
 بهیاری اهورامزدا 

 آیی   نامه شورای دیت   کانون  دانشجویان  زرتشت  

 

ی این شورا      این آیی  ینامه به منظور مشخصیکردن اهداف شورا و همچنی  ی معی  یکردنی ساختار اجرای 

 . است که متشکل از بخشیهای هدف، تشکیالت و انحالل یمباشد

 هدف: 

ی      ی و سپس برطرف کردن نیازهای دین  ، شناخت و بررسی دین زرتشن  هدف از تشکیل شورای دین 

ی یمباشد ه برای انجام کارهایی دین  ی ایجاد انگی    . جامعه و نی  

ی یا سمینار، تشکیل  ای  ی ازی جمله برگزاری جلسات سخی  برای این کار شورا یمتواند فعالیتیهای گوناگوی 

ی به جوانانی و نوجوانان، برگزاری مراسم و آیی  یهای مربوطه و ی به منظور شناساندن دین زریتشن     اردوهای 

 .  را انجام دهد .شورا یمیتواند برای رسیدن به این هدف با سایر ارگانیها در رسارس جهان همکاری نماید ...

 

 الت: تشکی

د اهداف شورا اقدام به برگزاری جلسات رسیم نماید .حضور      شورا موظف است به منظور پیشیر

 . عضوهای پیوسته یا وابستهی کانون در جلسات بالمانع است

 

 :اعضای شورا

ی متشکل از دو عضوی آزاد و پیوسته است      . اعضای شورای دین 

ایط خایص فرد مورد نظر یمتواند به عضویت پیوسته شورا درآید . عضو پیوسته: با توجه به رسر
ی خاص به یک نتیجه واحد  ی برای فعالین  اییط که تمام اعضای شورا در  تصمیمیگی  عضوی پیوسته در رسر

ی) نرسد  .دارای حقی رای است( انتخاب توافق 

ایط عضو پیوسته  :شر

 . عضوی پیوسته شورا باید عضوی پیوسته کانون باشد -1



ی یمشود -2  . هر عضوی آزاد که سه شورای متوایل حضور داشته در شورای سوم عضوی پیوسته تلق 

عضوی پیوسته شورا پس از غیبت در یک شورا یمیبایست در دو شورای متوایلی حضور یابد در  -3

ی اینصورت عضویت پیوسته از وی صلب یمیگردد  .غی 

 . هر فرد یمتواند عضوی پیوسته چند شورا باشد -4

 

 : عضو آزاد شورا

ی که در شورا حضوری داشته باشد و عضوی      هر عضوی پیوسته یا وابسته کانون دانشجویان زرتشن 

ی یمیشود  . پیوسته نباشد، عضوی آزاد شورا تلق 

 . در صورت تشخیص رابطی شورا و با موافقت تمام اعضای پیوستهی، عضوی آزاد شورا حقی رأی دارید  

ی • ،ی در زمان راییگی  اعم ازی اینکه فرد )  تبرصه: در صورت ابراز عالقهیی فردی به مسئولین 

 . ریای وی به خود شمرده یمیشود (عضوی پیوستهیی شورا باشد یا نباشدی

 

 

 :رسمیت شورا

ی است که .  شورا با حضور حداقل پنج نفر از اعضای پیوستهی شورا رسیم یمیگردد  شورای رسیم شورای 

رسیم باشد، یمیتوان بحث  ی کرد و موضویع را به تصویب رساند اگر شورا غی  در یط آن یمیتوان رایگی 

ی در آن وجود ندارد  . را ادامه داد اما امکان رایگی 

 

 : مسئولیت های درون  شورای  

ی پیش رفی  ی امور به صورت داخیل دارای مسئولیتیهای زیر است  : همچنی  ی شورا به منظور بهی 

ی زمان برگزاری شورا به  منشر : مسئول ثبت صورتی جلسه و تایپ گزیارش شورا و همچنی  ی اطالعیرسای 

 . د این مسئول به مدت یک سال انتخاب یمیشوی  . اعضای شورا است

وظیفه ایجاد ارتباط بی  ی شورا و هیئت مدیره را دارد .همچنی  ی گرداننده جلسات   :رابط هیئت مدیره

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



تغیی   آیی    نامه: در صورت نیاز شورا و بعد از به تصویب رسیدن هیئت مدیره و پس از تصویب شورا 

ی داد  .یمتوان آیی  ی نامه را تغیی 

 : انحالل

ایگر چهار شورای متوایلی شورا رسمیت نیافت، باید گزارش آن به هیئت مدیره داده شود وی هیئت     

ی نماید  . .مدیره پس از تحقیقی و بررس درمورد انحالل شورا تصمیمیگی 

 

ی نشده است مطابقی بای اساسنامهیی کانون دانشجویان  • هر آنچه در این آیی  ی نامه پیش بین 

د ی انجام یمگی   . زرتشن 


