فصل اول :اهداف و كليات
ماده  :1نام تشكل «كانون مهدويت دانشگاه صنعتی شاهرود» است كه از اين پس در اساسنامه به اختصار «كانون»
ناميده می شود.
ماده  :2هدف كلی كانون ،تالش در جهت زمينه سازي فرهنگی ظهور امام زمان -عجل اهلل تعالی فرجه الشريف -است.
ماده  :3اهداف جزيی كانون عبارتند از:
-1تبيين الگوي صحيح انتظار بر اساس نگرش اسالم ناب محمدي -صلی اهلل عليه و آله -و انديشه هاي انقالب اسالمی با
بهره گيري از ديدگاه هاي امام خمينی -رحمه اهلل عليه -و مقام عظماي واليت
-2تبعيت از رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان نائب امام زمان -عجل اهلل تعالی فرجه الشريف-
-3ايجاد و تعميق باورها و نگرش هاي دينی در مخاطبين
-4ايجاد و تقويت انگيزش و آرمانخواهی دينی در مخاطبين
-5ترويج فرهنگ عملی و عينی انتظار
-6ترويج معارف دينی و مهدوي
-7رصد دائمی و شناخت تهديد ها و فرصت ها و آسيب شناسی وضع موجود دانشگاه ،جامعه و جهان در مسير تحقق
جامعه مهدوي
 -8ارتباط گيري مستمر با فعالين و تشكل هاي مرتبط با مقوله مهدويت و رصد و آسيب شناسی و جهت دهی فعاليت
هاي مهدوي
-9تربيت و پرورش استعدادها جهت برآوردن نيازمندي هاي جامعه در مسير تحقق جامعه مهدوي
-10تالش در جهت تعظيم شعائر در جامعه
ماده  :4اركان كانون عبارتند از مجمع عمومیِ اعضا ،شوراي مركزي ،دبير كانون ،واحدها و كارگروه ها ،و هيئت مؤسس.
فصل دوم :اعضا و مجمع عمومی
ماده  :5اعضاي كانون عبارتند از كليه دانشجويان دانشگاه كه به اهداف كلی و جزيی كانون اعتقاد داشته باشند و فرآيند
پذيرش را جهت عضويت در كانون طی كرده باشند و مجمع عمومی عبارت است ازمجموع اعضاي كانون.
ماده  :6نشست مجمع عمومی متشكل از اعضاي رسمی كانون است كه تنها با حضور سه پنجم تمام اعضا رسميت می
يابد.
فصل سوم :شورای مركزی و دبير
ماده  :7شوراي مركزي كانون مركب از  5نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل است كه براي يك دوره يك ساله با
رأي اكثريت مجمع عمومی انتخاب می شوند و مديريت ،سياست گذاري كانون و تصميم گيري در مورد طرح ها و برنامه
هاي آن را بر عهده دارند .اعضاي علی البدل شوراي مركزي ،اختيارات و وظايف اعضاي اصلی را ندارند و فقط در صورت

لغو عضويت اعضاي اصلی شوراي مركزي به عنوان عضو اصلی به شوراي مركزي راه می يابند تا شورا به حد نصاب  5نفر
برسد .شورا می تواند در صورت صالحديد و حضور اعضاي علی البدل در جلسه شورا به آنها اجازه راي دهد.

ماده  :8شرايط اختصاصی اعضاي شوراي مركزي عبارتند از:
 -1اعتقاد و التزام به اهداف كانون

 -2آگاهی كامل نسبت به اساسنامه
ماده  :9جلسات شوراي مركزي كانون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي شورا رسميت می يابد.
ماده  :10حضور افراد ديگر در جلسات شوراي مركزي منوط به تشخيص و تأييد اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
ماده  :11هريك از طرح ها و برنامه هاي كانون ،پس از بررسی و تاييد توسط اكثريت اعضاي شورا قابل اجرا است.
ماده  :12جلسات شوراي مركزي به صورت عادي هر دو هفته يكبار بوده و در صورت ضرورت به تشخيص اكثريت
اعضاي شورا جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.
ماده  :13لغو عضويت در شوراي مركزي به يكی از داليل زير اتفاق می افتد:
 -1لغو عضويت در كانون

