشکيل جلسه توسط پيشنهاد دهندگان
اعالم گردد.
 -8شورای مرکزی:
 -6شوراي مركزي به عنوان باالترين مرجع تصميم گيري كانون است و نماينده رسمی
و قانونی كانون در مقابل كليه مراجع و مقامات قانونی است.
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 -2اعضاي شوراي مركزي از بين اعضاي فعال كانون توسط مجمع عمومی انتخاب
میشوند.
 -8شوراي مركزي متشکل از  5عضو اصلی و  2عضو علی البدل است.
(توضيح :پس از رأيگيري 5 ،نفر از  7نفري كه بيشترين رأي را به دست آوردهاند به عنوان
اعضاي اصلی و  2نفر ديگر كه رأي كمتري اخذ نمودهاند به عنوان اعضاي علی البدل
انتخاب میشوند).
 -4تصميمات شوراي مركزي با نظر اكثريت اصلی و در صورت غيبت حداكثر  2تن از
اعضاي اصلی با جايگزينی  2عضو علی البدل نيز قابل اجراست.
 انتخابات: -6شوراي مركزي براي مدت  6سال انتخاب می شود و قبل از پايان اين تاريخ در
صورت تشکيل مجمع عمومی فوق العاده وتصويب برگزاري انتخابات زود هنگام ،زمان
انتخاب مورد تجديد نظر قرار میگيرد.
 -2زمان برگزاري انتخابات شوراي مركزي نيمه دوم بهمن ماه هر سال خواهد بود.
 -8رأيگيري به صورت مخفی و با حضور نماينده امور فرهنگی دانشگاه صورت
میگيرد.
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 -4هيئت اجرايی انتخابات ،شوراي مركزي قبلی بوده و در صورت تصويب برگزاري
انتخابات زود هنگام ،هيئت اجرايی از طرف مجمع عمومی تعيين میگردد.
 -5شوراي مركزي با توافق اعضاء 8 ،نفر را به عنوان ناظران انتخابات برگزيده و معرفی
مینمايد.
 -1براي انتخابات در شوراي مركزي ،داشتن يک سال سابقه عضويت در كانون،
حضور مستمر در عرصه فعاليتهاي كانون و  ...الزم است.
 -7انتخابات مجدد هر يک از اعضاي شوراي مركزي براي دورههاي بعدي بالمانع
است.
 -3شوراي مركزي بايد در اولين جلسه از بين اعضاي خود دبير كانون (مسئول امور
اجرايی و اداري) ،مسئول امور مالی و تداركات ،مسئول ارتباطات و تبليغات،
مسئول امور آموزشی و پژوهشی و مسئول فوق برنامه انتخاب كند.
تبصره :در صورت استعفاء و يا اخراج اكثريت اعضاي اصلی ،انتخابات تجديد خواهد
شد.
 وظایف: -6تعيين مسئولين كميتهها و كارگروهها.
 -2بررسی عملکرد مسئولين كميتهها و كارگروهها.
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 -8تشکيل جلسات براي رسيدگی به امور جاري كانون بر حسب مورد.
 -4اجراي دقيق آئيننامه.
 -5رسيدگی به تخلفات و بررسی و در صورت لزوم تنبيه يا اخراج عضو خاطی پس از
طی مراحل اخطار كتبی و شفاهی.
(توضيح :با نظر اكثريت مطلق اعضاي شوراي مركزي و با توجه به اساسنامه كانون و
قوانين دانشگاه میتوان فردي را به عنوان خاطی معرفی كرده و به تخلف او رسيدگی
كرد).
 -1تهيه و تنظيم آئيننامه داخلی براي تقسيم وظايف و بيان شيوه عملکرد هر از اعضاي
شوراي مركزي.
 -7بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي كميته ها و كارگروهها.
-3گرفتن صندوق پستی ،خط تلفن ،اينترنت ،افتتحاح حساب بانکی ،ثبت  Domainو ...
در صورت لزوم.
 -9ايجاد واحد بايگانی اسناد و انجام اقدامات الزم جهت حفظ و نگهداري اسناد
كانون.
 -61برنامهريزي جهت جذب كمکهاي مادي و تأمين منابع مشخص براي فعاليتهاي
كانون.
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 -66ارائه گزارش عملکرد به مجمع عمومی كه به عهده رئيس شوراي مركزي يا يکی
از اعضاي اصلی شوراي مركزي میباشد.
 -62انتخاب و معرفی نماينده به صورت كتبی به مراجع و مراكز ذيصالح فرهنگی و
هنري.
 -68اتخاذ روشهاي مناسب واصولی جهت رفع اختالفات ،كمبودها ،نارسائیها و
موانعی كه به اهداف كانون آسيب میرساند.
 اعضای علی البدل: -6اعضاي علی البدل بايد در جلسات شوراي مركزي حضور يابند و نظرشان نيز
مشورتی خواهد بود.
تبصره  : 6وجود يا عدم حق رأي براي اعضاي علی البدل در اولين جلسه شوراي مركزي
به تصويب اعضاي شورا میرسد.
تبصره  :2چنان چه هر يک از اعضاي اصلی  2جلسه متوالی غيبت داشته باشد ،در جلسه
بعدي حق رأي ندارد.
تبصره  :8چناچه هر يک از اعضاي اصلی  2جلسه غيبت داشته باشند اخطار كتبی و
چنانچه  4جلسه غيبت متوالی داشته باشند اخراج خواهد شد.
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اعضاي علی البدل به ترتيب ميزان رأي ،حق رأي خواهند داشت و به عنوان عضو اصلی
برگزيده خواهند شد.
 -4کمیتهها:
الف) نحوه تشکیل:
 -6هر يک از اعضاي شوراي مركزي با رأيگيري اكثريت اعضاي اصلی مسئوليت
تشکيل يکی از كميتهها ،تعيين مسئول براي آنها و نظارت بر نحوه كار كميتهها را بر
عهده دارد.
 -2مسئولين پيشنهادي كميتهها از طرف شوراي مركزي به مجمع عمومی معرفی
میگردد.
 -8قبول مسئوليت كميتهها در ابتدا منحصر به اعضاي شوراي مركزي و در غير آن
اعضاي علی البدل و در غير آن دو گزينه از اعضاي شوراي عمومی و با نظر شوراي
مركزي و با رأيگيري اين شورا معرفی میشوند.
ب) اهداف و وظایف:
 -6مشاركت و همکاري فعال تمامی اعضاي كانون به منظور انجام بهتر امور.
 -2زمينهسازي جهت تخصصیتر شدن فعاليتها.
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 -8مسائلی كه به طور تخصصی در كميته هاي مختلف مطرح میشوند پس از بررسی به
شوراي مركزي معرفی وارائه شده و مورد ارزيابی نهايی جهت اجرا قرار خواهند
گرفت.
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