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 دانشگاه صنعتی شاهرود ط زیستیآئین نامه کانون مح

 فصل اول: مقدمه و تعاریف

زیست و حمایت وحفاظت از آن، همواره به عنوان یکی از اصولی ترین اهددا،، رر زددد ی ب در م درد بدوره      محیط 

کدرار و روزمر دی سدبر بدروز عدار  رر      است و اهمیت آن به مرور زمان بی تر و حیاتی می شور بدیهی است کده ت 

م ا به صور  طبیعت ادسان می شور و از آن جا که وجور منابع طبیعی مادند: خاک ، آب ، ررخت وجنگل برای همه 

امری عاری رر آمده است ، فراموش کرره ایم، که عدم وجور هرکدام از این عناصر باعث ایجار خلل جدی رر حیدا   

دسان می  ررر. از این رو همواره حضور عوامل ه دار رهنده و یار آوری کننده ، الزامی به موجورا  زدده و از جمله ا

 دظر می رسد.

کادون محیط زیست یکی از کادون های امور فرهنگی راد گاه صنعتی شاهرور میباشد که مت کل از افراری است که 

 روستی با طبیعت برآمده ادد. اهمیت این موهبت الهی را عمیقاً احساس کرره و رر صدر اشاعه فرهنگ

ب دور رسدمی    58رر مباحث بعدی کادون محیط زیست، به اختصار به کادون م رد می  دررر، کدادون رر آ ر سدال    

 شروع به کار کرره است.

 فصل روم: اهدا، و وظایف  

 الف( اهدا،:

 تحقق و تفحص رر زمینه محیط زیست -1

 گ حفاظت از محیط زیست آموزش روش های حمایت از محیط زیست و  سترش فرهن -2

م اوره با اساتید راد گاه و کارشناسان، رر راستای بخ یدن بنای علمی به فعالیتهای کادون -3

همکاری با ار ان های مربوط به فعالیت های کادون دظیر شهرراری، منابع طبیعی و جهار ک اورزی و .... -4

طبیعی، شرایط زیست فرری و اجتماعی ادسدان   تبصره : با توجه به این که مسئله محیط زیست عالوه بر محیط

ها را دیز رر برمی  یرر یکی از اهدا، این کادون تالش رر جهت ارتقا س ح و شرایط روحی روادی راد دجویان و  

 ریگر افرار اجتماع می باشد.

 ب( وظایف:

 تهیه بروشور هایی رر جهت معرفی اهدا،  روه و جذب اعضای جدید -1

 اینتردت جهت برقراری ارتباط با  روه هاتی راد گاهی و غیر راد گاهی  استفاره از شبکه  -2

 ت کیل دمای گاه های تخصصی و غیر تخصصی -3

 بر زاری اررو های آموزشی، رر راستای آشنایی هر چه بی تر افرار با مناطق طبیعی بومی و غیر بومی -4

 بر زاری سمینار های تخصصی و غیر تخصصی -8

 ی نهاری جهت تغییر وضعیت موجور رر فضای سبز و محیط خوابگاه های راد گاهارئه طرد های پ -6

 بر زاری بردامه های مختلف دظیر کنسر ، پخش فیلم تئاترو ... رر جهت اهدا،  روه -7

 بر زاری مسابقا  مختلف رر بین اق ار مختلف جامعه رر جهت اهدا، تبلیغاتی  روه -5

ها رر س ح  راد گاه و جامعه از طریق جزوا  و بولتن های آموزشی ، کالس هدای همگدادی،    آموزش راهکار -9

 بردامه های تلویزیودی، م بوعا  و.....

 ارائه مقاله و راستان رر زمینه محیط زیست -11

 مربوطه و همکاری با آن ها ارائه طرد های ابتکاری به سازمان های  -11

 تفصل سوم: ت کیال  و شرایط عضوی

 کادون با حداقل پنج عضو فعال قارر به ارامه کار خواهد بور. -1

باشند. صنعتی شاهروراعضا کادون باید راد جوی راد گاه  -2



کدادون مدی تواددد بدا دظدر       و سایر افرار و مراکز فعال رر این زمینهتبصره : با توجه به لزوم ارتباط با سازمان ها 

 دیز راشته باشد.   صنعتی شاهرورگاه شورای مرکزی ، اعضاء افتخاری خارج از راد 

جمع عمومی کادون حداقل سالی یکبار با حضور اعضاء ت کیل می شور و ادتخداب اعضدای شدورای مرکدزی از     م

 کادون رر این جلسه ادجام می شور. بین اعضاء فعال سیاستگذاری و ارائه بردامه ساق و آتی 

 شورای مرکزی کادون : 

 ربیر و چهار عضو خواهد بور که کمیته های  یل می باشند :  شورای مرکزی کادون شامل یک 

 کمیته فرهنگ و هنر ، کمیته تبلیغا  ، کمیته تحقیقا  ، کمیته روابط عمومی ، کمیته اررو 

شورای مرکزی طی ادتخاباترسمی رر مجمع عمومی ساالده از بین اعضاء فعال ادتخاب خواهد شد.  اعضای  -1

و بررسی طرد ها رر شورای مرکزی با اکثریت آراء ادجام می شور.  بردامه ریزی و اتخا  تصمیا  -2

ربیر کادون از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی این اعضا ادتخاب خواهد شد.   -3

و تأیید ربیر کادون قابل پی گیری خواهد بور. کلیه بردامه های کادون با امضاء  -4

مای گاههای مختلف برعهده کمیتده فرهندگ و هندر    کمیته بردامه های هنری اعم از بر زاری مسابقا  و د -8

است. 

بردامه های تبلیغاتی ، ادت ار بروشور و مقاله بر عهده کمیته تبلیغا  است.  -6

م اوره با اساتید و کارشناسان محیط زیست ، بخش اینتردت ، م العه و پژوهش رر زمینه محیط زیست بر  -7

عهده کمیته تحقیقا  است. 

اعضای جدید ، ایجار ارتباط با سازمان ها و  روههای مختلف ، ارتبداط راشدتن بدا     عضو یری ،  روه بندی -5

مخاطبان کادون رر راد گاه به عهده کمیته روابط عمومی است. 

رر جلسا  این شورا که حداقل رو هفته یک بار بر دزار مدی   اعضای شورای مرکزی ملزم به حضور مستمر  -9

غیبت متوالی رر طول مد  فعالیت ، عضویت فرر رر شورا لغو شور ، می باشد رر صور  راشتن رو جلسه 

خواهد  ررید.  

هیچگوده فعالیت سیاسی رر بردامه کادون محیط زیست پذیرفته دخواهد شد.   -11

 تبصره تصویر شد.   3بند ،  27فصل ،  3رر  11/7/58این آیین دامه رر مورخ 


     




