
 یاري اهورامزدا به

 نامه شوراي فرهنگ و ادب کانون دانشجویان زرتشتی آیین 

 

کردن ساختار اجرایی این شورا است که  کردن اهداف شورا و همچنین معیننامه به منظور مشخصاین آیین    
 باشد. هدف، تشکیالت و انحالل می هايمتشکل از بخش

 هدف: 

 مواردي به دادن ارزش شورا این هدف .میگردند  تغییر دستخوش جامعه در نیازها  و ارزشها زمان، گذر با     
 شورا اهداف .است ارزش با و جامعه نیاز آنها حفظ هم  هنوز اما شدهاند  رنگتر کم زمان مرور به شاید  که است

 :کرد بیان گونه این  میتوان  را
 

 زرتشتی  دانشجویان به فردي و اجتماعی صحیح عادتهاي و اخالقی صحیح معیارهاي شناساندن )الف
 

 جوانان  آفرینشهاي  و استعدادها شکوفایی و آنها آموزش و ادبی فرهنگی، امکانات تامین جهت در تالش )ب
 

 زرتشتی و ایرانی ادب و فرهنگ تایخ، معرفی و پاسداشت )پ
 

 سنتها  و رسوم آداب، به دادن اهمیت )ت
 

 زرتشتی  فرد یک ارزشهاي و مالکها به پرداختن )ث

 

 :تشکیالت 

شورا موظف است به منظور پیشبرد اهداف شورا اقدام به برگزاري جلسات رسمی نماید. حضور عضوهاي پیوسته       
 .کانون در جلسات بالمانع است يیا وابسته



 

 :اعضاي شورا

 .اعضاي شوراي فرهنگ و ادب متشکل از دو عضو وابسته و پیوسته کانون دانشجویان زرتشتی است    

ابراز عالقهتبصره:   • به مسئولیتی، در زمان رايي فرددر صورت  به خود شمرده  گیريي  ، راي وي 

 شود. می

 

 رسمیت شورا:

 گردد. ضاي کانون دانشجویان زرتشتی رسمی میشورا با حضور حداقل پنج نفر از اع    

 

 مسئولیت هاي درون شورایی:

 :هاي زیر استهمچنین شورا به منظور بهتر پیش رفتن امور به صورت داخلی داراي مسئولیت    

رسانی زمان برگزاري شورا به اعضاي جلسه و تایپ گزارش شورا و همچنین اطالعمسئول ثبت صورت  منشی:

 شود. مسئول به مدت یک سال انتخاب می است. اینشورا 

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

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

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

 آیین نامه را تغییر داد. 

 



 :انحالل

اگر چهار شوراي متوالی شورا رسمیت نیافت، باید گزارش آن به هیئت مدیره داده شود و هیئت مدیره پس از      
   .گیري نماید تحقیق و بررسی درمورد انحالل شورا تصمیم

 

ي کانون دانشجویان زرتشتی انجام  پیش بینی نشده است مطابق با اساسنامه  هر آنچه در این آیین نامه  •
 گیرد. می

 

 

 

 

 
 


