
 یاری اهورامزدابه

 کانون دانشجویان زرتشتی  مددکارینامه شورای 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:

شناخت نیازهای اجتماعی اعضای کانون و در هدف بلند مدت کل جامعه زرتشتی    هدف از تشکیل شورای مددکاری

 آن بر طرف کردن آنها میباشد. و شناساندن کانون به جامعه بیرون.و به دنبال 

سالمندان،    قبیل   از  هاییبرنامه  خود  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  شورا  این به  توجه  خیراندیشان،  از  قدردانی 

نیازمندان بین  توزیع خوراکی  تهیه و  نیازمندان،  به  به سنگ  مددرسانی  و رسیدگی  ترمیم  اهدا خون،  قبرهای ، 

یکی دیگر از کارهای شورای مددکاری سنجیدن وضع جامعه است و در صورت    و... را برگزار میکند.  فیروزهقصر

 نیاز تشکیل دوباره کمیته مددکاری. 

 

 :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 مددکاری متشکل از دو عضو وابسته و پیوسته کانون دانشجویان زرتشتی است    



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

 شود.آزاد شورا تلقی می 

ابراز عالقهتبصره:   • به مسئولیتی، در زمان رایدر صورت  گیری، رای وی به خود شمرده ی فردی 

 شود.می 

 

 رسمیت شورا: 

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

 

 

 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 اطالعمسئول ثبت صورت  منشی:

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

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  تصویب رسیدن هیئت مدیره و پس از تصویب شورا می در صورت نیاز شورا و بعد از به    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 نمایدتحقیق و بررسی درمورد انحالل شورا تصمیم

 

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

 گیرد.می 

 

 


