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 آموختگاناداره کل امور دانش ساختار پشتیبان

 آموختگیدانش هایکانون 

آموختگان آن از خود دانش یاعضا یهآموختگان است که کلاتصال اداره کل به دانش ۀحلق ینآخر یآموختگدانش هایکانون

ها در سه ساحت کانون ینتابعه را به عهده دارند. ا یهاها در مدارس و شهرستانبرنامه یاجرا یفهانتخاب خواهند شد که وظ

 هستند. مختص به دانش آموختگان یهابرنامه یو مجر گیرییپ یتیو حما یمهارت-ییارتقا ،شناسایی و سازماندهی

 کانون یبرا یدرون و برون حوزو یو معنو یماد هاییتدانش آموختگان، جذب حما یگرد یو کمک به سازمانده شناسایی

 ندازیاهمکاری در راهو  یمهارت یهاکارگاه یی،ارتقا یهادوره یبرگزار یبرا ییمحتوا یشنهادهایپ یهارا ی،دانش آموختگ

 ینا یلتشک یلو دال یفاز وظا یبرخ ی،ادوره یهاگزارش یهو ارا مختلف یهادر عرصه آموختگانهای رسمی دانشتشکل

 هستند. هایکانون

های خواهران تدوین شده است و اهداف، شرایط عضویت، ساختار، آموختگان حوزههای دانشنامه تیپ کانوناساسنکته: 

نامه شرح داده شده است. به همین دلیل در این مستند قانونی مرتبط با کانون به تفصیل در این اساسارکان و دیگر موارد 

 پردازیم.های مختلف کانون میبیشتر به شرح وظایف بخش

 

 مدارس یدانش آموختگ هایکانون ساختار

 ،نهاد همان مدیر عامل است( ) در سازمان مردمیدانش آموختگ کانون دبیرمتشکل از که حداقل  :کانون هیأت مدیره

 است. یتیو مسئول بخش حما یمهارت-ییمسئول بخش ارتقا ،شناسایی و سازماندهیمسئول بخش 

با رای اعضا و بر  مدارس یدانش آموختگ هایکانونموسس  ینشست مجمع عموم یندر اولهیأت مدیره  :1 تبصره

 مذکور )دبیرهای و با تصویت هیات مدیره به سمتها تواناییو سپس بر اساس  طبق اساس نامه انتخاب خواهند شد.

 منصوب خواهند شد. (یتیحما و ییارتقا ،شناسایی هایبخش ینمسئول ،کانون

تشکیل مدرسه آموختگان دانش هاییشگرامتناسب با  حلقاتی یدمدارس با یدانش آموختگ هایکانون :2 تبصره

 جداگانه داشته باشند. حلقات توانندیم هاکانون ،و نوع فعالیتی یشمتناسب با هر گرا ین؛ بنابرادهند
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 مدارس یدانش آموختگ هایکانون هیأت مدیره وظائف

 :مدارس یدانش آموختگ هایکانون یردب. وظائف الف

 ؛آموختگاندانش یدهو سازمان شناساییراهبری  .1

 ؛آموختگاندانش یفصل یا یادوره یهانشست برگزاری .2

 ؛آموختگاندانشمتناسب با  یشهر بکارگیری هاییتظرف شناسایی .3

 ؛یدانش آموختگ هایکانون یهانشستدستور  تهیه .4

 ارتباط گیری و تعامل با مدیر و معاون فرهنگی مدرسه؛ .5

 ؛یاستان یربه دب کانونگزارش عملکرد  ارائه .6

 ؛مدارس یدانش آموختگ کانون یبرا یدرون و برون حوزو یو معنو یماد هاییتحما جذب .7

 ؛فعال و زبده آموختگاندانش معرفی .8

 ؛روان و سازنده با مسئوالن مدرسه تعامل .9

 ؛هایتمسئول سازیبهینهو  هایتمسئول یرشبه منظور پذ کانون یاعضا یساز کارآمد .10

 ؛شهرستان یامدارس شهر  یرسا هایکانونارتباط با  برقراری .11

 یتی؛با کمک مسئول بخش حما آموختگاندانشهای رسمی تشکل اندازیهمکاری در راه .12

 ؛کانون ییبا مساعدت مسئول بخش ارتقا هاکارگاهو  یمهارت یهادوره یدر برگزار مشارکت .13

