
 فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر -آئین نامه تشکیل کانون علمی

 در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

 مقدمه

معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای 

اجتماعی و خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر است به منظور اجرایی شدن اجرای رسالت خود که همانا ارتقا منزل ت 

شعار هویت مداری جمعی، آئین نامه تشکیل کانون ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

 را تهیه کرده است.

 فصل اول:

 تعاریف: ۱ماده 

 یان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.فرهنگی دانشجو -کانون : تشکل علمی. ۱-۱

 اداره کل: اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.. ۲-۱

 بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران )با نمایندگی اداره کل آموزش عالی(.. ۳-۱

 ستاد: ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه..۴-۱

 علوم، تحقیقات و فناوری. -نشجو: دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت دا. ۵-۱

 دبیر ستاد : مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی.. ۶-۱

 اهداف: ۲ماده 

هویت مداری با اهداف زیر تشکیل می شود. به منظور توانمند سازی، عزت مندی و روحیه خودباوری و مت بلور نمودن 

 ، دانشجویان شاهد و ایثارگر«کانون » 

 حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.. ۱-۲

 تقویت نقش دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی کشور.. ۲-۲

 ت بیشتر این دانشجویان در مسائل آموزشی و فرهنگی.ایجاد زمینه ای مناسب برای همفکری و مشارک. ۳-۲

 انسجام بخشی و تقویت فعالیت های فرهنگی دانشجویان.. ۴-۲

 زمینه سازی مناسب جهت ارزیابی میزان تأثیرگذاری فعالیت ها و مقایسه آنها در سطح دانشگاه ها.. ۵-۲

 دانشگاه ها. نمایاندن قوت و توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر در. ۶-۲

 رشد و ارتقا روحیه خودباوری و کارگروهی در میان دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها.. ۷-۲



 برنامه ریزی برای ارتقا سطح علمی و فرهنگی دانشجویان با همکاری و مشارکت دیگر انجمن های علمی.. ۸-۲

 کار گروهی. سازماندهی نیروهای پراکنده دانشجوئی و هدایت آنها به سوی. ۹-۲

بهره گیری از امکانات موجود نهادهای مرتبط جهت دایر نمودن دوره های کارآموزی و آموزش عملی ضمن . ۱۰-۲

 تحصیل.

 فصل دوم: ارکان و تشکیالت

 هیأت مؤسس: ۳ماده 

نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر را به عنوان هیأت موسس کانون تعیین  ۵مدیر شاهد و ایثارگر دانشگاه موظف است 

 نماید.

 منحل می شود.« کانون»هیئت مؤسس پس از تشکیل مجمع عمومی و شورای مرکزی : ۱تبصره 

 مجمع عمومی: ۴ماده 

 است.« کانون»تشکیل می شود و باالترین رکن تصمیم گیرنده در « کانون»این مجمع از اعضای اصلی 

 شورای مرکزی کانون: ۵ماده 

نفر علی البدل می باشد که برای مدت یک سال از طریق انتخابات مجمع  ۲نفر عضو اصلی و  ۵این شورا متشکل از 

 عمومی انتخاب می شوند.

 شرایط عضویت این افراد به شرح ذیل است:

 حداقل دانشجوی نیمسال دوم باشد.. ۱-۶

 .سابقه مشروطی نداشته باشد. ۲-۶

 محکومیت انضباطی نداشته باشد.. ۳-۶

 عضو شورای مرکزی سایر تشکل های دانشجویی در دانشگاه نباشد.. ۴-۶

 اعضای کانون: ۶ماده 

 به دو دسته تقسیم می شوند:« کانون»اعضای 

 الف( اعضای اصلی: به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه که درکانون فعالیت می کنند اطالق می گردد.

 عضای افتخاری : به دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر عالقه مند اطالق می گردد که در کانون فعالیت می کنند.ب( ا

دانش آموختگان شاهد و ایثارگر هر دانشگاه می توانند حداکثر سه سال بعد از فراغت از تحصیل در هر مقطع در : ۲تبصره 

 باشند.« کانون»عضویت 



 شکیل جلساتفصل سوم: شرح وظایف و نحوه ت

 وظایف مجمع عمومی: ۷ماده 

 تعیین اعضای شورای مرکزی از طریق انتخابات -

 و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز به شورای مرکزی« کانون»بررسی برنامه های اجرا شده  -

 «کانون»تدوین اولویت ها و استماع گزارش ساالنه شورای مرکزی  -

قل نصف به عالوه یک در نوبت اول و با حضور هر تعداد در نوبت دوم جلسات مجمع عمومی با حضور حدا: ۳تبصره 

 رسمیت می یابد مصوبات جلسه با رأی مثبت نصف بعالوه یک حاضرین الزم االجراست، لکن در موارد ذیل:

 عزل یا انتخاب اعضای شورای مرکزی و انتخاب اعضای جدید( ۱

 انتخاب اعضای شورای مرکزی( ۲

 ه ستادپیشنهاد انحالل ب( ۳

 تغییر اساسنامه( ۴

 رأی دو سوم اعضا ضروری است.

