
 

 

 

 

 

 اساسنامه کانون قرآن و عترت ماوا

 علوم پزشکی وارستگان

 

 
  



 و اهداف اتیفصل اول:کل

 کانون فیتعر: ۱ماده

 فرهنگی هایکانوننامه ییناساسنامه،آ این درقالب که دانشجویی ستا ایمجموعه «قرآن و عترت ماوا»دانشجویی  کانون

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی  حیطه در و هاکانون هماهنگی شورای مصوبات ،مرکز فرهنگی شورای دانشجویی، مصوبات و

 .نمایدمی فعالیت نامحدود مدت به تاسیس و وارستگان

 به و ترتیب به دراساسنامه پس این ازقرآن و عترت ماوا  وکانون مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان:  1 تبصره

 .شوند می نامیده "کانون"و"مرکز"اختصار

 تیفعال نهی:زم 2 ماده

 باشد:رح زیر میشبه  کانون تیفعال نهیزم

 مراسمات شامل جشن ها و عزاداری ها و مراسمات ملی مذهبی مختلفبرگزاری .1

 برگزاری مسابقات قرآنی مذهبی .2

 راه اندازی و ایجاد کانال های قرآنی و مذهبی .3
 مرکزفعالیت در جهت برگزاری باشکوه نمازجماعت در سطح .4

 کانون تی: اصول حاکم بر فعال 3ماده 

 میتحکرا یاسالم رانیا یمل تیوحدت و هو ،یارض تیتمام ،یمل تیخواهد بود که حاکم یاکانون به گونه تیفعال .1

 باشد یاسالم یرانیا یفرهنگ یارزشها تیکرده و در جهت تقو

- یاسیس اتیها و نشرها، تشکلنهادها، شوراها، انجمن ریسا فیخواهد بود که با وظا یاکانون به گونه تیفعال .2

 . نداشته باشد تداخل مرکزو کارکنان  یعلم أتیو ه ییدانشجو

 : اهداف کانون 4 ماده

 و جهت ارتقا این معارف برای خودرتالش د بسترسازی برای ایجادحداقل سطح دانش نسبت به قرآن وعترت و .1

 نبی اکرم )ص( امانت نیزعملی نمودن سیره و سایرین و
 انس آنان دراین امور هدف گسترش مشارکت و با مرکزسطح  در عترت رشدکمی وکیفی فعالیت های قرآن و .2

 ماندهی کانون قرآن وعترت ساز جهت تشکیل و مندهتوانمندسازی دانشجویان عالق .3

 راستای اهداف مجموعه در امکانات تبلیغی واطالع رسانی مناسب جدید استفاده از .4

 مرکزکانون های فرهنگی فعال در  عترت باوتعمیق تعامل کانون قرآن و توسعه .5

 مرکزقرآنی و عترتی  امور نظرات دانشجویان در مناسب درجهت ارائه پیشنهادات و بستر ایجاد .6

 الگو قرار دادن اساتید فعال در حوزه قرآن و عترت برای دانشجویان .7

رآنی وزارت بهداشت و تشویق دانشجویان به شرکت در معرفی جشنواره های مختلف قرآنی از جمله جشنواره ق .8

 آنها

 فیوظا: 5ماده 

 شناسایی و تشویق دانشجویان مشتاق به فعالیت در حوزه قرآن و عترت .1

 جهت استفاده دانشجویان  مرکزتالش جهت فضاسازی زیبا و شایسته نمازخانه  .2



 از طریق فضای مجازی . اطالع رسانی مناسب برنامه های کانون قران وعترت به دانشجویان .3

  برگزاری مسابقات مختلف قرآنی و مذهبی در جهت افزایش اطالعات و آگاهی دانشجویان .4

  .تدارک بازدیدهای دانشجویی در حوزه قرآن و عترت .5

 
 

 التیفصل دوم: ارکان و تشک

 :ارکان کانون 6 ماده

 باشندیکانون م ریدب و یمرکز یشورا، یمجمع عموم: کانون شامل ارکان

 به که با توجه شودیکانون اطالق م تیمحل فعال مرکزدر  لیشاغل به تحص انیاز دانشجو کیعضو کانون به هر :  7 ماده

. پردازندیم تیو در چارچوب اساسنامه کانون به فعال ندیآیکانون در م تیبه عضو تیفرم عضو لیو با تکم لیذ طیشرا

