
 
 اساسنامه

کانون محیط زیست   
 "زمین"

 علوم پزشکی وارستگان 
 

 



 و اهداف  اتیفصل اول:کل

 کانون  ف یتعر: ۱ ماده

  فرهنگی  هایکانوننامه  یینآ  اساسنامه،  این  قالب  در  که  دانشجویی  ستا  ایمجموعه  "زمین "محیط زیست  دانشجویی    کانون

مرکز آموزش عالی علوم    حیطه  در  و  ها کانون  هماهنگی   شورای  مصوبات   دانشگاه،   فرهنگی  شورای  دانشجویی، مصوبات   و

 .نمایدمی فعالیت  نامحدود مدت به تاسیس و 1/10/1400تاریخ  از  پزشکی وارستگان 

  و   ترتیب  به  اساسنامه  در   پس  این   از  "زمین"محیط زیست    کانون  و  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان:    1  تبصره

  .شوند می  نامیده  "کانون" و "دانشگاه"  اختصار به

 

 ت یفعال نهی:زم 2ماده  

 باشد: رح زیر میشبه  کانون  تیفعال  نهیزم

 آموزشی در سطوح مختلف در سطح دانشگاه و بیرون از دانشگاه نهاجرای برنامه های داوطلبا -1

 محیط زیستبرگزاری کارگاه های آموزشی با دعوت از کارشناسان و متخصصین علوم مرتبط با  -2

 اجرای برنامه های پاکسازی طبیعت ودرختکاری  -3

 روهگتبلیغاتی   ف جهت اهدا درمختلف جامعه   در بین اقشار مختلف  تزاری مسابقا گبر  -4

 

 

 کانون تی: اصول حاکم بر فعال 3ماده 

  م ی تحک  را  ی اسالم  ران یا  ی مل  تیوحدت و هو  ، یارض  ت یتمام  ، یمل   ت یخواهد بود که حاکم  یاکانون به گونه  ت یفعال  .1

  باشد یاسالم  یرانیا یفرهنگ  یها ارزش تیکرده و در جهت تقو

- ی اسی س  ات یها و نشرها، تشکلنهادها، شوراها، انجمن  ر یسا  ف یخواهد بود که با وظا  یاکانون به گونه  تیفعال  .2

 . نداشته باشد تداخلو کارکنان دانشگاه  ی علم أتیو ه ییانشجود

 : اهداف کانون  4  ماده

 ارتقای فرهنگ و آگاهی زیست محیطی دانشجویان و دانشگاهیان .3
 افزایش حساسیت دانشگاهیان نسبت به تخریب محیط زیست و آگاهی بخشی از طریق برنامه های آموزشی  .4
 بکارگیری فکرهای نو و فن آوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقای فرهنگ زیست محیطی  .5
 وستی در بین مردم با کمک نهادهای مرتبط ترویج فرهنگ طبیعت د .6
 آموزش روش های حمایت از محیط زیست و گسترش فرهنگ مراقبت از محیط زیست   .7

 

 

 : فیوظا  5ماده 

 برقراری ارتباطات سازمانی با نهادهای دولتی، نیمه دولتی و بخش خصوصی جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی  .1
دیگر گروه های زیست محیطی و قطب های علمی و گروه های پژوهشی  اجرای برنامه های مشترک فرهنگی با   .2

 مرتبط با محیط زیست 



 بررسی راهکارهای موجود جهت بهبود وضعیت محیط زیست  .3
 دانشگاه  ی خوابگاه ها طی سبز و مح یموجور در فضا تیوضع رییجهت تغ یپبشنهاد  یارائه طرح ها .4

 التی فصل دوم: ارکان و تشک
 

 :ارکان کانون  6 ماده

 باشند یکانون م ریدب  و یمرکز ی شورا، یمجمع عموم : کانون شامل ارکان 

 

