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 اساسنامھ کنگره ایرانیان کانادا
 

این متن، ترجمھ کامل و غیر رسمی اساسنامھ کنگره ایرانیان کانادا است کھ بھ منظور اطالع رسانی 

قانونی، متن انگلیسی مورد استناد  بیشتر بھ جامعھ ایرانیان کانادا تھیھ شده است. برای مقاصد رسمی و

 قرار خواھد گرفت.

می باشد.  2016ترجمھ کنونی مبتنی بر نسخھ بازنگری شده مصوب در مجمع عمومی پانزدھم ماه می 

 جھت مطابقت دو نسخھ فارسی و انگلیسی، الزم است بھ معادل سازی ھای زیر توجھ شود:

 

 Article ماده

 Section بخش

 ICC کانادا (کنگره)کنگره ایرانیان 

 Regional ای ناحیھ

 Chapter شعبھ
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 اھداف  -1ماده 

سازمانی غیرانتفاعی، غیر حزبی و غیرمذھبی است کھ بھ اساسنامھ حقوق و آزادی ھای ("کنگره") کنگره ایرانیان کانادا 

 کانادا پایبند است.

 اھداف کنگره عبارتند از:

کانادایی و سالمت و امنیت آن در محافل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی  –ایرانی . حفاظت از منافع جامعھ 1

 کانادا.

. ایجاد ھمکاری میان جامعھ ایرانی کانادایی و جوامع دیگر کانادا بھ منظور ترویج و تقویت ثبات و پذیرش فرھنگی در 2

 مختلف جامعھ کانادایی کمک کند.  بین جوامع مختلف، بھ گونھ ای کھ بھ درک و کسب اعتماد بین اقشار

. ایجاد محیطی سازنده برای شرکت اعضای جامعھ ایرانی کانادایی در فعالیتھای گروھی و ھمکاری برای خدمت بھ 3

 جامعھ خود. 

 . برقرار کردن رابطھ مستحکم بین جوامع و سازمانھای ایرانی کانادایی در سراسر کانادا 4

انادایی باشند و ک. شناسایی، معرفی و تشویق رھبران جامعھ ایرانی کانادایی کھ می توانند صدایی برای جامعھ ایرانی 5

 کمک رسانی بھ آنھا برای موفقیت ھر چھ بیشترشان در مقامھای شھری، استانی و کشوری

ت از احترام، حیثیت، خوش نامی و موفقیت . معرفی، تشویق و تقدیر از فرھنگ، ارزشھا، زبانھا و تاریخ ایرانی و حفاظ6

 جامعھ ایرانی کانادایی

جامعھ کانادایی و . ھدایت منابع و اھداف جامعھ ایرانی کانادایی بھ سمت پیدا کردن موقعیت و مکان مناسب خود در 7

 ادغام کامل آن در زندگی مدنی کانادا

  ایرانی خدمات اجتماعی فراھم می کنند. حمایت از سازمانھایی کھ برای افراد نیازمند در جامعھ 8
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 دفاتر  – 2ماده 

 . دفتر اصلی 1بخش 

ھر سال برای تعیین محل دفتر مرکزی تصمیم خواھد گرفت. بھ منظور ثبت این کنگره  ھیات مدیره ملی (کشوری)

انتاریو تعیین شده است. ھیات مدیره ھای نواحی می توانند دفتر مرکزی خود  –اساسنامھ، دفتر مرکزی کنگره در تورنتو 

 را در نواحی خود تعیین کنند. 

 . تغییر آدرس2بخش 

ھیات مدیره می تواند دفتر اصلی نواحی را از غییر اساسنامھ امکان پذیر است. محل دفتر اصلی کنگره فقط از طریق ت

 بط نماید. تغییر آدرس نیاز بھ تغییر اساسنامھ ندارد. ضمحلی بھ محل دیگر تغییر دھد و تغییر آدرس و تاریخ اجرای آن را 

 . نواحی3بخش 

شد: انتاریو، کبک، ناحیھ اقیانوس آرام (شامل بریتیش  دھامور کنگره در سطح کانادا از طریق پنج ناحیھ زیر انجام خوا

