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اساسنامه کانون جهادی دانشگاهیان

« الَّذِينَ آمَنُواْ وَ هَاجَرُواْ و َجَاهَدُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنةدَ اللّةهِ و َأُوْلَئِةََ هُةمُ
الْفَائِزُونَ»
(سوره توبه آيه )02

مقدمه :
کانون فعالیتهای جهادی دانشگاهیان در راستای خودساایی معناوی دانشاوواان و توساع
مررومیات یدااار در ای آناان و ااواااد روهیا سااینو ر و امیاو در مارده من ا در

فرهنا

کنار ساینو ر عمرانر و ارت ای آمویشر ،فرهنگر ،اجتماعر ،اقتصادی ،هواشتر و درماانر منااق
مرروه ،تاسیس مر ردد.
فصل اول  -کلیات
ماده )1تعريف:
کانون فعالیتهای جهادی دانشگاهیان دانشگاهای علوه پزشکر نهادی است دانشووار ک در
قالب اهواف وموضوعات اا اساسنام و رعاات آئی نام کانونهاای فرهنگار دانشاوواان مصاو
ویارت هواشت ،درمان وآمویش پزشکر و ویارت علوه ،تر ی ات و فناوری فعالیت مر کنو.

تبصره -1دانشگاه علوه پزشکر و کانون فعالیتهای جهاادی دانشاگاهیان ای ااا پاس در
اساسنام

ترتیب و

اختصار" دانشگاه "و" کانون "نامیوه مرشونو.

ماده )0اهداف:
هوف ای تاسیس کانون موارد یار مر اشو:
 -1سترش فرهن

جهاد و یمین سایی رای خومت

مستضعفی ،

 -2آشناار دانشگاهیان ا شرااط سخت ینو ر اقشار مرروه جامع ،
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 -3ت وات هس نوعدوستر و مسئولیتپذاری نسبت

اقشار ضعیف جامع ،

 -4ایتولیو روهی جهاد و ااثار منبعث ای ان ال اسالمر و تفکر امااه خمینار(ره) در ای
دانشوواان،
 -5ت وات روهی مشارکتپذاری

همراه ارت اا سا

مهاارتهاای اجتمااعر شارکت-

کننو ان،
 -6تالش در مسیر هبود وضعیت عمرانر ،آمویشر ،فرهنگر ،هواشتر و درمانر در مناق
مرروه،
 -7ارت ا آ اهرها و س

فرهنگر اقشار کمتر رخوردار جامع رای افزااش مشارکت و نیز

اتخاذ رفتارهای سالم و هنوارهای متعارف در هویههای مختلف ینو ر،
 -8کمک

نهادهای اجراار در امار خاومترساانر ا اقشاار مراروه در شارااط اقتصااد

م اومتر.
ماده )3خط مشي و وظايف:
 -1ر زاری اردوی جهادی در مناق مرروه ا اولوات ر زاری در منااق مراروه اساتان
مرل است رار دانشگاه
 -2قراهر ،تووا واجرای رنام هاار رای شناساار مناق مراروه و اولواات ناوی آنهاا
جهت هضور و ر زاری اردوی جهادی
 -3شرکت در جلسات ستاد دانشگاهر فعالیتهای جهادی
 -4مستنوسایی فعالیتها و ارسال رای اریاا ر عملکارد ا د یرخانا ساتاد فعالیاتهاای
جهادی دانشگاهیان

ساختار اا ستاد متعاقبا اعاله خواهو شو.
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دانشوواان

 -5ر زاری نمااشگاه و معرفر فعالیتهای انواه شوه
 -6تالش رای تأمی و توهیز امکانات مورد نیای کانون

 -7اجرای رنام های فرهنگر مرتبط ا هویه فعالیاتهاای جهاادی و همکااری در اجارای
رنام های مختلف دانشگاه

فصل دوم – عضویت
ماده  )4عضويت دانشجويان:
کلی دانشوواان عالقمنوی ک فره ثبت ناه را پر کرده انو

عضوات کانون در آموه و اکار

ای اعضای کانون مرسو مر شونو .هر دانشوو ا شرااط ذال مرتوانو
 -1دانشووی شاغل

ترصیل در دانشگاه اشو.

