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عضویت در کانون

کانون دانشآموخت گان نی کان

به منظور تعیین شرایط و انواع عضویت دانشآموختگان مدرسه نیکان در کانون و تعیین حق عضویت در راستای بند  1.1ماده 22
اساسنامه ،آییننامه حاضر تهیه و تنظیم شده است.
ماده 1
کانون دارای چهار نوع از عضویت است :عادی ،فعال ،وابسته و افتخاری
ماده 2
اعضای عادی :همه دانشآموختگان با حدّاقل  18سال تمام سن که حدّ اقل در یکی از سالهای تحصیلی در مدرسه نیکان  ،دارای
پرونده تحصیلی باشد ،پس از قبول مفاد اساسنامه و مرامنامه کانون با تأیید ذیل فرم عضویت (کاغذی یا الکترونیکی) به عنوان عضو
کانون محسوب میشوند.
تبصره :این اعضا همان اعضایی هستند که مشمول احکام مذکور در مفاد اساسنامه بوده و به عنوان مجمع عمومی کانون حق شرکت
در انتخابات و رأی را (اعم از رأی دهنده یا داوطلب) دارا هستند.
ماده 3
اعضای فعال :اعضایی هستند که با پرداخت اختیاری حق عضویت ساالنه (که در ابتدای هر سال مالی به پیشنهاد هیئت اجرایی و
تصویب شورای مرکزی تعیین می شود )،از برخی مزایای بیشتر مذکور در ماده  4این آیین نامه نسبت به سایر اعضای عادی در هنگام
حضور در برنامه ها و فعالیت های کانون ،برخوردار خواهند بود.
تبصره :1اعضای عادی متعلق به دوره فارغ التحصیل در هر سال مالی ،تا دو سال پس از فارغ التحصیلی از پرداخت حق عضویت
معاف می باشند .در سال های بعد از آن نیز ،به مدت سه سال می توانند ،حق عضویت را برمبنای نیم بها پرداخت کنند .در هر دو این
حاالت این اعضا به عنوان عضو فعال شناخته می شوند.
تبصره :2هر یک از اعضا در صورت تمایل می توانند حق عضویت هر چند سال آینده را بر مبنای نرخ حق عضویت در تاریخ پرداخت
به صورت یکجا پرداخت نمایند .در این صورت کارت عضویت با تاریخ اعتبار چند ساله صادر خواهد شد.
تبصره :3به منظور قدردانی از اعضای عادی که کمک مالی شایان توجهی به کانون کرده باشند (دستکم مجموعاً  50برابر حق عضویت
مصوب آن سال) ،با پیشنهاد هیئت اجرایی و تصویب شورای مرکزی ،ایشان به عنوان عضو فعال مادام العمر کانون شناخته شده و از
آن پس از پرداخت حق عضویت معاف خواهد بود.
تبصره :4هر یک از اعضای عادی که مشارکت فعال و چشمگیری در برنامه ها و فعالیت های برگزار شده از طرف کانون داشته باشند
(دستکم شرکت در  20برنامه ثبت نامی در طی یک سال و یا حضور در بیش از  25جلسه برگزار شده در طول یک سال؛ اعم از
نشستهای شورای مرکزی ،هیئت اجرایی ،کمیسیون های تخصصی ،کارگروه ها ،رابطین دوره ها و سایر جلسات همفکری) ،برای
سال مالی آینده عضو فعال محسوب خواهند شد.
ماده 4
مزایایی که اعضای فعال از آنها استفاده خواهند کرد عبارتند از:
 -4-1صدور کارت عضویت کانون برای ایشان
 -4-2تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام در همه برنامه هایی که مبلغ آن به حساب کانون واریز می شود.
 -4-3استفاده کامل از تخفیف های اخذ شده از مراکز مختلف خرید و اماکن ورزشی و تفریحی بر اساس توافق های کلی کانون با
آن مراکز
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 4-4سایر مزایا و تسهیالتی که حسب مورد به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید.
ماده 5
اعضای وابسته :دانش آموزان سال آخر دبیرستان نیکان ،بستگان درجه اول باالی  18سال غیر عضو اعضای عادی (پدر ،مادر ،برادر،
خواهر ،همسر و فرزند) و نیز معلمان و کارکنان مدرسه نیکان در صورت تمایل ،به عنوان اعضای وابسته کانون محسوب می شوند.
تبصره :به جز دانش آموزان سال آخر دبیرستان نیکان ،سایر اعضای وابسته ملزم به پرداخت ساالنه حق عضویت مصوب هستند.
ماده 6
اعضای افتخاری :دانشآموختگان شهید مدرسه نیکان و والدین ایشان در صورت تمایل به عنوان اعضای افتخاری کانون محسوب
میشوند.
همچنین والدین باالی  65سال اعضای عادی حسب درخواست ایشان از دیگر اعضای افتخاری خواهند بود.
اشخاص حقیقی برجسته ،چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیت های علمی دینی فرهنگی کشور که برای همکاری با
کانون ابراز تمایل می نمایند ،می توانند بنا به پیشنهاد هیئت اجرایی و تصویب شورای مرکزی ،به عضویت افتخاری کانون پذیرفته
شوند.
تبصره :1عضویت افتخاری این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
تبصره :2اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 7
اعضای وابسته و افتخاری از همان مزایای اعضای فعال مذکور در ماده  4برخوردار خواهند بود.
ماده 8
ضروری است اعضای وابسته و افتخاری نیز پایبندی خود را به مفاد اساسنامه و مرامنامه کانون را با تأیید ذیل فرم عضویت (کاغذی
یا الکترونیکی) اعالم نمایند.
ماده 9
بجز اعضای عادی و فعال ،سایر اعضا (اعضای وابسته و افتخاری) حق رای و شرکت در انتخاب و داوطلب شدن را ندارند.
ماده 10
عضویت در کانون در موارد زیرخاتمه می یابد:
 -8-1استعفای کتبی عضو
 -8-2لغو عضویت توسط شورای مرکزی بر اساس شرایط مذکور در اساسنامه
تبصره :در صورت خاتمه عضویت ،درباره تسویه بدهی یا مطالبات احتمالی عضو در زمان پایان عضویت ،پس از گزارش و پیشنهاد
خزانه دار به هیئت اجرایی ،این هیئت در این باره تصمیم گیری و اقدام خواهد نمود.
ماده 11
این آیین نامه در  11ماده و  9تبصره در جلسه  1396/12/16شورای مرکزی به تصویب رسید و پس از آن الزم االجرا می باشد.