، ناحیھ اقیانوس آتالنتیک (شامل استانھای نوا اسکوشیا، نیو برانزویک، نیوفاندلند، ان)، نواحی شمال شرقی و یوککلمبیا

 میانی (شامل آلبرتا، مانیتوبا و ساسکاچوان)دشتھای و ناحیھ  پرنس ادوارد و نوناووت)

 

 ار کنگرهساخت - 3ماده 

 . ساختار سازمانی1بخش 

 ساختار سازمانی کنگره شامل:

 ھیات مدیره ملی (کشوری) کھ وظیفھ اش  ھماھنگی ھیات مدیره ھای نواحی است. -

 ھای نواحیھیات مدیره  -

 گروه مشاوران  .2بخش 

ھر ناحیھ گروه مشاوران خود را دارد کھ از متخصصین و افراد حرفھ ای در رشتھ ھای تخصصی گوناگون، افراد قابل 

احترام جامعھ و نیز نماینده ای از ھر یک از سازمانھای وابستھ تشکیل شده است. متخصصین، افراد حرفھ ای و اشخاص 
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شاوره انتخاب شوند. اعضای گروه مشورتی می توانند بدون داشتن قابل احترام جامعھ با رای اکثریت ھیات مدیره برای م

حق رای در جلسات ھیات مدیره شرکت کنند. ھیات مدیره ھای نواحی از خدمات مشورتی گروه مشاوران بھره خواھند 

  گرفت.

 مدیره ھیات – 4ماده 

 ترکیب .1بخش 

عضو است کھ  9. اداره امور اجرایی کنگره در سطح ملی (کشوری) با ھیات مدیره ملی (کشوری) است کھ متشکل از 1

برای از میان اعضای ھیات مدیره ھای نواحی و براساس میزان تعداد اعضای ثبت شده ھر ناحیھ برگزیده می شوند. 

از کل اعضا در سطح ملی را دارا باشد.  %)10-%+/1( انتخاب عضو ھیات مدیره ملی (کشوری)، ھر ناحیھ باید حداقل

اگر تعداد اعضای ناحیھ ای پایین تر از حد مذکور باشد، آن ناحیھ می تواند برای انتخاب عضو ھیات مدیره ملی (کشوری) 

 بھ کاندیداھای نواحی مجاور خود رای دھد. 

توضیح داده خواھد  4عضو است کھ مستقیما توسط اعضا در مجمع عمومی کھ در ماده  نھ. ھیات مدیره ھر ناحیھ شامل 2

 شد انتخاب می شوند. 

 وظایف .2بخش 

 ھیات مدیره ملی (کشوری) -1

 وظایف ھیات مدیره ملی عبارت است از:

 نمایندگی منافع اعضای کنگره در سطح کانادا -

 ارائھ سمت و سوی کلی سازمان، منطبق با اھداف کنگره ھماھنگی میان ھیات مدیره ھای نواحی بھ منظور  -

 ھیات مدیره نواحی -2

 است از: توظایف ھیات مدیره نواحی عبار

 انجام کلیھ وظایفی کھ برطبق قانون و براساس سند ثبت سازمان و یا این اساسنامھ بھ عھده آنان گذاشتھ شده است.  -

استناد آنچھ کھ در این اساسنامھ آمده است. تعیین وظایف و حقوق و مزایای انتصاب، عزل، استخدام و اخراج کارکنان بھ  -

 کارکنان کنگره.
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 آنان اطمینان حاصل شود.  طسرپرستی کلیھ کارکنان بھ نحوی کھ از انجام وظایف توس -

 برگزاری جلسات در زمانھا و مکانھای مورد لزوم تعیین شده در این اساسنامھ.  -

کنگره تا بتواند اطالعات جلسات را توسط پست، ایمیل و یا  دبیرشخصی، از جملھ آدرس، بھ  ارائھ اطالعات صحیح -

 رای آنان بفرستد. بفکس 

ھیات مدیره ھای نواحی وظیفھ دارند دست کم سالی یک بار اعضا را بھ جلسات عمومی دعوت کنند تا بتوان بھ مسایل  -

 عضویت، انتخابات و انجام وظایف عمومی کنگره رسیدگی شود. 

