
 یاری اهورامزدابه

 کانون دانشجویان زرتشتی  زشیآمو نامه شورای آیین

 

  که   است  شورا   این   اجرایی   ساختار  کردن معین  همچنین  و  شورا   اهداف   کردن مشخص  منظور   به   نامه آیین   این     

 باشد. می  تشکیالت و انحالل  ،هدف هایبخش  از متشکل

 هدف:

های دانشجویی  های مختلف افراد با تأکید بر مهارتهدف از تشکیل شورای آموزشی، آموزش و تقویت مهارت    

و ...    ، سمینار، وبینار، همایش، کارگاه تواند مبادرت به تشکیل کالس است. شورا برای رسیدن به اهداف خود می 

ها و نهادهای  دهد. همچنین با سایر ارگان   شورا انجام   های دیگری را به منظور رسیدن به هدفبپردازد و یا فعالیت 

 ها همکاری نماید.آموزشی مثل مدارس و دانشگاه

 

 :تشکیالت

  پیوسته   عضوهای  حضور.  نماید   رسمی  جلسات  برگزاری   به   اقدام  شورا  اهداف  پیشبرد  منظور  به  است  موظف  شورا    

 .است جلسات بالمانع  در  کانون یوابسته  یا

 

 :شورا اعضای

 .است پیوستهو   آزاد عضو  دو از متشکلآموزشی   یشورا اعضای    



  پیوسته  عضو . درآید   شورا پیوسته  عضویت  به  تواند می  نظر مورد  فرد خاصی  شرایط  به توجه  با :پیوسته عضو

گیری برای فعالیتی خاص به یک نتیجه واحد نرسد )انتخاب توافقی(  تصمیم   تمام اعضای شورا در    که   شرایطی  در

 ق رای است.حدارای 

 :پیوسته  عضو شرایط

 باشد. کانون پیوسته عضو باید  شورا پیوسته  عضو  -۱

 شود. ی می در شورای سوم عضو پیوسته تلق   متوالی حضور داشته   یهر عضو آزاد که سه شورا  -۲

بایست در دو شورای متوالی حضور یابد در غیر اینصورت  عضو پیوسته شورا پس از غیبت در یک شورا می   - ۳

 گردد. عضویت پیوسته از وی صلب می 

 تواند عضو پیوسته چند شورا باشد.هر فرد می  -۴

 

 :  شورا آزاد عضو

  عضو  نباشد،  پیوسته  عضو  و   باشد   داشته   حضور  شورا  در   که   زرتشتی   دانشجویان  کانون  وابسته   یا  پیوسته  عضو  هر    

 شود.می   تلقی آزاد شورا 

 ی دارد. حق رأ عضو آزاد شورا ،در صورت تشخیص رابط شورا و با موافقت تمام اعضای پیوسته     

 

 : شورا رسمیت

گردد.)شورای رسمی شورایی است که در طی  رسمی می  شورا از اعضای پیوسته  شورا با حضور حداقل پنج نفر    

توان بحث را ادامه داد اما  می   ،گیری کرد و موضوعی را به تصویب رساند اگر شورا غیررسمی باشد توان رای آن می 

 گیری در آن وجود ندارد. امکان رای 



 

 مسئولیت های درون شورایی: 

 :است زیر  هایمسئولیت دارای   داخلی صورت به  امور  رفتن  پیش بهتر منظور به  شورا همچنین    

  اعضای   به   شورا   برگزاری   زمانرسانی  اطالع   همچنین   و تایپ گزارش شورا    و   جلسهصورت  ثبت   مسئول  :منشی

 شود. می  انتخاب مدت یک سال به مسئول این. است شورا

  شورا   جلسات  ننده گردا  همچنین.  دارد  را  هیئت مدیره  و   شورا   بین   ارتباط  ایجاد   وظیفه :  هیئت مدیره  رابط

 .میشود   انتخاب هیئت مدیره طرف از سال دو  مدت به رابط هیئت مدیره . است

توان  می شورا و پس از تصویب  هیئت مدیره در صورت نیاز شورا و بعد از به تصویب رسیدن   تغییر آیین نامه:

 آیین نامه را تغییر داد. 

 :انحالل

  از   پس  مدیره هیئت    و   شود داده  هیئت مدیره   به   آن  گزارش   باید   ، رسمیت نیافت  شورا  متوالی  شورای  چهار  اگر    

   .نماید  گیری تصمیم  شورا  انحالل درمورد  بررسی  و  تحقیق 

 

کانون دانشجویان زرتشتی انجام    ینامهپیش بینی نشده است مطابق با اساس هر آنچه در این آیین نامه   •

 گیرد. می 