 -2در کمیت انضباقر هکم در هال اجرا و منور
 -3ملزه

عضوات کانون در یااو.

مررومیت ای ترصیل و نواشت اشو.

رعاات کلی م ررات دانشگاه ای جمل هفظ هوود و آدا و اخالق اساالمر مار-

اشو.
 -4عضو یش ای دو کانون فرهنگر داگر نباشو.

 -5نواشت معول کمتر ای هو نصا مشروقر در دو نیم سال متوالر هنگاه عضوات
تبصره  : 0عضو افتخاری:

دانشآموختگان علوه پزشکر و دانشوواان دانشگاههای داگار

و افراد غیردانشوو ک درراستای دستیا ر
عضوات چنی افرادی ااو

اهواف کانون قومر رداشات اناو اقاالق مار شاود ،و

تائیو شورای مرکزی رسو.

تبصره  : 3ررسر لغو عضوات اعضا ر عهوه شورای مرکزی مر اشو .
فصل سوم –ارکان کانون
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 -1مومع عمومر
 -2شورای مرکزی
 -3د یر کانون
ماده )5مجمع عمومي:

مومع عمومر کانون متشکل ای تمامر دانشوواان عضو کانون وده ک وظااف و اختیارات آن
قب ماده  6اا اساسنام تعراف شوه است.
تبصره -4هواقل تعواد اعضا رای فعالیت کانون  15نفر است
تبصره  -5چنانچ عضو کانون در چارچو اساسنام کانون فعالیت نکنو ،ا تصمیم شورای
مرکزی کانون عضوات وی لغو خواهو شو.

ماده )6وظايف و اختیارات مجمع عمومي:

 -1تصواب اساسنام وآای نام های داخلر کانون و تغییرات آنها
 -2انتخا اعضای شورای مرکزی کانون
 -3تووا اولواتهای و رنام های کالن کانون
 -4دراافت زارش فعالیت ساالن شورای مرکزی کانون
 -5نظارت ر فعالیتهای شورای مرکزی کانون
 -6استیضاح شورای مرکزی کانون اا اعضای آن

ماده )7تشکیل جلسات مجموع عمومي:
 -1مومع عمومر هواقل اک ار در تره تشکیل جلس خواهو داد.
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 -2جلسات مومع عمومر ا هضور هواقل دو سوه اعضا رسمیت خواهو اافت.

تبصره  -6در صورت عوه

هونصا رسیون جلس مومع عمومر ،جلسا فاوق العااده

هواکثر دو هفت عوجلس داگری تشکیل مر ردد .اا جلس ا نصف عاالوه ااک نفار ای اعضاا
رسمر خواهو ود.

 -3جلسات فوق العاده مومع عمومر ر اساس دعوت شورای مرکزی اا
اعضا

پیشنهاد اک سوه

قور تشکیل خواهو شو.

 -4مصو ات مومع عمومر ا رأی اکثرات نسبر هاضرا معتبر است.

 -5مصو ات مومع عمومر ک در چارچو دستور العملها ،آای نام های اال دستر نباشو
قا لیت اجرا نخواهو داشت.

تبصره  -7تصواب تغییرات اساسنام ا رأی دو سوه هاضران امکان پذار است و هار ونا
اعمال تغییرات دراساسانام مصاو  ،اااو در چاارچو "آاای ناما کاانونهاای فرهنگار
دانشوواان دانشگاهها و موسسات آمویش عالر" صاورت یارد .در صاورتر کا ماوار اماور
فرهنگر تغییرات اعمال شوه را مغاار ا آای نام وانو ،مالک آای نام کانونهای فرهنگر و
روالهای قانونر منورج در آن خواهو ود.

تبصره  -8تاراخ تشکیل جلسات مومع عمومر هواقل ااک هفتا قبال ا اقاالع اعضاا
رسانوه شود.
تبصره  -9جلسات مومع عمومر ااو در قول سال ترصیلر ر زار شود.

