دستورالعمل اجرایی تشکیل کانون دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه گیالن

شرایط عمومی عضویت درکانون دانشجویی همیاران سالمت روان

ّزیک اس داًطجَیبى ضبغل ثِ تحصیل در داًطگبُ گیالى هی تَاًٌذ ثِ عضَیت کبًَى ّویبراى سالهت رٍاى
درآیٌذ حذاقل تعذاد اعضب جْت تأسیس ٍ ضزٍع فعبلیت یک کبًَى ً 55فز است .
تبصره :

ّز داًطجَ هی تَاًذ حذاکثز در سِ کبًَى عضَیت داضتِ ثبضذ.داًطجَیبى هی تَاًٌذ ثب هزاجعِ ثِ هزکش هطبٍرُ
یب سبیت هزکش ٍ تکویل فزم ثِ عضَیت کبًَى درآیٌذ .
هدف :
 استفبدُ اس تَاًبیی ّب ٍ ظزفیت ّبی داًطجَیبى در کوک کزدى ثِ سالهت رٍاى سبیز داًطجَیبى . تالش در جْت رٍحیِ اًسبى دٍستی ٍ ًَعذٍستی در ثیي داًطجَیبى . کَضص در جْت تجیي ٍ ضٌبسبًذى ٍظبیف ٍ ّذف ّبی هزکش هطبٍرُ اس عزیق ثزًبهِ ّبی آهَسضیتزٍیجی .

نحوه تشکیل کانون :
هزکش هطبٍرُ داًطگبُ ثزهجٌبی اسبسٌبهِ کبًَى ّویبراى سالهت رٍاى ،اقذام ثِ تأسیس کبًَى هی ًوبیذ  .سپس ثب
کوک داًطجَیبًی کِ ثِ عضَیت کبًَى در آهذُ اًذ هجوع عوَهی ثزگشار ٍ ضَرای هزکشی تعییي هی ضَد .

مجمع عمومی کانون :
هجوع اس داًطجَیبًی کِ عضَ کبًَى ضذُ اًذ ضکل هی گیزد .ایي هجوع سبلی یک ثبر ثِ دعَت ضَرای
هزکشی کبًَى تطکیل جلسِ هی دّذ  .تذٍیي اٍلَیت ّب  ،اًتخبة اعضبی ضَرای هزکشی اس ٍظبیف هجوع
عوَهی کبًَى است .

شورای مرکزی :

ضَرای هزکشی هتطکل اس 5عضَ اصلی ٍ  2عضَ علی الجذل هی ثبضذ کِ در اًتخبثبت هجوع عوَهی اس هیبى
اعضب ء هغبثق آئیي ًبهِ اًتخبثبت کبًَى ثِ هذت یکسبل ثزگشیذُ هی ضًَذ  .حکن هسئَلیت اعضبی ضَرای
هزکشی پس اس ثزگشاری اًتخبثبت تَسظ رئیس هزکش هطبٍرُ داًطگبُ اهضبء ٍ تحَیل آًبى هی گزدد .
دبیر شورای مرکزی :در اٍلیي جلسِ ضَرا ثزای هذت یکسبل اًتخبة هی ضَد ،دثیز ضَرای هزکشی دثیز کبًَى
ًیش هی ثبضذ .ثزًبهِ ریشی ٍ ادارُ جلسبت ضَرای هزکشی ثِ عْذُ دثیز ضَرا است .

شرایط داوطلبان شورای مرکزی :

توبهی اعضبی ّز کبًَى کِ ثِ تأییذ ضَرای هزکشی ٍقت آى رسیذُ ثبضٌذ ٍ ضزایظ سیز را دارا ثبضٌذ .
 .5داًطجَی داًطگبُ گیالى ثبضذ .
 .2حذاقل ٍ54احذ کبرضٌبسی ٍ ٍ 6احذ ارضذ ٍ یک تزم دکتزی را گذراًذُ ثبضذ .
 .3دارای هعذل حذ اقل  ( 52هقغع کبرضٌبسی ) ( 54 ،هقغعکبرضٌبسی ارضذ ) ٍ ( 56هقغع دکتزی ) ثبضذ
.
 .4در ًیوسبل قجل اس داٍعلت ضذى هطزٍط ًطذُ ثبضذ .
 .5در دٍسبل اخیز در کویتِ اًضجبعی حکن قغعی هٌجز ثِ هحزٍهیت اس تحصیل ًذاضتِ ثبضذ .
 .6دارای سالهت رٍاى کِ اس عزیق هصبحجِ ٍاجزای آسهَى سالهت ارسیبثی خَاّذ ضذ .
 .7ارای تَاًبیی ٍ عالقِ ثِ فعبلیت ّبی اجتوبعی ثبضذ .
 .8دارای فزصت کبفی  ،تعْذ ٍ التشام عولی ثز اًجبم ٍظبیف هزثَط ثِ ضَرای هزکشی هٌذرج در اسبسٌبهِ
کبًَى ثبضذ .

