باسمه تعالی
اساسنامه کانون قرآن و اهل بیت(ع)
مقدمه:

انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی :کتاب اهلل فیهالهدی والنور حبل ممدود
من السماء الی االرض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنیانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظر
وا کیف تخلفونی فیهما
"من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها میگذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را .تا وقتی که از این دو تمسک
جویید ،هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمیشوند.تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند".
جامعه اسالمی امروز متاسفانه به این حدیث عمل نمی کنند و با استناد به همین حدیث به جرئت میتوان گفت که دلیل
بسیاری از مشکالت جامعه امروزی وضاللت ما بی توجهی به قرآن یا اهل بیت است.
گروهی مثل اهل تسنن قرآن را بدون اهل بیت می خواهند وگروهی چون شیعیان قرآن را به دست فراموشی سپرده اند.
ما در این کانون تمام تالش خود را می کنیم که آینده سازان این کشور را مانوس با هردو کرده تا قدمی برای آینده بهتر
نه تنها ایران بلکه جامعه اسالمی برداریم.
باشد که خداوند ما را در این راه یاری کند .ان شاء اهلل...
فصل اول :کلیات
ماده  -1تعریف کانون
کانون «قرآن واهل بیت » دانشگاه اصفهان نهادی است دانشجویی که درقالب اهداف وموضوعات این اساسنامه ورعایت آیین
نامه کانونهای فرهنگی وهنری دانشجویان،مصوب وزارت علوم،تحقیقات وفنآوری فعالیت میکند.
تبصره – دانشگاه اصفهان وکانون «قرآن وعترت » ازاین پس دراساسنامه بهترتیب وبهاختصار «دانشگاه » و « کانون » نامیده
میشود.
ماده -2زمینه فعالیت کانون « ،فرهنگی،اجتماعی،آموزشی»است.
ماده -3اهداف
 )1آشنایی با خدا و قرآن واهل بیت
 )2ارتقاء سطح معارف دینی وقرآنی
 )3آشنایی با ارتباط بین قرآن و اهل بیت
 )4ایجاد انگیزه وهدف صحیح برای زندگی بهتر در جوانان
 )5ایجاد فضای پر نشاط قرآنی در دانشگاه

 )6کاربردی کردن قرآن وسیره ائمه در زندگی وترویج فزهنگ قرآنی به خصوص در دانشگاه
 )7پرورش استعداد ها ونخبه های قرآنی
 )8انجام مبادالت وعرضه محصوالت وکاال های فرهنگی قرآنی وهنری
 )9باز خوانی اهمیت وضرورت وجود قرآن واهل بیت جهت زنده نگه داشتن فرهنگ اسالمی ولزوم فعالیت های قرانی
در دانشگاه
 )11شناخت راه های هدایت از طریق قرآن
 )11بیان  ،موشکافی وتبیین سخنان رهبری در زمینه ی قرآن وعترت
 )12استفاده از سایر حوضه ها(پژوهشی  ،آموزشی  ،ادبی  ،فناوری  ،هنری و )...در ترویج انس با قرآن در بین دانشجویان،
اساتید و کارکنان
 )13آموزش نیروی انسانی به منظور مدیریت واجرای طرح ها وبرنامه های فرهنگی قرآنی
 )14مطابقت علوم روز با قرآن وکالم اهل بیت
 )15رصد معضالت ومشکالت کنونی جامعه وحل آن با قرآن وسخنان ائمه اطهار
 )16ارائه ایده وطرح در راستای حل مشکل عدم محوریت کنونی قرآن در فضای دانشگاه
 )17پرداختن به علوم قرانی
ماده  -4خطمشی و شرح وظایف
کانون جهت رسیدن به اهداف در زمینه فعالیت خود،دارای وظایف به شرح زیر است:
 )1برگزاری محفل ها
 )2برگزاری مسابقات
 )3برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی
 )4برگزاری کرسی های قرآنی ومناظرات
 )5برگزاری نمایشگاه ها
 )6اجرای تئاتر ها ونمایش های مذهبی
 )7برگزاری اردو ها
 )8مشاوره های مذهبی وقرآنی

 )9برگزاری جلسات پرسش وپاسخ
 )11اکران فیلم ها ومستند های قرآنی
 )11فعالیت های هنری و ادبی
 )12برگزاری سمینار ها
 )13فروش کتب قرآنی ومذهبی
 )14ایجاد کانال در رابطه با مفاهیم قران وسیره اهل بیت در فضای مجازی
 )15ساخت انیمیشن ها وکلیپ و فیلم درباره ی قرآن و عترت
 )16ایجاد کتب مصور مذهبی
 )17مزین کردن کالس های دانشکده به آیات قرآن