 ؛شهرستان یادر شهر  یمهارت یهاکارگاه ییبرپا ینهزم ایجاد .14

 ؛کانونجلسات  یلتشک یالزم برا هاییگیریپ انجام .15

 ؛جهت انتقال تجربیات آموختگانعمومی دانشحضور در جلسات  یو ... برا کارآفرینان ید،با اسات هماهنگی .16

 ؛کانونجلسات مشترک با  یو برقرار یو استان یاز مسئوالن شهر دعوت .17

 ؛آموختگان مدرسهدانش یفصل یا یادوره یهانشست برگزاری .18
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 ؛هاآننمودن  ییاجرا یبرا یگیریو پ کانوناتخاذ شده در  یماتصورت جلسات در خصوص تصم تنظیم .19

 ؛شده برگزار یهادورهجلسات و  یهاگزارش ارائه .20

 از سوی هیات مدیره. محوله یفوظا یرسا انجام .21

 مدارس یهای دانش آموختگکانون شناسایی و سازماندهیوظائف مسئول بخش ب. 

 ؛دانش آموختگان ییشناسا .1

 ؛آموختگاندانش هاییمندتواناز  ینهو استفاده به یسامانده .2

دانش  یریجهت بکارگ های علمیهآموختگان در مرکز مدیریت حوزهدانش یبانک اطالعات تکمیلبه کمک  .3

 ؛یها و معارف اسالمارزش یقو تعم یتتثب یج،ترو یغ،تبل یآموختگان در راستا

 ؛کالن هاییاستدر چارچوب س آموختگانامور دانش یابیارز ،یسازهماهنگ .4

 برتر؛ ینخبگان و استعدادها یو سازمانده ییشناسا یبرا یژهو گذارییهو سرما یزیبرنامه ر .5

 ؛هایتناظر به اهداف و مأمور یریو بازخوردگ یاییجغراف یتی،جمع ی،انجام مطالعات فرهنگبستر سازی  .6

 ؛یختهآموختگان، نخبگان و بانوان فرهدانش یکپارچهمنسجم و  یسازشبکه .7

 از سوی هیات مدیره. محوله یفوظا یرسا انجام .8

 مدارس یدانش آموختگ هایکانون یمهارت یمسئول بخش ارتقا. وظائف ج

 ها؛دوره یبرگزار یالزم برا یداتتمه .1

 یی؛ارتقا یهادوره ینهادن محتوا یارو در اخت یهته .2

 ی؛مهارت یهاکارگاه برگزاری .3

 ی؛و استان یبا کمک کارآفرینان شهر یها و جزوات مهارتنامه یژهو تهیه .4
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 ؛کارآفرینی ینهدر زم ینها و ابتکارات نوطرح ارائه .5

 از سوی هیات مدیره. محوله یفوظا یرسا انجام .6

 :مدارس یدانش آموختگ هایکانون یتی. وظائف مسئول بخش حماد

 ؛مختلف یهادر عرصه آموختگاندانشهای رسمی تشکل اندازیراه کمک به .1

 ؛آموختگاندانش یریبکارگ یشهرستان برا یامختلف شهر  یهابا نهادها و سازمان رایزنی .2

 ؛آموختگاندانش یاییتحرک و پو یآنان برا هاییتگیری از ظرفکارآفرینان برتر و بهره شناسایی .3

 ؛مندی از تجارب ارزشمند آناناز مراکز کارآفرین به منظور بهره یادوره یدهایو بازد یدارهاد برگزاری .4

 از سوی هیات مدیره. محوله یفوظا یرسا انجام .5

 

 

 

 

 

 

 

 


