
 یاری اهورامزدابه

 نامه شورای کارواقتصاد 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  هایمتشکل از بخش 

 هدف:

انگیزه  و  هدف  ایجاد  و  است،  جوانان  در  کارآفرینی  ی  روحیه  ایجاد  اقتصاد  و  کار  شورای  تشکیل  از   هدف 

با   مواجه  ورود برای  برای  جوانان  به  تخصصی  و  اقتصادی   ، مدیریتی  های  مهارت  آموزش   بازارکار، 

 . تر به بازار کارموثر

  این   در  متخصص  افراد  یا  کارآفرین  اساتید   از  دعوت  قبیل  از  هاییبرنامه   خود  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  شورا  این

  متفاوت،   های start up برگزاری  ،  business plan  کار  و   کسب  برترین  مسابقه  کارآفرینی،   مبانی   آموزش   برای   زمینه 

  های   مهارت  آموزش   کارآفرینی،  هایکارگاه   کارآفرینی،برگزاری  سمینارهای  در  شرکت  کارآفرینی،  های  نمایشگاه

 . میکند  برگزار ... و بازاریابی و  مدیریت

 

 :تشکیالت

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

 .کانون در جلسات بالمانع است ییا وابسته 

 

 :اعضای شورا



 .اعضای شورای کارواقتصاد متشکل از دو عضو وابسته و پیوسته کانون دانشجویان زرتشتی است    

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

 شود.آزاد شورا تلقی می 

ابراز عالقه تبصره:   • ، رای وی به خود شمرده  گیریی به مسئولیتی، در زمان رای ی فرد در صورت 

 شود.می 

 

 رسمیت شورا: 

 گردد. اعضای کانون دانشجویان زرتشتی رسمی می شورا با حضور حداقل پنج نفر از     

 

 مسئولیت های درون شورایی: 

 :های زیر استهمچنین شورا به منظور بهتر پیش رفتن امور به صورت داخلی دارای مسئولیت    

رسانی زمان برگزاری شورا به اعضای  جلسه و تایپ گزارش شورا و همچنین اطالع مسئول ثبت صورت  منشی:

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

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

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

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

 آیین نامه را تغییر داد. 

 



 

 :انحالل

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

   .گیری نماید تحقیق و بررسی درمورد انحالل شورا تصمیم 

 

ی کانون دانشجویان زرتشتی انجام  نامه پیش بینی نشده است مطابق با اساسنامههر آنچه در این آیین   •

 گیرد. می 

 

 