 طول مدت خدمت .3بخش 

ه نواحی کھ برای دو دوره می شوند. اعضای ھیات مدیر واجد این سمتاعضای ھیات مدیره نواحی برای مدت دو سال 

پیاپی انتخاب یا منتصب شده اند، برای مدت دوسال نمی توانند انتخاب یا منصوب شوند. بھ استثنای اعضای اولین دوره، 

شدن دست کم بھ مدت یک سال عضو واجد شرایط کنگره بوده باشند. یا منصوب ھیات مدیره نواحی بایستی قبل از انتخاب 

پست ھیات مدیره نواحی از طریق انتخابات کامل خواھد شد. شش عضو منتخب  یازدهھمھ کنگره،  در نخستین سال تشکیل

 کھ باالترین تعداد رای را دارا ھستند، بھ مدت دو سال و پنج عضو باقیمانده بھ مدت یک سال خدمت خواھند کرد. 

. عضویت در ھیات مدیره ملی برای دو فقط اعضای ھیات مدیره نواحی می توانند عضو ھیات مدیره ملی (کشوری) باشند

 سال می باشد. 

 پاداش (دستمزد) . 4بخش 

کلیھ اعضای ھیات مدیره بدون ھیچ گونھ پاداش و یا دستمزد انجام وظیفھ می کنند و ھیچ عضو ھیات مدیره نباید بطور 

معادل مستقیم یا غیرمستقیم از موقعیت خویش منافع مادی بھ دست آورد. در عین حال اعضای ھیات مدیره می توانند 

ھزینھ نموده اند، بطور پیش یا پس پرداخت  –دو این ماده آمده است کھ در بند  –مبالغی را کھ برای انجام وظایف خویش 

 دریافت کنند. 

 محل جلسات ھیات مدیره. 5بخش 

جلسات ھیات مدیره ملی و یا نواحی بایستی در محل کنگره ملی یا ناحیھ ای تشکیل گردد، مگر آنکھ ھیات مدیره تصمیم 

ولین باید امکانات کنفرانس از راه دور و نیز مذاکرات تلفنی را فراھم دیگری گرفتھ باشد. در تمام جلسات ھیات مدیره مسو
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کنند. چنانچھ موارد زیر رعایت شود، شرکت در جلسات از طریق مذاکرات تلفنی و یا کنفرانس راه دور بھ منزلھ حضور 

 در جلسات است. 

 ھر عضو ھیات مدیره کھ از این طریق در جلسات شرکت می کند، بتواند با سایر اعضا ھمزمان گفتگو کند.  -

ھر عضو ھیات مدیره بتواند در تمام موارد طرح شده شرکت کامل داشتھ و بدون ھیچگونھ محدودیت بتواند پیشنھادات  -

 خود را ارائھ کرده و بھ موضوعات طرح شده اعتراض کند. 

نگره روش ھایی را اعمال خواھد کرد کھ توسط آنھا بتواند مشخص کند افرادی کھ در جلسات شرکت کرده اند اعضای ک -

 ھیات مدیره و یا افراد مجاز بھ شرکت در این جلسات ھستند. 

 

 جلسات عادی ھیات مدیره. 6بخش 

ماه یک بار جلسھ خواھند  3بار در سال جلسھ داشتھ باشد. ھیات مدیره نواحی حداقل  دوھیات مدیره ملی بایستی حداقل 

 داشت. تاریخ جلسھ بعدی در ھر جلسھ مشخص خواھد شد. 

 . جلسات فوق العاده ھیات مدیره7بخش 

مدیره  جلسات فوق العاده می تواند بھ تقاضای دو عضو ھیات مدیره تشکیل شود. این جلسات باید در محلی کھ ھیات

 مشخص می کند تشکیل گردد و نیز می تواند جایگزین جلسات عادی باشد. 