تبصره  -12تشخیص موضوع نو  5ماده 7
کانون ها مر اشو.

عهوه روه ناظر منورج در ماده  7آاای ناما
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ماده  )8شورای مرکزی:

شوراار است متشکل ای  5نفر عضو اصلر و  2نفر عضو علار الباول کا ای قراا انتخا اات
مومع عمومر کانون ای میان اعضای دارای شرااط یار انتخا مر شونو.

 -1هواقل  14واهو درسر ذرانوه اشنو( .واژه دانشوواان م اقع کاردانر و کارشناسر)
 -2تا پااان دوره فعالیت شورا دانشاووی دوره هضاوری اشانو( .وااژه دانشاوواان م ااقع
کاردانر و کارشناسر)
 -3دو نیمسال ترصیلر متوالر اا س نیمسال ترصیلر غیر متوالر مشروط نشوه اشنو.

 -4ظرف دو سال اخیر در کمیت انضباقر هکم ق عر منور ا مررومیات ای ترصایل ا
موت اک نیمسال اا یشتر نواشت اشنو.

 -5عضو شورای مرکزی ساار کانونهای فرهنگر دانشگاه ،تشکلهای اسالمر ،شورای صنفر
دانشوواان ،و عضاو شاورای ماواران انوما هاای علمار و سارد یر نشاراات سیاسار
دانشووار دانشگاه نباشو.
تبصره -11در صورت استعفا اا کناره یری یش ای  2عضو اصلر ،شاورای مرکازی موظاف
است ظرف هواکثر دو هفت نسبت

ر زاری جلس مومع عمومر اقواه و انتخا ات شورای مرکزی

جواو را ر زارنمااو .در غیر اا صورت ،شورای هماهنگر کانون ها ضم انرالل شاورای مرکازی،
وظیف تشکیل جلس مومع عمومر را عهوه دار خواهو ود.

تبصره -10هیأت ر زاری انتخا کانون ،شورای مرکزی وقت کانون است ک ا هماراه دو
نفر (نماانو ان شورای هماهنگر کانونها و موارات امور فرهنگر) وظیف ر زاری انتخا اات را ار
عهوه دارنو.
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تبصره -13شورای مرکزی کانون موظف است انتخا ات را

صورت علنار و عماومر اعااله

کنو و تا هواکثر دو هفت پیش ای ر زاری انتخا ات ،فهرست اعضاای شارکت کنناوه در انتخا اات
(اعضای مومع عمومر) و داوقلبان شورای مرکزی را

شورای هماهنگر کانونها و موارات اماور

فرهنگر جهت ررسر صالهیت آنها (ای قرا استعاله آمویشر و انظبااقر و ررسار عضاوات در
ساار نهادها م ا

مفاد اا اساسنام ) اعاله نماانو.

تبصره  -14انتخا ات کانون ااو هواکثر دو هفت قبل ای پااان مهلت قانونر انواه شود.

تبصره  -15جهت نظارت ر هس اجرای انتخا ات هضور اک نماانوه ای هیاأت نظاارت ار
کانون ها ال مانع مر اشو.
ماده )9تشکیل جلسات شورای مرکزی:

جلسات شورای مرکزی  7نفره هواقل اک ار در ماه ا هضور هواقل  5نفار ای اعضاا اصالر
تشکیل و رسمیت مراا و .مصو ات جلسات شورای مرکزی ا رأی اکثراات نسابر هاضاران معتبار
است.

تبصره -16کلی مصو ات کانون ااو من ب
رنام های کلر مصو

ا اساسانام کاانون ،سیاساتهاا ،اولوااتهاا و

مومع عمومر و مصو ات شورای هماهنگر کانونها اشو.

