
  

 

 

 سه مجموعه انجمن برای هیات های اجرایی در خصوص تشکیل توضیحاتی 

 

پیشٍ فشاخَاى اص داٍطلثاى عضَیت دس ّیات ّای اجشایی سِ هجوَعِ هاسکاس تْشاى پاسس، آدسیاى تضسگ )یَسف آتاد( ٍ 

 ًکاتی تِ آگاّی ّوکیشاى هی سسذ.:تاغ ٍقفی اٍسَى، تِ جْت سٍشي شذى پاسُ ای اص هَاسد 

ٍ  افضایشاص طشیق ایي هجوَعِ ّا اص تخش ّایی افضایش استفادُ اص ظشفیت ّای ، ی اجشاییّیات ّااص تشکیل ّذف 

تشدیذی ًیست کِ ّوشاّی ٍ ّواصٍسی ّوکیشاًی کِ  آى است.ٍ ّوچٌیي هذیشیت هَثش تش  اهکاًات ٍ خذهات ساهاًذّی

تَاسطِ سال ّا ّوسایگی یا حضَس دس ایي هجوَعِ ّا، ّن دلسَص ایي هجوَعِ ّا ّستٌذ ٍ ّن تا ظشفیت ّا ٍ هسایل آًْا 

 جاهعِ هی تَاًذ تاعث اتفاقات تسیاس خَتی تشایدس قالة ّیات ّای اجشایی، آشٌا ّستٌذ، دس هذیشیت ایي هجوَعِ ّا 

 تاشٌذ.

است تش حضَس افشاد ٍ استفادُ ایشاى اص ٍ ًظاجشایی تشًاهِ سیضی، هذیشیت اّن ٍظایف ّیات ّای اجشایی عثاستٌذ اص: 

ا کسة دسآهذ اص طشیق اسائِ جلة کوک ّای خیشاًذیشاى یتا  یش اهکاًات ٍ هلضٍهاتفشاّن آٍسدى ٍ افضا، اهکاًات

ٍ  اًجام اقذاهات ضشٍسی  ٍ ّوچٌیي ًات ٍ ٍسایل هَجَداهکاسیسات، اتٌیِ، تاًگْذاسی ٍ ساهاًذّی  خذهات، حفظ ٍ

 اًجوي. اداسات ٍ ساصهاى ّای هشتَطِ حسة ضشٍست پس اص ّواٌّگی ٍ اخز هعشفی ًاهِ اص تِتعاهل  ٍ هشاجعِ 

اًجوي تشای اعضای ّیات حذاکثش پٌج ًفش خَاٌّذ تَد کِ اص تیي داٍطلثیي تشای هذت دٍسال اًتخاب هی شًَذ ٍ اص سَی 

ایشاى حکن صادس خَاّذ شذ. ّوچٌیي اص سَی اًجوي یک ًفش ًاظش، توٌظَس استثاط ٍ ّواٌّگی ّای الصم تیي ّیات ٍ 

دس هَاسد خاص، دس اًجام تسیاسی اص هَاسد دس حَصُ ٍظایف خَد هستقل است ٍلی ّیات  اًجوي اًتخاب خَاّذ شذ.

قاتل اسائِ تایستی تاییذ ّیات  ًَع ٍ تعشفِ خذهات یا تعییيکلی  ی، عولیات ٍ تعویشات ساختواًّوچَى خشیذّای کالى

 هذیشُ اًجوي سا اخز ًوایذ.

ّوچٌیي اص سَی اًجوي هثلغی تِ عٌَاى تٌخَاُ جْت پشداخت ّضیٌِ ّای ضشٍسی دس اختیاس ّیات اجشایی قشاس خَاّذ 

جْت عضَیت ٍ اًجام فعالیت ّای خَد افتخاسی است ٍ اعضا تِ اجشایی عضَیت دس ّیات گشفت. شایاى رکش است کِ 

  .ٍجْی دسیافت ًخَاٌّذ کشد

اهیذ است تا ّوکیشاى تَاًوٌذ ٍ عالقِ هٌذ خذهت تِ جاهعِ ٍ فعالیت اجتواعی، تا ًاهضدی خَد تشای عضَیت دس ایي 

ًشاى دٌّذ ٍ اًجوي سا دس اًجام ایي ّیات ّای اجشایی، ّواصٍسی ٍ دلثستگی خَد سا تشای سشذ ٍ ّوذلی جاهعِ صستشتی 

" تْشُ هٌذی اص حضَس ّش چِ تیشتش ّوکیشاى دس هذیشیت تخش ّای هختلف جاهعِ " اقذام ٍ سیاست جذیذ کِ ّواى 

  است تشَیق، تاییذ ٍ الثتِ یاسی ًوایٌذ.