فصل دوم :ارکان کانون
ماده  -5ارکان کانون عبارت است از:
-1
-2
-3
-4

اعضای کانون
مجمع عمومی
شورای مرکزی
دبیر کانون

ماده  -6اعضای کانون
اعضای کانون شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان است که بدون محدودیت به عضویت کانون درآمده و در چارچوب اساسنامه
و حیطه اختیاراتشان به فعالیت میپردازند.
 -1-6شرایط عضویت در کانون:
اشتغال به تحصیل دانشجو در دانشگاه اصفهان
-1
عدم سابقه محکومیت قطعی منجربه محرومیت از تحصیل در کمیته انضباطی
-1
عدم عضویت در بیشاز دو کانون دیگر در زمان واحد
-1
 -2-6حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت در کانون  15نفر است و عضوگیری در تمام طول سال امکانپذیر است.
 -3-6چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نکند ،با تصمیم شورای مرکزی کانون عضویت وی لغو خواهد
شد.
 -4-6هرگاه عضو کانون درحین فعالیت مشروط شود ،عضویت وی از آغاز نیمسال بعداز اعالم مشروطی لغو میشود.
ماده  -7مجمع عمومی
مجمع عمومی باالترین مرجع تصمیمگیری در کانون و متشکل از اعضای کانون است.
 -1-7وظایف مجمع عمومی
تشکیل جلسات حداقل سالی یکبار بهطور عادی و بهطور فوقالعاده براساس دعوت شورای مرکزی یا به
-1

پیشنهاد یکسوم اعضای کانون
تبصره  -1جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به عالوه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت
مطلق حاضران معتبر است.
تبصره  -2درصورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی ،باید ظرف یک ماه جلسه مجدد تشکیل شود .این جلسه با
حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.
 -2-7پیشنهاد اساسنامه به شورای فرهنگی_اجتماعی دانشگاه جهت تصویب
تبصره  -تصویب تغییرات اساسنامه با رای دوسوم اعضای مجمع عمومی امکانپذیر است و هرگونه اعمال تغییرات در
اساسنامه باید در چارچوب آییننامه صورت گیرد.
 -3-7انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون
 -4-7تدوین اولویتها و برنامههای کالن کانون
 -5-7نظارت بر فعالیتهای شورای مرکزی کانون
 -6-7دریافت گزارش فعالیت ساالنه شورای مرکزی کانون
 -7-7استیضاح شورای مرکزی کانون یا اعضای آن درصورت تخلف
-8-7تصویب آیین نامه های داخلی وتغییرات آنها
ماده  -8شورای مرکزی
شورای مرکزی کانون شورایی است متشکل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل که با برگزاری انتخابات مجمع
عمومی کانون و از میان اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یکسال انتخاب میشوند:
 -1-8دانشجو بودن تا پایان دوره فعالیت شورا
 -2-8عدم مشروطی دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیمسال تحصیلی غیرمتوالی
 -3-8عدم سابقه محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر
 -4-8عدم عضویت در شورای مرکزی سایر کانونهای فرهنگی ،تشکلهای اسالمی ،شوراهای صنفی دانشجویان و دبیر
انجمن علمی دانشجویی
 -5-8عدم برخورداری از مسئولیت بسیج دانشجویی ،دبیری تشکلهای اسالمی و سردبیری نشریات سیاسی دانشجویان
 -6-8وظایف شورای مرکزی
تشکیل جلسات حداقل ماهی یکباربا حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی
-1
تبصره  -مصوبات جلسات شورای مرکزی با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
برنامهریزی بهمنظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانونها
-2
تدوین آییننامههای کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
-1
تدوین برنامههای ساالنه و تنظیم تقویم فعالیتهای کانون
-2
پیشبینی بودجه ساالنه موردنیاز کانون برای نیمسال اول تا پایان شهریور برای نیمسال دوم تا پایان بهمن و
-3
ارائه به شورای هماهنگی کانونها
تنظیم گزارش عملکرد ساالنه فعالیتها و ارائه به مجمع عمومی و مسئول واحد کانونهای فرهنگی و هنری
-4
انتخاب دبیر کانون و معرفی وی به مدیریت امور فرهنگی
-1
اعالم نظر درخصوص استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی
-2
نظارت بر عملکرد و فعالیت اعضای کانون
-3
لغو عضویت اعضای کانون بهدلیل عدم فعالیت ،عدم پایبندی به اساسنامه و آییننامههای داخلی
-5
پذیرش اعضای جدید با حداقل  2بار اعالن عمومی در سال
-1

ماده  -9دبیر کانون
دبیر کانون باالترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و تمامی مکاتبات با امضای وی رسمیت خواهد داشت.
 -1-9وظایف دبیر کانون
برنامهریزی واداره جلسات و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی
-2
انجام مکاتبات اداری و مسئولیت تمامی امور اداری ،قانونی و حقوقی کانون
-6
پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی ،شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانونها
-1
شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا
-7
ماده  -11پساز تصویب اساسنامه در شورای فرهنگی_اجتماعی دانشگاه و انتخاب شورای مرکزی ،هیات موسس کانون
منحل میشود.
ماده  -11درتمامی مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده است ،مطابق آییننامه کانونهای فرهنگی و هنری
مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری عمل خواهد شد.

