
 کارگروه ورزش زرتشتیان نامهآیین

 

 

 است کارگروه این اجرایی ساختار کردن معین همچنین و کارگروه اهداف کردن مشخص منظور به نامهآیین این

 .است تشکیالت هدف و هایبخش از متشکل که

 

 :هدف

بررسی ، شناسایی، واکاوی و حل مشکالت ورزشی در سطح جامعه زرتشتی، کارگروه ورزش تشکیل از هدف

 باشد.می  و ... ارتقا سطح ورزش در جامعه با انجام کارهایی نظر استعدادیابی در مدارس، های ورزشیجام

 منظور به را دیگری هایفعالیت یا و کند جلسات تشکیل به مبادرت تواندمی خود اهداف رسیدن به برای کارگروه

 هاانجمن مانند ی زرتشتینهادها و هاارگان سایر با تواندمی همچنیندهد. کارگروه  انجام کارگروه هدفا رسیدن به

 .نماید همکاری های ورزشیباشگاه و

 

 :تشکیالت

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

 هماهنگی با و کارگروه اعضای آراء اتفاق بهآتی  جلسات تشکیل زمان  .است بالمانع جلسات در وابسته یا پیوسته

دبیرخانه کارگروه موظف است حداقل یک ماه قبل از  .شودمی مشخص در آخر هر جلسه عمومیروابط  مسئول

زمان برگزاری جلسه از اعضای پیوسته کارگروه پیشنهادات مربوط به دستور جلسه را اخذ نموده و همچنین دو 

دبیرخانه کارگروه موظف است در اسرع وقت  فرماید.ه، دستورجلسه پیشنهادی را ابالغ ری جلسهفته قبل از برگزا

 های خبری انتشار دهد.صورت جلسه جلسه پیشین را به اعضای پیوسته به صورت رسمی ابالغ و در سایت

 

 :کارگروه اعضای

 .است آزاد و پیوسته عضو دو از متشکل ورزش کارگروه اعضای

 

 

 



ها، مدیران باشگاه و سرپرست ها و ارگانرئیسان انجمن سوی به لیست منتشر شده از توجه با :پیوسته عضو

 ها از سوی دبیرخانه کارگروه ورزش، عضو پیوسته مشخص میشود.تیم

 دارای نرسد واحدی نتیجه به خاص فعالیتی مورد در تصمیمگیری کارگروه  در که شرایطی در پیوسته عضو 

 .است رأی حق

 

 

کارگروه آزاد عضو نباشد، پیوسته عضو و باشد داشته حضور کارگروه در کهشخصی  هر  :کارگروه آزاد عضو 

 .ندارد رأی حق آزاد عضو نرسد، توافق به کارگروه که مواقعی در .شودمی تلقی

 

 :است زیر هایمسئولیت دارای داخلی صورت به امور بهترپیشبرد  منظور به کارگروه همچنین

  :آرشیو دبیرخانه کارگروه کانون دانشجویان زرتشتی بوده و مسئول تشکیل جلسات، دبیرخانه کارگروه

 تدوین دستور و صورت جلسات را دارد. های مربوطه ودریافت و ارسال نامه مدارک مربوطه،

 از،  کارگروه مختلف هایفعالیت تبلیغ .است کارگروه از بیرون با ارتباط برقراری مسئول  :یعموم روابط 

از وظایف ایشان  ها، ارتباط با اعضای پیوسته و آزاد کارگروه و دریافت پیشنهادات آن ... و سایت یا پوستر طریق

 رود.به شمار می

 .شودمی انتخاب بلند مدت صورت به مسئول این

 

شود. این گزارشات های ورزشی خوانده میها و باشگاههای مربوط به تیمدر ابتدای هر جلسه گزارش :گزارش

 است.تدوین شده دارای فرم خاصی بوده که از سمت کارگروه 

 

 

 

 



 :کارگروه آیین نامه مجازی

 :به اسکای روم ورود یراهنما

 دیبزن رومیاسکا یصفحه نکیل یرو.۱

 دیمهمان را انتخاب کن ینهیگز.۲

  دیخود را وارد کن لیاسم و فام.۳

( روشن است و یو مسئول روابط عموم یزرتشت انیاپراتور )کانون دانشجو یصدا کروفونیطول کارگروه م در

 کروفونیم تانی. اپراتورها برادیریزده واجازه بگ raise hand ینهیگز یصحبت کردن رو یافراد حاضر برا ریسا

 .کنندیرا فعال م ویدیو و

 

 

 

 دبیرخانه کارگروه ورزش       


