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 آیین نامه اجرایی کانون شاهد و ایثارگر

 دانشگاه تفرش

 
 

 29-29سال تحصیلی

 

 تعاریف و کلیات:

کاًَى ضاّذ ٍ ایثارگز ًْادی است هتطکل اس داًطجَیاى داًطگاُ تفزش کِ هغاتك 

تا ایي اساسٌاهِ ٍ در چارچَب آییي ًاهِ کاًَى ّای فزٌّگی داًطجَیاى داًطگاّْا 

سیز ًظزهعاًٍت فزٌّگی ٍ اجتواعی داًطگاُ تفزش  ٍ هَسسات آهَسش عالی ٍ

 فعالیت هی کٌذ.

اساسٌاهِ کاًَى هجوَعِ ای است هکتَب ضاهل اّذاف، ضزح ٍظایف، تطکیالت، 

ضزایظ عضَیت ٍ همزرات اجزایی ٍیژُ یک کاًَى کِ در لالة ضَاتظ کلی فعالیت 

 ّای کاًَى تذٍیي ضذُ است.

 

 اهداف کانون:
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، عشت هٌذی ٍ رٍحیِ خَدتاٍری ٍ هتثلَرًوَدى َّیت تِ هٌظَر تَاًوٌذساسی

 تا اّذاف سیز تطکیل هی ضَد: <<کاًَى>>هذاری داًطجَیاى ضاّذٍ ایثارگز،

 .تمَیت ًمص داًطجَیاى در عزصِ ّای علوی ٍ فزٌّگی کطَر 

  ٍ حفظ ٍ حزاست اسآثار ٍ پیام ضْیذاى ٍ ایثارگزاى ٍ تزٍیج فزٌّگ ایثار

 ضْادت.

 ٌاسة تزای ّوفکزی ٍ هطارکت تیطتز داًطجَیاى در ایجاد سهیٌِ ای ه

 هسائل آهَسضی ٍ فزٌّگی.

 .اًسجام تخطی ٍ تمَیت فعالیت ّای فزٌّگی داًطجَیاى 

  سهیٌِ ساسی هٌاسة جْت ارسیاتی هیشاى تأثیزگذاری فعالیت ّا ٍ همایسِ آًْا

 در سغح داًطگاّْا.

  ِداًطجَیاى را تا یاد ٍ خاعزُ تزگشاری ًوایطگاُ ٍ اردٍّا ٍ تزًاهِ ّایی ک

 ضْیذاى ٍ جاًثاساى آضٌا هی کٌذ.

 

 شرح وظایف:

 .تعییي اعضای ضَرای هزکشی اسعزیك اًتخاتات 
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  تزرسی تزًاهِ ّای اجزاضذُ کاًَى ٍ ارائِ پیطٌْادّای هَرد ًیاس تِ ضَرای

 هزکشی.

 .هسؤٍلیت  اجزای جلسات ٍ ادارُ جلسات ضَرای هزکشی ٍ هجوع عوَهی 

  هصَتات ضَرای هزکشی تِ ٍاحذّای هزتَعِ ٍ ًظارت تز حسي اجزای اتالغ

 آًْا.

  جوع آٍری ًظزات ٍ پیطٌْادات اعضای هجوع عوَهی ٍ ارائِ آى تِ ضَرای

 هزکشی.

 . حضَر در هزاسوات ٍجلسات هزتَط تِ کاًَى 

 تشکیالت:

فعالیت کاًَى تِ گًَِ ای خَاّذتَد کِ حاکویت هلی، تواهیت ارضی،ٍ ٍحذت ٍ 

ت هلی ایزاى اسالهی را تحکین ًوَدُ ٍ در جْت تمَیت ارسش ّای فزٌّگی َّی

 اسالهی تاضذ.–ایزاًی 
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فعالیت ّای کاًَى تِ گًَِ ای خَاّذ تَد کِ تا ٍظایف سایز ًْادّا،ضَراّا، اًجوي 

ّا، تطکل ّا ٍ ًطزیات داًطجَیی ٍ ّیأت علوی ٍ کارکٌاى داًطگاُ تشاحن ًذاضتِ 

 تاضذ.

 

 شرایط عضویت:

 ضَ کاًَى تِ ّز یک اس داًطجَیاى ضاغل تِ تحصیل در داًطگاُ هحل ع

فعالیت کاًَى اعالق هی گزدد کِ هغاتك تا آییي ًاهِ تِ عضَیت کاًَى در 

 هی آیٌذ ٍ در چارچَب اساسٌاهِ کاًَى تِ فعالیت هی پزداسًذ.

  ًفز هی تاضذ. 55حذالل تعذاد اعضا جْت فعالیت یک کاًَى 

  ِّای کاًَى فعالیت ًوایٌذ اعضای فعال ٍ عضَ ضَرای اعضایی کِ در کویت

 عوَهی ضٌاختِ هی ضًَذ.

 کاًَى عضَیت داضتِ تاضذ. 3ّز داًطجَ در سهاى ٍاحذ هی تَاًذ در 
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  عضَیت در ضَرای هزکشی کاًَى هغایزتا عضَیت در ضَرای عوَهی سایز

 کاًَى ّا ًیست.

 اعضای کانون:

 115555175هْسا آٌّچی                         .5

  115555137سیذ داًیال خاضع                   .2

 113555136حسیي لیالسهْزآتادی               .3

 152535114ٍحیذ تْوٌی پَر                    .4

 

 

 