ماده )12وظايف و اختیارات شورای مرکزی:

 -1رنام رازی و اجرای مصو ات مومع عمومر و شورای هماهنگر کانونها
 -2تووا آای نام های کانون و ارائ

مومع عمومر جهت تصواب

 -3تشکیل جلسات مومع عمومر و تهی دستور جلسات آن
 -4تووا

رنام های ساالن و تنظیم ت وام فعالیتهای کانون

 -5ثبت ناه و پذارش اعضای عادی کانون ا هواقل دو ار اعالن عمومر در سال

اساسنامه کانون جهادی دانشگاهیان

 -6اعاله نظر در خصوص استعفای هر اک ای اعضای شورای مرکزی
 -7پیش ینر ودج ساالن مورد نیای کانون و ارائ

شورای هماهنگر کانون ها

 -8تنظیم زارش عملکرد ساالن فعالیت ها و ارائ

مومع عمومر

 -9ررسر فعالیت اعضا و لغو عضوات

دلیل عوه فعالیت در چارچو اساسنام کانون

تبصره  -17در صورت تخلف شورای مرکزی کانون در اجرای فعالیت خود ،موماع عماومر
مر توانو شورای مرکزی را استیضاح نمااو و در صورت عوه قانع شون مومع ،دستور انرالل شورای
مرکزی را صادر و نسبت

ر زاری انتخا ات اقوامات الیه را انواه خواهو داد.

تبصره  -18غیبت غیر موج یش ای س جلس در جلسات شورای مرکزی اعث هذف فارد
ای شورای مرکزی مر شود و اعضای شورای مرکزی ای اعضای علر البول جهت تکمیال کاادر شاورا
استفاده مر کننو.
ماده )11دبیر:

د یر کانون االترا مسئول اجراار کانون است و کلی مکاتبات کانون ا امضای وی رسامیت
خواهو داشت.
ماده )10انتخاب دبیر:

اعضای شورای مرکزی در اولی جلس خود پس ای انتخا  ،ای ی خود اک نفر را ا عناوان
د یر انتخا و موار امور فرهنگر معرفر مرکننو.

ماده )13وظايف و اختیارات دبیر:

 -1شرکت در جلسات ستاد فعالیتها جهادی دانشگاه
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 -2تهی

زارش عملکرد ساالن کانون و ارائا آن(پاس ای تصاواب در شاورای مرکازی) ا

د یرخان فعالیت جهادی مست ر در اداره کل فرهنگر ویارتخان
 -3رنام رازی و اداره جلسات و تنظیم صورت جلس شورای مرکزی
 -4انواه مکاتبات اداری و مسوولیت کلی امور اداری ،ه وقر و قانونر کانون
 -5پیگیری اجرای مصو ات مومع عمومر ،شورای مرکزی و شورای هماهنگر کانون ها
 -6شرکت در جلسات مومع تخصصر کانونهای جهادی دانشگاههای علوه پزشکر کشور
 -7شرکت در جلسات شورای هماهنگر کانون ها و ارائ

زارش مستمر کانون

آن شورا

ماده )14انحالل هیأت موسس:
پس ای تصواب اساسنام در مومع عمومر و انتخا شورای مرکزی ،هیاأت موساس کاانون
منرل مر ردد.

ماده )15نحوه تغییرات اساسنامه:
نوهاار ک ر اساس اهواف و مامورات های کانون

ااا اساسانام اضااف

اردد پاس ای

تصواب اعضای مومع عمومر و تأایو موار امور فرهنگر دانشگاه رسمیت اافت و معتبر مر اشو.

فصل چهارم –انحالل
ماده )16منحل شدن کانون
عالوه ر مواد مر وط

انرالل در "آای نام کانونهای فرهنگر دانشوواان دانشگاهها و موسساات

آمویش عالر" ،کانون مرتوانو ا پیشنهاد دوسوه اعضای شورای مرکزی و تصاواب موماع عماومر
منرل ردد.
تبصره  -19درصورت انرالل کانون کلی اموال واسناد در اختیار موارات فرهنگار دانشاگاه
قرار مر یرد.
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ماده  -17رونوشت اک نسخ ای نام های مر وط
دفتر کانون ارسال ردد.

اردوها و رنام های جهادی دانشاگاه ا