 در صورت پیشنهاد انحالل قطعی از سوی مجمع عمومی تصمیم گیری نهایی در مورد آن به عهده ستاد می باشد.: ۴تبصره 

از برگزاری جلسه مجمع عمومی، دبیر ستاد،جلسه مجمع عمومی را با « کانون» درصورت استنکاف دبیر: ۵تبصره 

 اعضاء برگزار می کند و مصوبات این جلسه الزم االجر است. ۱/۵درخواست 

 وظایف شورای مرکزی:  ۸ماده 

رسیدن به اهداف مطرح شده در آئین «کانون » تصویب برنامه های پیشنهادی و تعیین خطی مشی های اجرایی ی . ۱-۸  

 نامه

 فرهنگی دانشگاه و سایر دانشگاه ها -تعیین راهکارهای مناسب برای تعامل سازنده با سایر تشکل های علمی. ۲-۸  

 پیشنهاد اصالح ساختار، مواد اساسنامه، به مجمع عمومی جهت تصویب. ۳-۸  

 «کانون» و انتخابات تهیه، تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی . ۴-۸  

 نحوه تشکیل و اداره جلسات: ۹ماده 

با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند. مصوبات با رأی « کانون» جلسات شورای مرکزی . ۱-۹

 اکثریت حاضرالزم االجرا است.

 تا انتخابات شورای مرکزی، وظایف شورای مرکزی را هیأت مؤسس برعهده دارد.. ۲-۹



رای مرکزی موظف است پس از انتخابات تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین دبیر کانون از میان اعضای شو. ۳-۹

 شورا اقدام و آن را به رئیس ستاد معرفی کند.

اعضای شورا، مسئولین واحدهای دیگر را از میان اعضای شورای مرکزی با رأی گیری انتخاب و به اعضا . ۴-۹

تواند واحدهای متعددی از جمله :آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، قرآنی، ادبی،  معرفی می کنند. هر کانون می

 مالی و پشتیبانی ایجاد نماید.

 وظایف دبیر شورای مرکزی::  ۱۰ماده 

 «کانون» برگزاری جلسات مجمع عمومی و دعوت از اعضا برای حضور در جلسات عمومی و برنامه های . ۱-۱۰

 «کانون»رای بررسی و ارائه برنامه ها و راهکارهایی درخصوص فعالیت های تشکیل جلسات منظم ب. ۲-۱۰

 مسئولیت اداره جلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی.  ۳-۱۰ 

 ابالغ مصوبات شورای مرکزی به واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها . ۴-۱۰ 

 ای مرکزیبه عنوان نماینده شور« کانون»شرکت در مراسم ها و جلسات . ۵-۱۰

 انجام مکاتبات اداری و داخلی. ۶-۱۰

 و ارائه به شورای مرکزی« مجمع عمومی» جمع آوری نظرات و پیشنهادات اعضای . ۷-۱۰

 اجرا و پی گیری مصوبات شورای مرکزی. ۸-۱۰

ای نظران به منظور شناسائی راهکارههماهنگی و برقراری ارتباط با نهادها، سازمان ها، اساتید و صاحب. ۹-۱۰

 «کانون»مناسب به منظور افزایش کمی و کیفی فعالیت های 

 «کانون»ایجاد انسجام و هماهنگی میان واحدهای . ۱۰-۱۰

« شورای مرکزی» برعهده شورای مرکزی و در رأس آن دبیر برعهده « کانون»مسئولیت تمام فعالیت های : ۶تبصره 

 می باشد

 نظارت:  ۱۱ماده 

 باالخص وظایف زیر را به عهده دارد:« کانون»بوط ناظر، نظارت بر کلیه امور مر

 «شورای مرکزی کانون»تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات .  ۱-۱۱

 نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه. ۲-۱۱

 با اهداف تعیین شده در آئین نامه« کانون»نظارت بر حسن مطابقت فعالیت های . ۳-۱۱

 «کانون»رسیدگی به پیشنهاد انحالل . ۴-۱۱

 فصل چهارم: اعتبارات



بر اساس برنامه های ارائه شده به صورت عملیاتی هر ساله توسط معاونت « کانون»بودجه مورد نیاز .  ۱۲ماده 

دانشجویی وزارت علوم و معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین می گردد. مدیران امور دانشجویان شاهد 

اساس برنامه های مصوب بودجه الزم را به کانون ها اختصاص دهند. دانشگاه ها براساس بودجه و ایثارگر موظفند بر 

پشتیبانی برنامه های « کانون»سالیانه خود موظف می باشند ضمن ارائه فضا و سایر امکانات الزم برای استقرار 

 فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان را بعمل آورد.

 یر آئین نامهفصل پنجم: ابالغ، اجرا و تفس

ستاد مرکزی وزارت متبوع مرجع تفسیر آیین نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل های تکمیلی آن است. :  ۱۳ماده 

همچنین وظیفه نظارت عالیه بر حسن اجرای این آیین نامه در دانشگاه بر عهده شورای متشکل از مدیرکل امور 

آموزش عالی بنیاد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استانی که  دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و مدیرکل

 دانشگاه در آن واقع است.

های دانشگاه ها موظفند که گزارش فعالیت های خود را در هر سال تحصیلی به ستاد و بنیاد « کانون: »۷: تبصره 

مور ایثارگران هر استان و دبیر ستاد شاهد و شهید و امور ایثارگران استان ارائه نماید. معاون فرهنگی بنیاد شهید و ا

 را به بنیاد و اداره کل ارائه نماید.« کانون»موظفند به ترتیب عملکرد «کانون»ایثارگر دانشگاه 

ماه وضعیت  ۲هایی که پیش از ابالغ این آئین نامه در دانشگاه ها فعال بوده اند،موظفند ظرف مدت « کانون: »۱۴ماده 

 ن آئین نامه منطبق کنند.خود را با مفاد ای

به تصویب شورای طرح  ۱۳۸۷/۱۱/۱۵تبصره در تاریخ  ۷ماده،  ۱۵فصل،  ۵این آئین نامه در یک مقدمه، : ۱۵ماده 

 و برنامه شاهد رسید و برای اجرا به کلیه ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ابالغ شد

 