  که با توجه   شودیکانون اطالق م  تیدر دانشگاه محل فعال   لی شاغل به تحص  ان یاز دانشجو  کیعضو کانون به هر  :    7  ماده

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

 . نفر است 1۵کانون  تی حداقل تعداد اعضاء جهت فعال 
 . داشته باشد تیحداکثر در سه کانون عضو تواندی: هر دانشجو در زمان واحد م 1 تبصره

 : شود یمحقق م ریاز موارد ز ی کی  ایکانون   یاعضا  تی: لغو عضو 2 تبصره

 اخراج  ای لی انصراف از تحص ا یفراغت (  الف

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

 دانشگاه

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

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

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

  اعضاء  ی اسام   ست یبایکانون م  ت یسال فعال  ن یبعد از اول  یها در سال  ی مرکز  ی موسس در ابتدا و شورا  ئت ی: ه  4تبصره  

  ی حق را  یافراد دارا   یمرکز  یدانشگاه ارائه داده تا در هنگام انتخابات شورا  یفرهنگ  تیری کانون را به مد  یعموم  مجمع

 .باشند مشخص

 انتخاب  یبرا ی جلسه مجمع عموم یماه قبل از برگزار ک ی حداکثر   ستیبا یم  4مرجع مشخص شده در تبصره :  ۵ تبصره

  کانون در ادوار  ریدوره و دب  ن یموسس در اول   ئت یبا امضاء ه  ی مجمع را به صورت کتب  یافراد فعل   یاسام   ی مرکز  یشورا

  .دیدانشگاه اعالم نما  یفرهنگ  تیریبه مد یبعد

 

 یمجمع عموم فیو وظا فی:تعر  8ماده 

 ی هانامهنییاساسنامه و آ ب یکانون که جلسات آن به منظور تصو ی است متشکل از اعضا ییکانون شورا ی عموم  مجمع

  ی شورا  ساالنه  تیگزارش فعال   افتیدر  ها،تیاولو  نیکانون، تدو  یمرکز  یشورا  یآنها، انتخاب اعضا  رات ییکانون و تغ یداخل

بار و به    کی  یحداقل سال   یآن به طور عاد   ی اعضا  ای  یمرکز  یشورا  ضاحیآن و است  یهاتی کانون و نظارت بر فعال   یمرکز

 .شودیم  لیکانون تشک  ی سوم اعضا ک ی  شنهاد یبه پ  ا ی یمرکز یالعاده براساس دعوت شورا طور فوق

  حاضران  مطلق   ت یاکثر  یاست و مصوبات آن با رأ  یاعضاء رسم   کی با حضور حداقل نصف به عالوه    یمجمع عموم   جلسات 

 .معتبر است

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

 . خواهد بود ی هر تعداد از اعضاء رسم



  رات ییاست و هر گونه اعمال تغ  ر یامکان پذ  ی مجمع عموم  ی دو سوم اعضا  یاساسنامه با رأ  رات ییتغ  بی: تصو  2  تبصره

  یشورا  دی به تائ  دی اساسنامه با  ی اصالح  رات یی. تغردیصورت گ  نامه نییدر چارچوب آ  د یدر اساسنامه با  ی مجمع عموم  توسط

بداند،    نامه نییآ  ریاعمال شده در اساسنامه را مغا  رات ییدانشگاه تغ  ی فرهنگ  یکه شورا  یدانشگاه برسد. در صورت  یفرهنگ

ارائه م به کانون  به صورت مکتوب و مستدل  نها  خود،  بر نظرات  نی. در صورت اصرار طرفکندینظرات خود را    یی مرجع 

 . و الزم االجراست ی گروه قطع ن یا یگروه ناظر دانشگاه بوده و رأ  یدگ یرس

 به عنوان ناظر در جلسات  توانندیدانشگاه م  ی کل امور فرهنگ  ریمد نده یها و نماکانون یهماهنگ  یشورا ری: دب 3 تبصره

