
  كانون ايثار

كانون علمي ، فرهنگي  و اجتماعي ايثار وابسته به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي كاشان، با هدف مشاركت 
فعال دانشجويان شاهد و ايثارگر در حوزه هاي علمي ،فرهنگي و اجتماعي و نگرشي تازه به فرهنگ شهادت و ايثار و 

  .ايثارگر فعاليت خواهد نمود دانشگاه و ساماندهي امور دانشجويان شاهد و تعامل بيشتر اين دانشجويان با محيط

  :اهداف

  هاي علمي، پژوهشي در سطح دانشگاهمشاركت فعال دانشجويان شاهد و ايثارگر در فعاليت 

  مشاركت فعال دانشجويان شاهد و ايثارگر در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح دانشگاه

  شهادت در فضاي دانشگاه  ايثار و يان شاهد و ايثارگر در ترويج فرهنگمشاركت فعال دانشجو

  :شرح وظايف

اي تحت التزام فكري و عملي به ارزشهاي واالي دين مبين اسالم، قانون اساسي جمهوري اسالمي و قوانين دانشگاهه
  آموزش پزشكي جمهوري اسالمي ايرانبهداشت، درمان و پوشش وزارت 

  و كالس هاي آموزشي، پژوهشي، علمي در سطح دانشگاه برگزاري كارگاه ها

  فرهنگي و اجتماعي در سطح دانشگاهبرگزاري كارگاه ها و برنامه هاي 

  وع ايثار و شهادت در سطح دانشگاهبرگزاري برنامه هاي با موض

  :محدوده جغرافيايي

  .كانون ايثار در سطح دانشگاه علوم پزشكي كاشان فعاليت خواهد نمود

  :اعضاء وظايف

  التزام به اساسنامه كانون ايثار

  با حداقل يكي از كميته هاي كانونهمكاري 

  شركت در جلسات كانون

  سوي دبير كانون وظايف محوله از امانج

  



  :مجمع عمومي

  .مجمع عمومي شامل كليه دانشجويان عالقمندي است كه در كانون ثبت نام كرده اند مي باشد

  .جلسات مجمع عمومي شوراي مركزي كانون مي باشدمسئول تشكيل :  1تبصره 

  .اعضاي مجمع عمومي بايد هرسال اقدام به تجديد عضويت نمايند: 2تبصره 

براي استيضاح هريك از اعضاي شوراي مركزي پس از آراي نصف بعالوه يك شوراي مركزي به فرد مورد : 3تبصره 
  .صورت خواهد گرفتاستيضاح  نظر، مجمع عمومي تشكيل و بر اساس راي گيري

  حقوق و اختيارات مجمع عمومي

  ادات به شوراي مركزي در جهت پيشبرد اهداف كانونقارايه پيشنهادات و انت

  شركت در انتخابات شوراي مركزي

  ر اجراي برنامه ها و اهداف كانونهمكاري و معاونت د

  :شوراي مركزي 

باشد كه توسط دانشجويان طي انتخابات ساالنه تعيين مي نفر عضو علي البدل مي  2نفر عضو اصلي و  5متشكل از 
  .گردد

در صورت فارغ التحصيلي، عزل و يا استعفاي اعضاي شوراي مركزي، در صورت وجود نفرات علي البدل، : 1تبصره
عضو علي البدل جايگزين مي شود و در صورت نبود نفرات علي البدل عضو جديد توسط اعضاي ثابت شوراي مركزي 

  . راز صالحيت هاي قانوني مشخص شده و در مجمع عمومي به راي گذاشته شده و جايگزين مي گرددبا اح

  .تغيير در اساسنامه بر عهده شوراي مركزي كانون و با تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه مي باشد: 2تبصره 

تاييد شوراي فرهنگي دانشگاه  نفر از اعضاي شوراي مركزي و با 4با درخواست حداقل  تغيير مواد اساسنامه: 3تبصره 
  .صورت مي گيرد

  :وظايف و اختيارات شوراي مركزي

  انتخاب دبير كانون .1
  شركت مستمر در جلسات شوراي مركزيتشكيل و  .2
  ظر ديگر اعضاي شورا و مجمع عموميعزل هريك از اعضاي شوراي مركزي با راي و ن .3
 ديگر اعضاي شوراقبول استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي با راي و نظر  .4



 مسئوليت ها و وظايف محوله كانون انجام و پيگيري .5

 ساير كميته هاعهده گرفتن مسئوليت حداقل يكي از كميته ها و همكاري با  بر .6

  گيرددو سوم آراي شوراي مركزي صورت ميعزل دبير كانون درصورت توافق : تبصره

  :شوراي مركزيانتخابات 

شوراي مركزي و نظارت و تاييد مديريت  مستقيم و مخفي اعضاي مجمع عمومي و با مسئوليتانتخابات هرسال با راي 
  .فرهنگي  دانشگاه برگزار مي گردد

  :شرايط كانديداتوري

  لي در زمينه هاي آموزشي و اخالقينداشتن حكم قطعي در كميته انضباطي دانشگاه ها و مراكز آموزش عا -1
  ونالتزام به اساسنامه كان -2
  فعاليت در كانون -3

صالحيت كانديداتوري افراد مطابق قوانين كانون هاي دانشجويي و با اعالم اسامي كانديداها به مديريت : تبصره 
  .فرهنگي دانشگاه و اجراي روند قانوني صورت مي گيرد

  .كارهاي هنري برعهده شوراي مركزي مي باشد تاييد صالحيت افراد از نظر فعاليت و: تبصره 
  :انتخاب دبير 

  .تعيين خواهد شد) يك+ نصف ( نفر 4راي شوراي مركزي و با حداقل توافق  بابا تشكيل شوراي مركزي 
  :وظايف دبير

  و عملكرد كميته هاي مختلف كانون نظارت بر برنامه ها-1
  تشكيل جلسات شوراي مركزي مسئول-2
  .نهادات درخصوص فعاليت هاي كانونرسيدگي به كليه شكايات و پيش -3
  .انجام فعاليتهاي مفروض براي كانون زير نظر دبير و در موارد مربوطه با اجازه وي ميسر مي باشد-4
  الزم جهت اجراي برنامه هاي كانونهماهنگي و پيگيري هاي -5
  يه برنامه هاي اجرايي توسط كانونپاسخگوي كل-6
 نماينده تام االختيار كانون در جلسات شوراي هماهنگي كانونها و تشكل هاي دانشگاه-7

  :بخش روابط عمومي 
  .مسئوليت هماهنگي و اطالع رساني بين كميته هاي مختلف كانون را برعهده دارد 

  
  
  
  



  :كميته هاي كانون 
  كميته آموزش

  كميته تحقيقات و پژوهش
  كميته فرهنگي

  كميته تربيت بدني
  كميته پشتيباني و توسعه

  : تبصره
اعضاي هيئت موسس به عنوان پيشنهاد دهندگان كانون مي باشند و در صورت تصويب اساسنامه پيشنهادي توسط شوراي 

در غير  ،فرهنگي دانشگاه طي دو ماه موظف به برگزاري انتخابات و تشكيل شوراي مركزي و مجمع عمومي كانون مي باشد
  .كانون لغو خواهد شداينصورت مجوز تاسيس 

  

 


