آیین نامه عضویت کانون فرهنگی نور
هدف کلی این آئین نامه تعیین ظوابط وشرایط مورد نیاز برای متقاضیان عضویت در کانون فرهنگی نور میباشد.
ماده  - ۱معرفی
کانون فرهنگی نور موسسه ای ایرانی  -اسالمی ،غیر انتفاعی و عام المنفعه است که در زمینه امور فرهنگی ،مذهبی،
آموزشی و اجتماعی فعالیت مینماید و از این پس در این آئین نامه به اختصار «کانون» نامیده میشود.
بر اساس ماده  ۱۳-۱۴اساسنامه کانون« ،تهیه و تصویب آئین نامه عضویت در کانون از وظائف هیات امناء تعریف شده
است».

ماده  - ۲اقسام عضویت
عضویت در کانون بر دو گونه است:
الف -عضویت عادی
ب -عضویت رسمی
ماده  - ۳عضویت عادی
عضویت عادی عبارت است از عضویت افرادی که با اظهار تمایل خویش به عضویت رسانه های ارتباطی کانون در آیند.
این افراد فاقد رای در مجامع کانون بوده و از پرداخت حق عضویت معاف میباشند.
ماده  -۴عضویت رسمی
عضویت رسمی عبارت است از عضویت افرادی که واجد مجموعه ای از شرایط وصالحیت ها بوده و در مجامع کانون از
حق رای برخوردار میباشند.

ماده  – ۵تقاضای عضویت رسمی
تقاضای عضویت رسمی با تکمیل تقاضا نامه عضویت و دارا بودن شرایط زیر مقدور است.
الف -آشنائی به زبان فارسی
ب -پذیرش مفاد اساسنامه کانون
ج -دارا بودن حداقل  ۱۸سال سن
د -پرداخت کامل حق عضویت
ه -عدم سوء پیشینۀ عمده کیفری وعدم تشاهر به فساد
ماده  - ۶بررسی تقاضای عضویت رسمی
بررسی تقاضای عضویت رسمی واحراز شرائط قید شده در ماده  ۵آئین نامه از وظائف هیات مدیره میباشد

ماده  - ۷حق عضویت رسمی
اعضای رسمی کانون باید ماهیانه مبلغی را بعنوان حق عضویت پرداخت نموده و بطور متوسط ماهیانه یک ساعت داوطلبانه
در کانون فعالیت داشته باشد .تایین مبلغ و شرایط پرداخت حق عضویت از وظائف هیات مدیره میباشد و باید به تایید هیات
امناء برسد .مزایای اعضای رسمی هر ساله توسط هیات مدیره مشخص میگردد.
تبصره  :۱حق عضویت پس از پرداخت قابل استرداد نمیباشد.
تبصره  :۲اعضای رسمی در صورتی که ماهبانه حداقل  ۱۰ساعت بصورت داوطلبانه در کانون فعالیت داشته باشند از
پرداخت تا حداکثر  %۷۵حق عضویت ماهیانه در صورت تمایل معاف میباشند.
تبصره  :۳کمکهای داوطلبانه نقدی هر عضو رسمی به کانون میتواند به عنوان حق عضویت ماهیانه محاسبه شود .معادل
نقدی کمکهای غیر نقدی داوطلبانه به کانون ،در صورت نیاز کانون به آن کمکها ،به تشخیص هیات مدیره ،قابل محاسبه
به عنوان حق عضویت ماهیانه میباشد.
ماده  - ۸تعهدات عضویت رسمی
اعضای رسمی کانون متعهد به انجام تعهدات زیر میباشند:
الف -مشارکت فعال در مجامع کانون
ب -پرداخت حق عضویت و تکمیل آن در صورت افزایش از سوی هیات مدیره
ج -رعایت اساسنامه و آئین نامه های کانون که به تأیید هیات امناء و هیات مدیره رسیده باشد.
د -عدم واگذاری حق عضویت به سایرین اعم از اصالتا ً یا وکالتا ً یا انتقال امتیازات ناشی از عضویت.
ماده  - ۹لغو عضویت
عضویت اعضاء در شرایت زیر لغو میشود:
الف -انصراف از عضویت به صورت تکمیل تقاضا نامه لغو عضویت و ارسال یا تحویل آن به هیات مدیره
ب -در صورت فوت عضویت به خودی خود لغو میگردد
ج -عدم پرداخت حق عضویت ماهیانه/ساالنه
د -احراز عدم التزام به اساسنامه کانون
ماده  – ۱۰فرجام لغو عضویت و بررسی شکایات
هیاتی سه نفره متشکل از یک عضو هیات مدیره ،یک عضو هیات امنا و یک عضو رسمی به انتخاب هیات امنا مسؤل
رسیدگی به فرجام لغو عضویت و ببررسی شکایات میباشند.

ماده  - ۱۱غیره
چنانچه موردی پیش آید که در آئین نامه پیش بینی نشده باشد ،در جلسه مشترک هیات امناء و هیات مدیره تصمیم گیری
خواهد شد.

این آئین نامه در  ۱۱ماده و ۳تبصره در جلسه هیات امنای کانون فرهنگی نور مورخ  03.July.2017به تصویب رسید
و از زمان تصویب قابل اجرا خواهد بود.