 . کانون شرکت کنند ی عموم  مجمع

 ان یو حضور دانشجو  ی لیشده و در طول سال تحص  ن ییتع   یست ی به صورت ساالنه با  یمجمع عموم   ی: زمان برگزار  4  تبصره

 .دانشگاه باشد در

 ی مرکزیشورا فی: تعر 9  ماده

 : شوندیم ی که با برگزار  باشند یالبدل م یو دو عضو عل  ی کانون متشکل از پنج تا هفت عضو اصل یمرکز یشورا یاعضا

 ( یل یتکم التیمقاطع تحص یبه استثنا )را گذرانده باشند   یل یتحص مسالین ک ی حداقل (الف

  . دانشگاه باشند ی کانون، دانشجو  یمرکز یشورا  ت یدوره فعال ان یتا پا( ب

 . مشروط نشده باشند یمتوال ریغ  یل یسال تحص م یسه ن ای ی متوال  یل یسال تحص م یدو ن( ج

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

  ی شورا  و عضو  یی دانشجو  جی مسئول بس  ان،یدانشجو  ی صنف  ی شوراها  ،ی اسالم  ی تشکلها  ریدب  ای   ی مرکز  یعضو شورا(  ه

 . دانشگاه نباشند  یی دانشجو  یاس یس ات ینشر ریو سردب یعلم  ی هاانجمن رانیمد

 دانشگاه نباشند   یفرهنگ یکانونها ر یسا یمرکز یعضو شورا( و

 

و   شود  ل یتشک یاصل  ی بار در ماه با حضور حداقل دو سوم از اعضا ک ی حداقل  دیکانون با یمرکز  ی جلسات شورا :۱0ماده 

   . مطلق حاضران معتبر است تیاکثر یمصوبات آن با رأ

و    ها استی س  و   یفرهنگ  یهاکانون  ی هماهنگ  یمنطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورا  دی مصوبات کانون با  ه یکل  :تبصره

 دانشگاه باشد  یهاتیاولو

 

 یمرکز یشورا اراتیو اخت  فیوظا:  ۱۱ماده 

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

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

 دستور جلسات آن  هیو ته  ی جلسات مجمع عموم ل یتشک .3

 کانون   یها ت یفعال م یتقو میساالنه و تنظ  یبرنامه ها نیتدو .4

 در سال  یکانون با حداقل دو بار اعالن عموم ی عاد ی اعضا رش یثبت نام و پذ .5

 یمرکز یشورا ی از اعضا ک یهر   یاعالم نظر در خصوص استعفا .6

 کانون ها   یهماهنگ  یکانون و ارائه به شورا  از یمورد ن  یساالنه  یبودجه  ی نی ب شیپ .7

 ی ها و ارائه به مجمع عموم ت یفعال یگزارش عملکرد ساالنه   م یتنظ .8

 کانون ی در چارچوب اساسنامه   تیعدم فعال لیبه دل  تیاعضاء و لغو عضو  ت یفعال یبررس .9



  و فوق برنامه یامور فرهنگ ر یبه مد ی کانون و معرف   ریبه عنوان دب یمرکز یاعضاء شورا نینفر از ب کی انتخاب  .10

 دانشگاه

  نسبت   موظف است ظرف حداکثر دو هفته   ی مرکز  ی شورا  ،ی از دو عضو اصل  ش یب  ی ریکناره گ  ا ی:در صورت استعفا    1  تبصره

  یهماهنگ   ی شورا  صورت  نیا  ر یدر غ  د؛ی را برگزار نما  د یجد  یمرکز   ی اقدام و انتخابات شورا  یجلسه مجمع عموم   یبه برگزار

 .را عهده دار خواهد بود ی جلسه مجمع عموم لیتشک فه یوظ ،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 ی  فه یوظ  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  ن یانتخابات، فهرست واجد یاز برگزار ش یماه پ کی دانشگاه اعالم و حداکثر   یفرهنگ  تیریمد