 . نفر است 15کانون  تیحداقل تعداد اعضاء جهت فعال
 . داشته باشد تیحداکثر در سه کانون عضو تواندی: هر دانشجو در زمان واحد م 1 تبصره

 : شودیمحقق م ریاز موارد ز یکیایکانون  یاعضا تی: لغو عضو 2 تبصره

 اخراج ای لیانصراف از تحص ایفراغت ( الف

 یهاکانون تیگروه ناظر بر فعال دییکانون و تأ یمرکز یشورا صیدر چارچوب اساسنامه کانون با تشخ تیعدم فعال( ب

 مرکز

 پس از گذراندن دوران کسالیفرد  نیمجدد ا تیعضو)یانضباط تهیکم یبه واسطه حکم قطع لیاز تحص تیمحروم( ج

 (.برسد یمرکز یشورا یچهار پنجم اعضا بیممکن خواهد بود که به تصو یتنها در صورت تیمحروم

 .شودیم لغو یبعد از اعالم مشروط مسالیاز آغاز ن یو تیمشروط شود، عضو تیفعال نی: هرگاه عضو کانون در ح 3 تبصره

 اعضاء یاسام ستیبایکانون م تیسال فعال نیبعد از اول یهادر سال یمرکز یموسس در ابتدا و شورا ئتی: ه 4تبصره 

 یحق را یافراد دارا یمرکز یارائه داده تا در هنگام انتخابات شورا مرکز یفرهنگ تیریکانون را به مد یعموم مجمع

 .باشند مشخص

 انتخاب یبرا یجلسه مجمع عموم یماه قبل از برگزار کیحداکثر  ستیبایم 4مرجع مشخص شده در تبصره :  5تبصره

 کانون در ادوار ریدوره و دب نیموسس در اول ئتیبا امضاء ه یمجمع را به صورت کتب یافراد فعل یاسام یمرکز یشورا

 .دیاعالم نما مرکز یفرهنگ تیریبه مد یبعد

 یمجمع عموم فیو وظا فی:تعر 8ماده 

 یهانامهنییاساسنامه و آ بیکانون که جلسات آن به منظور تصو یاست متشکل از اعضا ییکانون شورا یعموم مجمع

 یشورا ساالنه تیگزارش فعال افتیدر ها،تیاولو نیکانون، تدو یمرکز یشورا یآنها، انتخاب اعضا راتییکانون و تغ یداخل

بار و به  کی یحداقل سال یآن به طور عاد یاعضا ای یمرکز یشورا ضاحیآن و است یهاتیکانون و نظارت بر فعال یمرکز

 .شودیم لیکانون تشک یسوم اعضا کی شنهادیبه پ ای یمرکز یالعاده براساس دعوت شورا طور فوق

 حاضران مطلق تیاکثر یاست و مصوبات آن با رأ یاعضاء رسم کیبا حضور حداقل نصف به عالوه  یمجمع عموم جلسات

 .معتبر است

 حضورجلسه با نیشود. ا لیماه جلسه مجدد تشک کیظرف  دیبا ،یجلسات مجمع عموم تی: در صورت عدم رسم 1تبصره 

 . خواهد بود یهر تعداد از اعضاء رسم



 توسط راتییاست و هر گونه اعمال تغ ریپذامکان یمجمع عموم یدو سوم اعضا یاساسنامه با رأ راتییتغ بی: تصو 2 تبصره

 یفرهنگ یشورا دیبه تائ دیاساسنامه با یاصالح راتیی. تغردیصورت گ نامهنییدر چارچوب آ دیدر اساسنامه با یمجمع عموم

بداند، نظرات خود را  نامهنییآ ریاعمال شده در اساسنامه را مغا راتییتغ مرکز یفرهنگ یکه شورا یبرسد. در صورت مرکز

گروه ناظر  یدگیرس ییمرجع نها خود،بر نظرات نی. در صورت اصرار طرفکندیبه صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه م

 . و الزم االجراست یگروه قطع نیا یبوده و رأ مرکز

 به عنوان ناظر در جلسات توانندیم مرکز یکل امور فرهنگ ریمد ندهینماها و کانون یهماهنگ یشورا ری: دب 3 تبصره

 . کانون شرکت کنند یعموم مجمع

 انیو حضور دانشجو یلیشده و در طول سال تحص نییتع یستیبه صورت ساالنه با یمجمع عموم ی: زمان برگزار 4 تبصره

