اساسنامه هیات امنای فعالیتهای مذهبی دانشگاه بجنورد
(( إنَّما يُريدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أهلَ البَیتِ وَ يُطَهِّرَكُم تَطهیرا ))
همانا خداوند اراده فرموده كه از شما اهل بیت پلیدی را دور سازد و قرآن كه "حبل اهلل" جاويد هدايت ،برای بشريت
است ،همواره بر "طهارت""،عصمت" و واليت "اهل بیت پیامبر اكرم(ص)" تأكید می ورزد .هم ايشانند كه "مشمول
تطهیر الهی " و مصداق"راسخان در علم" و"اولواألمر" از مسلمینند" .اهل ذكر" و "ذوالقربای" و حضرت ختمی مرتبت
و "وسیله نجات و رسیدن به مقام قرب الهی" هستند .كشتی های نجات امتند و هركه بدان ها وارد نشد غرق گشته
وجايگاه دوزخ گمراهی و ظاللت خواهد بود.

مقدمه
گسترش و تعمیق آگاهیها و باورهای دينی ،بخش مهمی از سیاست ارتقای فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه-
هاست .دانشگاه بجنورد با توجه به اين ضرورت و نیز تاكید شورای عالی انقالب فرهنگی ،راهبرد ويژهای را
در اين حوزه ترسیم كرده است .اين راهبرد مبتنی بر عمقبخشی به فعالیتهای مذهبی و دينورزانه در دانشگاه،
با مشاركت داوطلبانه عموم دانشگاهیان است .دراين میان ،معتمدان دينورز دانشگاهی ،نقش ويژهای در انجام
فعالیتهای اصیل مذهبی داشته ،مشاركت بیشتری را برمیانگیزانند .بنابراين برای نهادينه كردن فعالیتهای
مذهبی اصیل و داوطلبانه ،هیات امنای مذهبی دانشگاه بجنورد مطابق با اساسنامه زير تشكیل میگردد .امید است
كه به ياری پروردگار ،نظارهگر اقبال و استمرار اين حركت خداپسندانه باشیم.

ماده  -1اختصارات :
به منظور رعايت اختصار در متن اين اساسنامه به جای واژههای "هیات امنای فعالیتهای مذهبی""،هیات مديره
مسجد يا نمازخانه دانشگاه" و " دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه "به ترتیب از واژههای "
هیات امنا" " ،هیات مديره" و "دفتر نهاد" استفاده میشود.
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ماده  - 2هدف
هدف اصلی از تشكیل هیات امناء ،گسترش و تعمیق ارزشهای اسالمی و تعظیم شعائر مذهبی در دانشگاه ،با
تكیه بر مشاركت داوطلبانه دانشگاهیان است.

ماده  -3تشکیل هیاتامناء
هیات امناء دارای  15عضو است كه  6عضو آن حقوقی و  9عضو ديگرحقیقی هستند.
تبصره  : 1اعضای حقوقی هیاتامناء عبارتاند از :مسئول دفترنهاد (رئیس هیاتامناء) ،معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه (دبیر هیاتامناء) ،مديرفرهنگی دانشگاه ،عضو هیات علمی شورای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه و دو عضو دانشجوئی شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
تبصره  : 2اعضای حقیقی هیاتامناء ( 9عضو) ،مطابق شرح زير توسط شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
انتخاب میشوند:
-1

با پیشنهاد مشترک رئیس و دبیر هیات امنای مذهبی ،حداقل  30نفر از اعضای سرشناس مذهبی دانشگاه

( شامل 15عضو هیاتعلمی و 15عضو كارمند) به عنوان هیات معتمدين مذهبی دانشگاه دعوت میشوند.
-2

هیات معتمدان مذهبی دانشگاه طی جلسهای با حضور رئیس و دبیرهیات امناء ،از میان خود

15نفر(8عضوهیات علمی و  7كارمند) را برای عضويت در هیات امنا معرفی میكنند .معرفی اعضا با تنظیم
صورت جلسه كتبی به رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام میگیرد.
-3

شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از میان  15عضو معتمد مذهبی 9 ،نفر ( 5عضو هیات علمی و4

عضو كارمند) را بهعنوان اعضای حقیقی هیات امنا انتخاب مینمايد.
تبصره  : 3احكام اعضای هیات امناء توسط رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای مدت  2سال صادر
میشود.