 -2غيبت هاي غير موجه
 -3استعفا
-4استيضاح توسط اكثريت كارگروه ها و شوراي مركزي
ماده  :14غيبت غير موجه هر يك از اعضاي شورا در دو جلسه متوالی و يا سه جلسه غير متوالی در طول يك نيم سال
تحصيلی ،به منزله انصراف از عضويت در شوراي مركزي است .تشخيص موجه و غيرموجه بودن غيبت ها بر عهده ساير
اعضاي شوراست.
ماده  :15در صورت درخواست هريك از اعضاي شوراي مركزي مبنی بر انصراف از مسئوليت ،الزم است در خواست كتباً
به دبيركانون ارائه گردد تا نسبت به جايگزينی وي با يكی از اعضاي علی البدل اقدام گردد .در اين حالت ،لغو عضويت در
شوراي مركزي و جايگزينی اعضاي علی البدل ،پس از ارائه داليل متقن و با رأي اكثريت اعضاي شورا ممكن خواهد بود.
ماده  :16استيضاح هر يك از اعضاي شوراي مركزي قبل از پايان يافتن دوره يكساله فعاليت شورا ،منوط به تشكيل
جلسه شورا و كارگروه ها می باشد.
ماده  :17دبيركانون ،عضو شوراي مركزي كانون است كه براي يك دوره يك ساله توسط اعضاي شوراي مركزي و هيات
موسس انتخاب می شود.
ماده  :18وظايف و اختيارات دبيركانون عبارتند از:

 -1پيشنهاد برنامه مدون براي يك دوره يك ساله ،حداكثر تا مدت دو هفته پس از انتصاب
 -2نظارت كلی بر امور اجرايی و تعيين خط مشی فعاليت هاي كانون در راستاي اهداف تبيين شده
 -3بررسی و تأييد درخواست هاي مالی ،صورتجلسات شورا و نامه هاي ارسالی كانون
 -4اداره جلسات شورا و تنظيم دستور جلسه

 -5تهيه گزارش عملكرد كانون براي هر نيم سال و ايام تعطيالت
 -6شركت در جلسات شوراي هماهنگی كانون هاي فرهنگی – هنري

تبصره :دبيرمی تواند موارد  3تا  6را به فرد يا افراد معين ديگري از بين اعضاي شورا تفويض كند.

ماده  :19جانشين دبيركه با رأي اكثريت اعضاي شورا انتخاب می شود ،در شرايط عدم حضور دبيرو با تشخيص ضرورت
توسط شورا ،وظايف و اختيارات دبيركانون را به عهده دارد.
فصل چهارم :واحدها و كارگروه ها
ماده  :20اعضاي عادي كانون پس از طی فرآيند پذيرش ،به عضويت و فعاليت در يكی از كارگروه هايی كه در چارت
كانون آمده است در می ايند.
ماده  :21مسئول هر يك از واحدها و كارگروه ها پس از راي اكثريت اعضاي شورا و ترجيحاً در ابتداي هر سال تحصيلی
انتخاب می شوند.
تبصره  : 1مسئوالن واحدها و كارگروه ها بايد سابقه حداقل يك ترم عضويت فعال در واحد مربوطه را داشته باشند.
ماده  :22براي هر يك از برنامه هاي اجرايی كانون ،می توان به پيشنهاد دبير كانون و تأييد اكثريت اعضاي شوراي
مركزي ،مستقالً مدير و تيم اجرايی مشخص گردد.
ماده  :23مسئوالن واحدها و كارگروه ها موظفند در پايان هر ماه گزارش عملكرد بخش خود را كتبا به شوراي مركزي
ارائه دهد.
ماده  :24اعضاي هريك از واحدها و كارگروه ها در صورت نياز و به شرط توانايی و عدم تداخل وظايف ،می توانند در
برنامه هاي ديگر بخش ها شركت كرده و با آن ها همكاري نمايد.
فصل پنجم :هيئت موسس و اساسنامه
ماده  :25هيئت موسس كانون تا زمان حضور در دانشگاه در انتخاب دبير از شوراي مركزي حق راي دارند و پس از آن
هيچ گونه حق دخالتی ندارند.
ماده  :26تغيير مواد و تبصره هاي اساسنامه تنها پس از تصويب در شوراي مركزي و با رأي اكثريت مجمع عمومی و
تائيد مديريت فرهنگی – هنري دانشگاه صنعتی شاهرود ممكن است.
ماده  :27اين اساسنامه در تاريخ  1395/1/23به تصويب هيئت موسس رسيده است.