 .باشد مرکز در

 ی مرکزیشورا فی: تعر 9 ماده

 .باشندیالبدل میو دو عضو عل یکانون متشکل از پنج تا هفت عضو اصل یمرکز یشورا یاعضا

 (یلیتکم التیمقاطع تحص یبه استثنا)را گذرانده باشند  یلیتحص مسالین کیحداقل (الف

 . باشند مرکز یکانون، دانشجو یمرکز یشورا تیدوره فعال انیتا پا( ب

 . مشروط نشده باشند یمتوال ریغ یلیسال تحص میسه ن ای یمتوال یلیسال تحص میدو ن( ج

 . باالتر نداشته باشند ایو درج در پرونده  یکتب خیمنجر به توب یانضباط تیمحکوم( د

 یشورا و عضو ییدانشجو جیمسئول بس ان،یدانشجو یصنف یشوراها ،یاسالم یتشکلها ریدبیا  یمرکز یعضو شورا( ه

 . نباشند مرکز ییدانشجو یاسیس اتینشر ریو سردب یعلم یهاانجمن رانیمد

 نباشند مرکز یفرهنگ یکانونها ریسا یمرکز یعضو شورا( و

و  لشود یتشک یاصل یبار در ماه با حضور حداقل دو سوم از اعضا کیحداقل  دیکانون با یمرکز یجلسات شورا :۱0ماده 

 . مطلق حاضران معتبر است تیاکثر یمصوبات آن با رأ

و  هااستیس و یفرهنگ یهاکانون یهماهنگ یمنطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورا دیمصوبات کانون با هیکل :تبصره

 باشد مرکز یهاتیاولو

 یمرکز یشورا اراتیو اخت فیوظا:  ۱۱ماده 

 کانون ها یهماهنگ یو شورا یمصوبات مجمع عموم یو اجرا یزیبرنامه ر .1

 بیجهت تصو یکانون و ارائه به مجمع عموم ینامه ها نییآ نیتدو .2

 دستور جلسات آن هیو ته یجلسات مجمع عموم لیتشک .3

 کانون یها تیفعال میتقو میساالنه و تنظ یبرنامه ها نیتدو .4

 در سال یکانون با حداقل دو بار اعالن عموم یعاد یاعضا رشیثبت نام و پذ .5

 یمرکز یشورا یاز اعضا کیهر  یاعالم نظر در خصوص استعفا .6

 کانون ها یهماهنگ یکانون و ارائه به شورا ازیمورد ن یساالنه  یبودجه  ینیب شیپ .7

 یها و ارائه به مجمع عموم تیفعال یگزارش عملکرد ساالنه  میتنظ .8

 کانون یدر چارچوب اساسنامه  تیعدم فعال لیبه دل تیاعضاء و لغو عضو تیفعال یبررس .9

 و فوق برنامه یامور فرهنگ ریبه مد یکانون و معرف ریبه عنوان دب یمرکز یاعضاء شورا نینفر از ب کیانتخاب  .10

 مرکز



 نسبت موظف است ظرف حداکثر دو هفته یمرکز یشورا ،یاز دو عضو اصل شیب یریکناره گ ای:در صورت استعفا  1 تبصره

 یهماهنگ یشورا صورت نیا ریدر غ د؛یرا برگزار نما دیجد یمرکز یاقدام و انتخابات شورا یجلسه مجمع عموم یبه برگزار

 .را عهده دار خواهد بود یجلسه مجمع عموم لیتشک فهیوظ ،یمرکز یها ضمن انحالل شوراکانون

ها کانون یهماهنگ یشورا ندگانیوقت کانون است که به همراه نما یمرکز یانتخاب کانون، شورا یبرگزار أتی: ه 2 تبصره

 .و نظارت بر صحت انتخابات را بر عهده دارند یبرگزار فهیوظ یامور فرهنگ تیریو مد

 به یو کتب یرا به صورت رسم دیجد یمرکز یانتخابات شورا یکانون موظف است زمان برگزار یمرکز ی: شورا 3 تبصره

 یاعضا) در انتخابات طیشرا نیانتخابات، فهرست واجد یاز برگزار شیماه پ کیاعالم و حداکثر  مرکز یفرهنگ تیریمد

 .ندیاعالم نما یامور فرهنگ تیریرا جهت اطالع، و نظارت بر انتخابات به مد( یمجمع عموم

