باسمه تعالی
اساسنامه کانون فرهنگی میثاق
مقدمه:
ریشه ی اندیشه وتفکر،نگرش،بینش ورفتار هرملت رافرهنگ آن ملت تعیین میکند.
رشد وپیشرفت هرملت در گرو فرهنگ آن وعقب ماندگی وانحطاط آن نیز متأثّر ازهمین عامل است.
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خودبااساتید دانشگاه های کشورفرمودند«:اگر می خواهیم کشورمان بیست
سال بعد،پیشرفته،باعزت،متدین،ثروتمند،مقتدر،مستقل،برخوردار از عدالت وخیرات مادی ومعنوی باشد،این
احتیاج دارد به کارهایی که عمده ی این کارها مربوط به دانشگاه است».
همچنین ایشان در سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقالب با اشاره به شاخصهای انقالبی گری وبرشمردن این پنج
شاخص مهم فرمودند«:بعد از رحلت امام،هرجاانقالبی عمل کردیم پیش رفتیم؛هرجا از انقالبی گری وحرکت
انقالبی غفلت کردیم عقب ماندیم.این یک واقعیت است...مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فرداونسل
فرداهای بعداست.همه مخاطب این سخن اند؛می توان این راه را با شیوه ی انقالبی حرکت کرد؛آنوقت پیشرفت
قطعی است».
بر این اساس برآنیم که با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری،در جهت تعریف،تبیین،مصداق یابی،ارائه ی راه
حل وطرح الگوهای کاربردی،وتالش درجهت پیاده نمودن برنامه های اجرایی در راستای مفاهیم وموضوعات
اساسی و کلیدی مورد تأکید ایشان درقالب فعالیت های انقالبی وجهادی اقدام نماییم.
فصل اول :کلیات
ماده  -1تعریف کانون
کانون «میثاق» دانشگاه اصفهان نهادی است دانشجویی که درقالب اهداف وموضوعات این اساسنامه ورعایت
آییننامه کانونهای فرهنگی وهنری دانشجویان،مصوب وزارت علوم،تحقیقات وفنآوری فعالیت میکند.
تبصره – دانشگاه اصفهان وکانون «میثاق» ازاین پس دراساسنامه بهترتیب وبهاختصار «دانشگاه » و « کانون »
نامیده میشود.
ماده -2زمینه فعالیت کانون « ،فرهنگی،اجتماعی»است.
ماده -3اهداف
 تبیین و ترویج آرمان های انقالب اسالمی،دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت
 رصد فضای فرهنگی کنونی کشورو سنجش و ارزیابی آن با آرمان های انقالب اسالمی
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 ارائه ی ایده و طرح در راستای افق فرهنگ ایران اسالمی
 بیان بایسته های رسیدن به آینده ی مطلوب فرهنگ ایران اسالمی ،به ویژه وظیفه ی نسل جوان در
دستیابی به تمدن اسالمی با توجه به سیره ی جهادی شهدا و ایثارگران
 بازخوانی اهمیت و ضرورت حضور در جبهه ی مقاومت؛وتالش در جهت زنده نگهداشتن یاد و خاطره
ی شهدا و ایثارگران و رشادت های رزمندگان اسالم در عرصه های نبرد با استکبار

ماده  -4خطمشی و شرح وظایف
کانون جهت رسیدن به اهداف در زمینه فعالیت خود،دارای وظایف به شرح زیر است:
 تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران در سطح دانشگاه
 برگزاری جلسات سخنرانی ونشستهای تخصصی با محوریت انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 تشکیل کالس ها وکارگاه های آموزشی با رویکرد انقالب اسالمی
 اکران آثار مستند و سینمایی در حوزه ی انقالب اسالمی و سیره ی شهدا و ایثارگران
 برگزاری جلسات نقد،تحلیل وبررسی فیلم وکتاب در حوزه ی انقالب اسالمی و شهدا و ایثارگران
 برقراری ارتباط وتعامل با سایر مجموعه ها و مراکز فرهنگی،علمی و مذهبی در سطح شهر با نظارت
امور فرهنگی دانشگاه
 برپایی نمایشگاه های فرهنگی وهنری با موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 اجرای طرح های توزیع و فروش کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
 بازدید از مراکز فرهنگی،علمی ومذهبی
فصل دوم :ارکان کانون
ماده  -5ارکان کانون عبارت است از:
 -1اعضای کانون
 -2مجمع عمومی
 -3شورای مرکزی
 -4دبیر کانون
ماده  -6اعضای کانون
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اعضای کانون شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان است که بدون محدودیت به عضویت کانون درآمده و در
چارچوب اساسنامه و حیطه اختیاراتشان به فعالیت میپردازند.