 .ندی اعالم نما ی امور فرهنگ ت یریرا جهت اطالع، و نظارت بر انتخابات به مد( ی مجمع عموم

  ی و اعالم اسام  یمرکز  یانتخابات شورا  ی هفته پس از برگزار  کی   یدانشگاه موظف است ط   ی فرهنگ  تیری: مد4  تبصره

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

 .د یاساسنامه اقدام نما نیا

 کیتوانند شرکت کنند که حداقل  ی م یی دوره، فقط اعضا  نیاول  یکانون به استثنا یمرکز یدر انتخابات شورا:  ۵ تبصره

 .در کانون را داشته باشند تیسابقه عضو ی لیتحص ترم

 .ردیپذ  انجام  یفعل   یمرکز  ی شورا  یمهلت قانون  ان ی حداکثر دو هفته قبل از پا  د یکانون با  یمرکز   ی: انتخابات شورا  6  تبصره

  مجمع  رکن کانون و عدم اقناع اعضاء  نیتوسط ا  یمجمع عموم  ف یحسب 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

  بود. خواهد ضاح یاست خی شده حداکثر چهل روز از تار ی نی ب شیزمان پ

 

 

 کانون ری: دب۱3ماده

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

 ری: انتخاب دب۱4 ماده

  امور   ریانتخاب و به مد  ر،ینفر را به عنوان دب   کیخود    نیجلسه خود پس از انتخاب، از ب  ن یدر اول  ی مرکز  ی شورا  یاعضا

 .کنند ی م ی معرف  یفرهنگ

 ریدب اراتیو اخت  فی: وظا ۱5 ماده

 ی مرکز یمصوبات شورا یو نظارت بر اجرا یمرکز ی شورا یصورت جلسه  م یتنظ جلسات و ه و ادار یزیبرنامه ر .1

 کانون  یو قانون  یحقوق ، یامور ادار ی ه یکل تی و مسؤول یانجام مکاتبات ادار .2

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

  کانون ها و ارائه گزارش مستمر کانون به آن شورا  یهماهنگ ی شرکت در جلسات شورا .4

 

 

 



 کانون یها تهی:کم ۱6 ماده

  خود،  مصوبات  ی ریگیپ  نیاساسنامه و همچن  ن یشده در ا  نیی تع  ف یبه اهداف و وظا  لیجهت ن  تواند یکانون م  ی مرکز  یشورا

راه به  مسئول  یها   ته یکم   یانداز  نسبت  با  شورا  ت یمختلف  نما  یمرکز  یاعضاء  بد دی اقدام  ا  یهی.    در   ها تهیکم   نیاست 

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

 بودجه و امکانات  نی:تام ۱7 ماده

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

 .امکانات و منابع خود بهره خواهد برد ن یجهت تام یفرهنگ

 موسس  أتی: انحالل ه ۱8 ماده

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

 

  ی فرهنگ  یبه شورا  ۱5/9/۱400  خ یتبصره در تار    7  ماده و  19فصل،    1موسس در    ئتیه   شنهادیاساسنامه با پ   نیا  : ۱9  ماده

 .ارائه شد یی نها  دیو اصالح و تائ ی دانشگاه جهت بررس

 

  ی طبق را  ، یشنهادی و موافقت با اساسنامه پ  ی فرهنگ  یتوجه به طرح اساسنامه باال در جلسه شورا  با  موسس   ئت یه  اعضاء 

الذکر  با اساسنامه فوق"زمین"محیط زیست    کانون.  س یدانشگاه با تاس  یفرهنگ   یشورا  ۱/۱0/۱400  مورخ   5ره  جلسه شما

 .موافقت بعمل آمد

 

 راضیه ربیعی                                                دکتر حسین جاوید     

 کارشناس امور فرهنگی                           معاونت دانشجویی فرهنگی

 

 

 
 


