اساسنامه کانون گفتمان فرهنگی
مقدمه:
فصل اول :کلیات
ماده  -1تعریف کانون
کانون « گفتمان فرهنگی» دانشگاه اصفهان نهادی است دانشجویی که درقالب اهداف وموضوعات این اساسنامه
ورعایت آییننامه کانونهای فرهنگی وهنری دانشجویان،مصوب وزارت علوم،تحقیقات وفنآوری فعالیت
میکند.
تبصره – دانشگاه اصفهان وکانون « گفتمان فرهنگی» ازاین پس دراساسنامه بهترتیب وبهاختصار «دانشگاه » و «
کانون » نامیده میشود.
ماده -2زمینه فعالیت کانون « ،فرهنگی-اجتماعی-اموزشی»است.
ماده -3اهداف
اهداف کانون با توجه به زمینه فعالیت آن عبارت است از:
.1بستر سازی بهبود وضعیت علمی و درسی دانشجویان خارجی
. 2فراهم کردن بستری مناسب برای دانشجویان خارجی جهت بکار گیری استعدادها و همچنین یادگیری مهارت
ها ی الزم
.3برنامه ریزی جهت فراگیری زبان به روشی کامال متفاوت و ارزان برای دانشجویان عالقه مند به زبان های
عربی(لهجه فصیح،لهجه شامی ،لهجه مغربی،لهجه مصری ،لهجه عراقی)و زبان هایی که دانشجوی ان کشور در
دانشگاه در حال تدریس باشد ،توسط دانشجویان خارجی مسلط به زبان فارسی
.4برنامه ریزی جهت تقویت زبان فارسی دانشجویان جدیدالورود خارجی
.5بستر سازی برای رشد و اعتالی گفتمان فرهنگی در جهان اسالم از طریق گفتمان فرهنگی
.6فراهم کردن بستری ارام و دوستانه و تبیین راهکارهایی برای تقویت مبانی معرفتی به ویژه در وحدت جهان
اسالم
.7معرفی و شناسایی گفتمان فرهنگی ایرانی – شیعی

ماده  -4خطمشی و شرح وظایف
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کانون جهت رسیدن به اهداف در زمینه فعالیت خود،دارای وظایف به شرح زیر است:
. 1جذب افراد عالقه مند و داوطلب برای برگزاری جلسات فوق برنامه در راستی تحقق اهداف مذکور
.2جذب دانشجویان خارجی عالقه مند به یادگیری زبان فارسی و دیگر زبان ها
.3ایجاد محتواهای اموزشی در زمینه های فرهنگی – اجتماعی و معرفی فرهنگ های جهانی به ویژه کشور های
اسالمی (کشورهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و نیجریه و المان و )...
.4برگزاری نشست هایی با محوریت فرهنگی و اداب و سنن دیگر کشور ها  ،بین دانشجویان عالقه مند خارجی
و ایرانی
. 5برگزاری اردوهایی با محوریت اصفهان شناسی برای دانشجویان جدید الورود خارجی
.6برگزرای نشست ها ی علمی – فرهنگی به منظور تبیین راهکارهای عملی در تعامالت اجتماعی در جهان اسالم
فصل دوم :ارکان کانون
ماده  -5ارکان کانون عبارت است از:
 -1اعضای کانون
 -2مجمع عمومی
 -3شورای مرکزی
 -4دبیر کانون
ماده  -6اعضای کانون
اعضای کانون شا مل دانشجویان دانشگاه اصفهان است که بدون محدودیت به عضویت کانون درآمده ،در
چارچوب اساسنامه و حیطه اختیاراتشان به فعالیت میپردازند.
 -1-6شرایط عضویت در کانون:
 -1-1-6اشتغال به تحصیل دانشجو در دانشگاه اصفهان
 -2-1-6عدم سابقه محکومیت قطعی منجربه محرومیت از تحصیل در کمیته انضباطی
 -3-1-6عدم عضویت در بیشاز دو کانون دیگر در زمان واحد
 -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.
 -4-6عضویت مجدد دانشجوی محروم از تحصیل یک سال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها درصورتی
ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد.
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 -5-6هرگاه 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
 -1-1-7تشکیل جلسات حداقل سالی یکبار بهطور عادی و بهطور فوقالعاده براساس دعوت شورای
مرکزی یا به پیشنهاد یکسوم اعضای کانون
تبصره  -1جلسات مجمع عمو می 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 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
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 -5-8عدم برخورداری از مسوولیت بسیج دانشجویی ،دبیری تشکلهای اسالمی و سردبیری نشریات سیاسی
دانشجویان
 -6-8وظایف شورای مرکزی
 -1-6-8تشکیل جلسات حداقل ماهی یکباربا حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی
تبصره  -مصوبات جلسات شورای مرکزی با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
 -2-6-8برنامهریزی به منظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانونها
 -3-6-8تدوین آییننامه های کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
 -4-6-8تدوین برنامههای ساالنه و تنظیم تقویم فعالیتهای کانون
 -5-6-8پیشبینی بودجه ساالنه موردنیاز کانون برای نیم سال اول تا پایان شهریور برای نیمسال دوم تا پایان
بهمن و ارائه به شورای هماهنگی کانونها
 -6-6-8تنظیم گزارش عملکرد ساالنه فعالیت ها و ارائه به مجمع عمومی و مسئول واحد کانونهای فرهنگی
و هنری
 -7-6-8انتخاب دبیر کانون و معرفی وی به مدیریت امورفرهنگی
 -8-6-8اعالم نظر درخصوص استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی
 -9-6-8نظارت بر عملکرد و فعالیت اعضای کانون
-10-6-8

لغو عضویت اعضای کانون بهدلیل عدم فعالیت ،عدم پایبندی به اساسنامه و آییننامههای داخلی

-11-6-8

پذیرش اعضای جدید با حداقل  2بار اعالن عمومی در سال

ماده  -9دبیر کانون
دبیر کانون باالترین مسوول اجرایی و سخنگوی کانون است و تمامی مکاتبات با امضای وی رسمیت خواهد
داشت.
 -1-9وظایف دبیر کانون
 -1-1-9برنامهریزی واداره جلسات و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی
 -2-1-9انجام مکاتبات اداری و مسوولیت تمامی امور اداری ،قانونی و حقوقی کانون
 -3-1-9پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی ،شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانونها
 -4-1-9شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا
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ماده  -10پساز 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.
این اساسنامه در  11ماده و  5تبصره در تاریخ

به تصویب شورای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه رسید.

هیئت موسس:
علیرضا رضایی ادریانی

کارشناسی نرم افزار به شماره دانشجویی 932018143302

حسین رضایی
1130387909

کارشناسی روانشناسی عمومی به شماره دانشجویی  94159043501کدملی :

علی الخطاب
علی القصاب
سعید شربو

کارشناسی عمران
کارشناسی مهندسی پزشکی
کارشناسی مدیریت بازرگانی

کد ملی 1130303713

تابعیت  :سوریه
به شماره دانشجویی  932012093009تابعیت  :سوریه
به شماره دانشجویی  95192163001تابعیت  :سوریه
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