آیین نامه عضویت رسمی کانون توحید مونترال
فصل  :1تعاریف
ماده  : 1شرح و تفسیر شرایط عضویت اشاره شده در این آیین نامه در ماده ی  6فصل  3اساسنامه
کانون توحید مونترال میباشد.
فصل  :2فرایند عضویت در کانون
ماده  :1هر فرد تنها با تکمیل فرم عضویت و موافقت با موارد مطرح شده در آن ،به عضویت
رسمی کانون توحید مونترال در می آید.
ماده  : 2پس از تکمیل فرم عضویت ،هیئت مدیره موظف است تا در صورت تمایل فرد ،شرایط و
امکان اضافه شدن وی به رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی مختص اعضای کانون را فراهم
سازد.
فصل  :3احراز شرایط عضویت
ماده  : 1هیئت مدیره جهت بروز رسانی لیست اعضا و برای تایید استمرار دارا بودن شرایط عضویت،
ساالنه ایمیل تمدید عضویت را برای لیست پست الکترونیکی و گروه رسمی اعضای کانون ارسال
می نماید .پس از ارسال ،اعضا مدت  72ساعت برای تایید استمرار دارا بودن شرایط عضویت خود و
تمایل به ادامه ی عضویت در کانون فرصت دارند .عدم تایید ساالنه ی عضویت توسط هر یک از
اعضا به منزله ی عدم تمایل و یا عدم دارا بودن شرایط عضویت ذکر شده در ماده ی  6فصل 3
اساسنامه کانون میباشد .هیئت مدیره موظف است پس از پایان مدت فوق ،نسبت به آغاز فرایند
لغو عضویت افرادی که اقدام به تمدید عضویت خود ننموده اند ،اقدام نماید.
فصل  :4لغو عضویت اعضای کانون توحید
ماده  :1در صورت فقدان احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره ،هیئت مدیره موظف است تا
موضوع لغو عضویت را از طریق ایمیل و با بیان دلیل لغو عضویت به فرد مذکور اطالع داده و فرد را
از لیست اعضای رسمی کانون خارج سازد.

ماده  :2در صورت دریافت درخواست کتبی (از طریق پست یا پست الکترونیک) از هر یک از اعضا
برای حذف ایشان از لیست اعضای کانون توحید ،هیئت مدیره بالفاصله موظف است عضویت فرد
مذکور را لغو نموده وطی ایمیلی لغو عضویت بنا به درخواست دریافتی از ایشان را تایید نماید.
ماده  ) 3به محض لغو عضویت ،هیئت مدیره موظف است فرد مذکور را از تمامی رسانه ها و لیست
های مکاتبات مختص اعضای رسمی کانون توحید خارج ساخته و فرد مذکور از تمامی امتیازات
اعضای کانون محروم میگردد.

