اساسنامه کانون طرح و قلم
مبدهی:1نبمکبنون

طزح ٍ قلن
مبدهی:2تعریف

کبًَى تطکلی کبهالً داًطجَیی ٍ غیز سیبسی است کِ فؼبلیتّبی خَد را بز اسبس قَاًیي کطَر جوَْری
اسالهی ایزاى ،داًطگبُ ٍ هَارد هٌذرج در ایي اسبسٌبهِ تٌظین هیًوبیذ.
مبدهی:3تببعیت

کبًَى دارای تببؼیت جوَْری اسالهی ایزاى هیببضذ.
فعبلیتهب

محدوده

مبدهی:4

فؼبلیتّبی کبًَى در هحذٍدُ جغزافیبیی جوَْری اسالهی ایزاى خَاّذ بَد.
مبدهی:5مدتفعبلیت

فؼبلیتّبی کبًَى اس سهبى تأییذ اػتببرًبهِ بِ هذت ًبهحذٍد اداهِ خَاّذ داضت.
مبدهی:6اهداف

 .1ایجبد حس هسئَلیتپذیزی در داًطجَیبى جْت آهبدُ سبسی آىّب بزای ٍرٍد بِ جبهؼِ ٍ پذیزش
هسئَلیت ّبی بشرگتز.
 .2تَسؼِ ٍ تقَیت هطبرکت داًطجَیبى ػالقِهٌذ در بزًبهِّبی فزٌّگی آهَسضی.
 .3ایجبد هزکشی هٌسجن در راستبی اًجبم اهَر تبلیغبتی بزًبهِّبی داًطگبّی ٍ ػوَهی.
 .4خَدکفبیی داًطجٍیبى در بزطزف کزدى ًیبسّبی تبلیغبتی داًطگبُ.
 .5تبذیل هْبرتّبی ببلقَُ در سهیٌِ تبلیغبت ٍ طزاحی ،بِ هْبرتّبی ببلفؼل.
 .6تبلیغبت گستزدُ در جْت اطالع رسبًی بْتز داًطجَیبى اس بزًبهِ ّب.
مبدهی:7وظبیف


 .1بزگشاری کالسّبی آهَسضی اس جولِ فتَضبپ ٍ سبیز کالسّبیی کِ جْت بزآٍردى اّذاف کبًَى
ضزٍری هیببضٌذ.
 .2طزاحی پَستز ،بٌز ٍ اطالػیِّبی بزًبهِّبی هختلف کبًَىّبی گًَبگَى ٍ توبهی تطکلّبی
داًطجَیی.
تبصزُ :طزاحی در صَرتی پذیزفتِ هیضَد کِ هحتَای آى بب احکبم ٍ اصَل اسالهی ٍ خط رّبزی
هٌبفبتی ًذاضتِ ببضذ
ّ .3وکبری بب هذیزیت تؼبلی فزٌّگیًْ،بد رّبزی ٍ ًیش بسیج داًطجَیی در راستبی اطالعرسبًی ٍ
تبلیغبت بزًبهِّب ،جطيّب ،هزاسوبت ،کبرگبُّب ٍ کالسّبی فزٌّگی آهَسضی.
 .4تطکیل گزٍُّبی طزاحی جْت اًجبم اهَر تبلیغبتی.
 .5طزاحی ٍیژًُبهِّبی خبظ جطيّبی گزٍُّبی هختلف ٍ ًیش کبًَىّبی هختلف در هٌبسببت دیٌی
هذّبی ٍ . ...
 .6ایجبد کبًبلّبی تبلیغبتی در ضبکِّبی هجبسی ٍ ّذایت آى در جْت اّذاف کبًَى.
 .7آهَسش داًطجَیبى ػالقِ هٌذ در جْت بزآٍردى اّذاف کبًَى.
 .8جذة داًطجَیبى بَیژُ جذیذالَرٍدّب جْت کصف استؼذادّب ٍ استفبدُ اس ایذُّبی جذیذ آىّب در
جْت ارتقبء فؼبلیتّب.
تبصزُ.1ایجبد تغییزات جشئی در ٍظبیف ًظیز کبّص یب افشایص آىّبً ،یبسی بِ تغییز هفبد اسبسٌبهِ
ًذارد.
تبصزُ .2بزگشاری بزًبهِّبیی کِ بزای تحقق اّذاف کبًَى هَرد ًیبس است ،بال هبًغ هیببضذ.
مبدهی:8تشکیالت

 .1دبیز کبًَى
 .2هسئَل رٍابط ػوَهی
 .3هؼبٍى آهَسضی
تبصزُّ :ز کذام اس ایي سِ هسئَل ٌّگبم خزٍج اس کبدر کبًَى هیببیست ضخصی دارای صالحیت ٍ
تَاًبیی السم ٍ هَرد تأییذ دیگز هسئَلیي را جبیگشیي خَد کٌٌذ.
 .4ػضَ گزٍُ

وظبیفدبیرکبنون
 .1بزگشاری جلسبت هٌظن.
ً .2ظبرت بز ػولکزد سبیز اػضب ٍ پیگیزی سفبرضبت هحَل ضذُ.
 .3تطکیل جلسبت بب هسئَلیي داًطگبُ در صَرت ًیبس.
ّ .4وکبری در جْت اًجبم سفبرضبت بِ صَرت ّوبٌّگ بب اػضب.
 .5تالش در جْت جذة ًیزٍ.
 .6پیگیزی هسبئل حقَقی.
 .7دریبفت سفبرش کبر.
وظبیفمعبونآموزشی
 .1تطکیل گزٍُّبی طزاحی ٍ راٌّوبیی ٍ آهَسش بِ آىّب.
ّ .2وکبری ٍ ًظبرت در جْت اًجبم سفبرضبت بِ صَرت ّوبٌّگ بب اػضب.
 .3بزگشاری کالسّبی آهَسش در راستبی تحقق اّذاف.
ّ .4وکبری در دریبفت سفبرش کبر.
وظبیفمسئولروابطعمومی
 .1اًجبم ّوبٌّگیّبی السم جْت بزگشاری جلسبت بب اػضب ٍ یب هسئَلیي داًطگبُ.
ّ .2وبٌّگی سهبى ٍ هکبى کالسّب ٍ جلسبت.
 .3ایجبد ّوبٌّگی بیي ػولکزد اػضب.
ّ .4وکبری بب هؼبٍى آهَسضی در بزگشاری کالسّب.
عضو
تؼزیف ػضَ :ػضَ بِ صَرت داٍطلببًِ ٍ در راستبی تحقق اّذاف کبًَى بِ فؼبلیت هیپزداسد.
ضزایط ػضَگیزیّ :وِ داًطجَیبى ػالقِهٌذ ٍ تَاًب دارای حق ػضَیت هیببضٌذ.
تبصزُ :ػضَ گیزی بِ صَرت تطکیل پزًٍذُ صَرت ًویگیزد.
تبصزُ :بِ اػضبی فؼبل کبًَى ،دبیز ،هؼبٍى آهَسضی ٍ ًیش هسئَل رٍابط ػوَهی ٌّگبم خزٍج اس کبدر کبًَى
گَاّی بب تأییذیِ رئیس داًطگبُ کِ بیبًگز فؼبلیت آىّب در کبًَى ببضذ ،اػطب هیگزدد.