ماده -4وظایف هیاتامنا :
-1

سیاستگذاری فعالیتهای مذهبی و نیكوكارانه در دانشگاه؛

-2

انتخاب ائمه جماعت دانشگاه ازمیان فهرست پیشنهادی دفترنهاد ،برای دو نیم سال

-3

انتخاب اعضای هیات مديره مسجد دانشگاه؛

-4

نظارت برحسن اجرای برنامهها و فعالیتهای هیات مديره مسجد؛
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-5

بررسی و تصويب برنامههای پیشنهادی هیات مديرهها؛

-6

حمايت مالی از كانونهای مذهبی و نیكوكاری دانشگاه؛

-7

ارائه گزارش عملكرد شش ماهه هیات امنا به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

تبصره : 1مصوبات بند  1بايد در راستای هدف راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی تنظیم شود و با
اساسنامه دفتر نهاد تعارض نداشته باشد.

ماده  - 5دبیرخانه هیاتامناء :
دبیرخانه زير نظر رئیس هیات امناء در محل مسجد دانشگاه داير میشود .وظايف دبیرخانه هیات امناء عبارتاند
از :
-1

تنظیم برنامه حضور و جلسات اداری هیات امناء؛

-2

تنظیم صورت جلسات و بايگانی اداری هیات امناء؛

-3

پیگیری مصوبات و انجام امور محوله از جانب هیات امنا؛

-4

هماهنگی اداری با واحدهای ذيربط دانشگاه.

تبصره :1تامین نیروی مورد نیاز دبیرخانه بر عهده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه است .اين نیروها
عبارتاند از :يک نفر كارشناس مجرب به عنوان " مسئول دبیرخانه" ،يک نفر كارشناس به عنوان "مدير
داخلی" مسجد دانشگاه و يک نفرخادم مسجد.

ماده  -6هیات مدیره مسجد
اعضای هیاتمديره مسجد و نمازخانههای دانشگاه  5 ،نفرند كه توسط هیات امنا از میان افراد دارای وجاهت
مذهبی واحد مربوط انتخاب میشوند .احكام هیات مديره به مدت  2سال توسط رئیس هیاتامنا صادر میشود.

ماده  -7ترکیب اعضای هیاتمدیره
تركیب اعضای هیاتمديره عبارت است از :امام جماعت مسجد(نماينده نهاد) ،دو نفرعضو هیاتعلمی ،يک
نفر كارمند واحد ذیربط(كارشناس فرهنگی) و يک نفر دانشجو به انتخاب اعضای پیشگفته.
تبصره  : 1اعضای هیاتمديره ،يک نفر را به عنوان رئیس هیات مديره انتخاب خواهندكرد و حكم وی برای
مدت  2سال ،توسط رئیس هیات امنا صادرمیشود.
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تبصره  : 2اعضای هیات مديره بر اساس توافق  ،مسئولیتهای اداری ومالی ،طرح و برنامه و نظارت و ارزيابی
فعالیتهای مسجد را بین خود تقسیم میكنند.

ماده  -8وظایف هیاتمدیره:
-1

تدوين برنامهو بودجه سالیانه مسجد؛

-2

برگزاری نماز و مراسم مذهبی مناسبتی در مسجد؛

-3

برگزاری جلسات سخنرانی و آموزشهای عقیدتی در مسجد؛

-4

برگزاری كالسهای تفسیر( قرآن  ،نهجالبالغه ،صحیفه سجاديه و )...در مسجد؛

-5

ارائه آموزشهای عمومی قرآن در مسجد؛

-6

تالش برای ترمیم ،توسعه و تجهیز مسجد.

تبصره :1هیات مديره مسجد موظف است برنامههای ساالنه خود را در ابتدای هرسال به تصويب شورای فرهنگی
دانشگاه برساند.
تبصره :2هیات مديره مسجد موظف است گزارش عملكرد مالی و تحقق اهداف شش ماهه خود را پايان هر
شش ماه به هیات امنا ارائه نمايد.
ماده  -9صندوق نذورات و اعانات مذهبی دانشگاه
صندوق نذورات و اعانات مذهبی دانشگاه بجنورد ،صندوقی عامالمنفعه است كه از محل جمعآوری نذورات
و خیرات دانشگاهیان ،برای حمايت مالی از انجام فعالیتهای مذهبی مندرج در اين اساسنامه تشكیل میشود و
تحت نظر هیاتامنا و مطابق اساسنامه مربوط (به شرح پیوست )1فعالیت میكند.
ماده  -10اين اساسنامه در  10ماده و  9تبصره در جلسه مورخ  96/10/09هیات رئیسه دانشگاه به تصويب رسید.

|Page4