 -1-6شرایط عضویت در کانون:
 -1-1-6اشتغال به تحصیل دانشجو در دانشگاه اصفهان
 -2-1-6عدم سابقه محکومیت قطعی منجربه محرومیت از تحصیل در کمیته انضباطی
 -3-1-6عدم عضویت در بیشاز دو کانون دیگر در زمان واحد
 -2-6حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت در کانون  11نفر است و عضوگیری در تمام طول سال امکانپذیر است.
 -3-6چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نکند ،با تصمیم شورای مرکزی کانون عضویت
وی لغو خواهد شد.
 -4-6هرگاه عضو کانون درحین فعالیت مشروط شود ،عضویت وی از آغاز نیمسال بعداز اعالم مشروطی لغو
میشود.
ماده  -7مجمع عمومی
مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیمگیری در کانون و متشکل از اعضای کانون است.
 -1-7وظایف مجمع عمومی
 -1-1-7تشکیل 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 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 تشکیل شود .این
جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.
 -2-7پیشنهاد اساسنامه به شورای فرهنگی_اجتماعی دانشگاه جهت تصویب
تبصره  -تصویب تغییرات اساسنامه با رای دوسوم اعضای مجمع عمومی امکانپذیر است و هرگونه اعمال
تغییرات در اساسنامه باید در چارچوب آییننامه صورت گیرد.
 -3-7انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون
 -4-7تدوین اولویتها و برنامههای کالن کانون
 -1-7نظارت بر فعالیتهای شورای مرکزی کانون
 -6-7دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون
 -7-7استیضاح شورای مرکزی کانون یا اعضای آن درصورت تخلف
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-8-7تصویب آیین نامه های داخلی وتغییرات آنها
ماده  -8شورای مرکزی
شورای مرکزی کانون شورایی است متشکل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل که با برگزاری
انتخابات 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
 -3-8عدم سابقه محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر
 -4-8عدم عضویت در شورای مرکزی سایر کانونهای فرهنگی ،تشکلهای اسالمی ،شوراهای صنفی
دانشجویان و دبیر انجمن علمی دانشجویی
 -1-8عدم برخورداری از مسوولیت بسیج دانشجویی ،دبیری تشکلهای اسالمی و سردبیری نشریات سیاسی
دانشجویان
 -6-8وظایف شورای مرکزی
 -1-6-8تشکیل جلسات حداقل ماهی یکباربا حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی
تبصره  -مصوبات جلسات شورای مرکزی با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
 -2-6-8برنامهریزی بهمنظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانونها
 -3-6-8تدوین آییننامههای کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
 -4-6-8تدوین برنامههای ساالنه و تنظیم تقویم فعالیتهای کانون
 -1-6-8پیشبینی بودجه ساالنه موردنیاز کانون برای نیمسال اول تا پایان شهریور برای نیمسال دوم تا پایان
بهمن و ارائه به شورای هماهنگی کانونها
 -6-6-8تنظیم گزارش عملکرد ساالنه فعالیتها و ارائه به مجمع عمومی و مسُءول واحد کانونهای فرهنگی
و هنری
 -7-6-8انتخاب دبیر کانون و معرفی وی به مدیریت امور فرهنگی
 -8-6-8اعالم نظر درخصوص استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی
 -9-6-8نظارت بر عملکرد و فعالیت اعضای کانون
 -11-6-8لغو عضویت اعضای کانون بهدلیل عدم فعالیت ،عدم پایبندی به اساسنامه و آییننامههای داخلی
 -11-6-8پذیرش اعضای جدید با حداقل  2بار اعالن عمومی در سال
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ماده  -9دبیر کانون
دبیر کانون باالترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و تمامی مکاتبات با امضای وی رسمیت خواهد
داشت.
 -1-9وظایف دبیر کانون
 -1-1-9برنامهریزی واداره جلسات و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی
 -2-1-9انجام مکاتبات اداری و مسوولیت تمامی امور اداری ،قانونی و حقوقی کانون
 -3-1-9پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی ،شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانونها
 -4-1-9شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا
ماده  -11پساز تصویب اساسنامه در شورای فرهنگی_اجتماعی دانشگاه 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 1تبصره در تاریخ

به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسید.
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