 یو اعالم اسام یمرکز یانتخابات شورا یهفته پس از برگزار کی یموظف است ط مرکز یفرهنگ تیری: مد4 تبصره

 9 ماده بر حسب یمرکز یاعضاء شورا یاختصاص طیبا شرا دگانیبرگز طینسبت به احراز شرا ت،یریبه آن مد دگانیبرگز

 .دیاساسنامه اقدام نما نیا

 کیتوانند شرکت کنند که حداقل  یم ییدوره، فقط اعضا نیاول یکانون به استثنا یمرکز یدر انتخابات شورا:  5تبصره

 .در کانون را داشته باشند تیسابقه عضو یلیتحص ترم

 .ردیپذ انجام یفعل یمرکز یشورا یمهلت قانون انیحداکثر دو هفته قبل از پا دیکانون با یمرکز ی: انتخابات شورا 6 تبصره

 مجمع رکن کانون و عدم اقناع اعضاء نیتوسط ا یمجمع عموم فیحسب وظا یمرکز یشورا ضاحی: در صورت است 7 تبصره

داد.  خواهد انتخابات زودتر از موعد را یبرگزار یمرکز یدستور انحالل شورا یمجمع عموم ،یمرکز یشورا حاتیاز توض

 خواهد بود. ضاحیاست خیشده حداکثر چهل روز از تار ینیب شیزمان پ

 کانون ری: دب۱3ماده

 خواهد داشت تیرسم یو یمکاتبات کانون با امضا هیکانون است و کل یو سخنگو ییمسوول اجرا نیکانون باالتر ریدب

 ری: انتخاب دب۱4ماده

 راموریانتخاب و به مد ر،ینفر را به عنوان دب کیخود  نیخود پس از انتخاب، از ب یجلسه  نیدر اول یمرکز یشورا یاعضا

 .کنند یم یمعرف یفرهنگ

 ریدب اراتیو اخت فی: وظا ۱5ماده

 یمرکز یمصوبات شورا یو نظارت بر اجرا یمرکز یشورا یصورت جلسه  میجلسات وتنظ هو ادار یزیبرنامه ر .1

 کانون یو قانون یحقوق ،یامور ادار هیکل تیو مسؤل یادارانجام مکاتبات  .2

 کانون ها یهماهنگ یو شورا یمرکز یشورا ،یمصوبات مجمع عموم یاجرا یریگیپ .3

 گزارش مستمر کانون به آن شورا یکانون ها و ارائه  یهماهنگ یشرکت در جلسات شورا .4

 کانون یها تهی:کم ۱6ماده

 خود، مصوبات یریگیپ نیاساسنامه و همچن نیشده در ا نییتع فیبه اهداف و وظا لیجهت ن تواندیکانون م یمرکز یشورا

 در هاتهیکم نیاست ا یهی. بددیاقدام نما یمرکز یاعضاء شورا تیمختلف با مسئول یها تهیکم یانداز نسبت به راه

 .خواهند داشت تیفعال رسدیم یمرکز یشورا بیکانون که به تصو یداخل ینامه ها نیو آئ نیچارچوب قوان

 

 



 بودجه و امکانات نی:تام ۱7ماده

 ،ییدانشجو معاونت اریدر اخت یاز امکانات و منابع مال یفرهنگ یهاکانون ریکانون حسب قانون و مشابه سا یمرکز یشورا

 .امکانات و منابع خود بهره خواهد برد نیجهت تام یفرهنگ

 موسس أتی: انحالل ه ۱8ماده

 .گرددیموسس کانون منحل م أتیه ،یمرکز یو انتخاب شورا یاساسنامه در مجمع عموم بیاز تصو پس

جهت  مرکز یفرهنگ یبه شورا  خیتبصره در تار 20ماده و  19فصل، 2موسس در ئتیه شنهادیاساسنامه با پ نیا :۱9ماده

 .ارائه شد یینها دیو اصالح و تائ یبررس

 

 

 

 یطبق را ،یشنهادیو موافقت با اساسنامه پ یفرهنگ یتوجه به طرح اساسنامه باال در جلسه شورا با موسس ئتیه اعضاء

الذکر موافقت با اساسنامه فوق قرآن و عترت کانون سیبا تاس مرکز یفرهنگ یشورا 02/09/93 مورخ 948 جلسه شماره

 .بعمل آمد

 

 

 فاطمه رسولی

 مرکزو فوق برنامه  یامور فرهنگ ریمد