 اعالم جلسات. 8بخش 

روز پیش از تشکیل بھ اطالع اعضای ھیات مدیره برسد. اطالعیھ  7جلسات عادی و فوق العاده ھیات مدیره باید دست کم 

تلفن، ایمیل و یا فکس بھ اطالع اعضای ھیات  باید شامل تاریخ، زمان و محل تشکیل جلسات بوده و مشخصا از طریق

 مدیره برسد. 

 حد نصاب. 9بخش 

% بعالوه یک از مجموع 50حداکثر بعالوه یک خواھد بود. حداکثر عبارت است از  ،حد نصاب جلسات ھیات مدیره ملی

 تعداد افراد ھیات مدیره ملی. 



 
 

24از   7 
 

، بدون نفر از اعضای ھیات مدیره نواحی 5نفر است. تصمیمات با موافقت حداقل  6حدنصاب جلسات ھیات مدیره نواحی 

رای وکالتی اعضای غایب در ھیچ یک از جلسات ھیات . بھ تصویب می رسد در نظر گرفتن تعداد حاضر در جلسھ،

 مدیره مجاز نیست.

جلساتی کھ بھ حد نصاب تعریف شده در ، ھ استثنای مواردی کھ در سند ثبت کنگره و یا این اساسنامھ پیشبینی شده استب

 این اساسنامھ نرسد فاقد مشروعیت قانونی برای تصمیم گیری بوده و تنھا تصمیم مجاز، اقدام بھ تعطیل جلسھ است. 

بھ حد نصاب تعطیل گردد، نیازی بھ اعالم تاریخ، زمان و مکان جلسھ تعطیل شده و ھنگامی کھ جلسھ ای بھ دلیل نرسیدن 

 دستور جلسھ آن نیست. تنھا اعالم تعطیلی جلسھ کافی است. 

، دھنگامی کھ جلسھ ای با داشتن حد نصاب تشکیل ولی در طول جلسھ بھ دلیل ترک اعضا حد نصاب خود را از دست بدھ

قانون، این طبق ات این جلسھ در صورتی قانونی است کھ بھ تصویب حداقل آرای الزم می تواند ادامھ یابد. تصمیم

 برسد.  ثبت کنگرهند ساساسنامھ و یا 

 نحوه اداره جلسات .10بخش 

و در غیاب ھر دو با حضور یک رییس  نایب رییسجلسات ھیات مدیره باید با حضور رییس و یا در غیبت وی با حضور 

دیره شرکت داشتھ و در صورت مجلسات ھیات  دبیرکنگره باید بھ عنوان  دبیرجلسھ منتخب اعضای حاضر اداره شود. 

 جلسھ بگمارد.  دبیرید شخص دیگری را بھ وظیفھ یغیبت وی مسوول حاضر در جلسھ با

در برای ارجاعات بعدی ای وی انجام وظیفھ می کند تھیھ و و یا شخص دیگری کھ بھ ج دبیرصورت جلسات باید توسط 

 دسترس قرار گیرد. 

جلسات باید براساس مقررات و دستورالعمل ھایی کھ توسط ھیات مدیره تعیین گردیده اداره شده و با این اساسنامھ، سند 

 ثبت کنگره و یا قوانین جاری مغایرت نداشتھ باشد. 

 غیبت ھای غیرموجھ .11بخش 

ھر عضو ھیات مدیره کھ شش بار غیبت غیرموجھ از جلسات ھیات مدیره داشتھ باشد از سمت خود بھ عنوان عضو ھیات 

 مدیره کنار گذاشتھ خواھد شد.  

 پست ھای خالی . 12بخش 

 یر خالی می شود:زپست ھای ھیات مدیره تحت شرایط 
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 مرگ، استعفا و یا برکناری یکی از اعضا -1

 د اعضای ھیات مدیره افزایش یابد.ھنگامی کھ تعدا -2

ھیات مدیره می تواند عضوی را کھ بھ تشخیص حکم نھایی دادگاه فاقد قوه تشخیص بوده، ورشکست شده و یا بھ تشخیص 

 و یا ملی در انجام وظایف خویش کوتاھی نموده باشد مستعفی اعالم نماید.  ناحیھحکم نھایی دادگاه، طبق قوانین 

اعضای ھیات مدیره موظف اند در صورتی کھ در دادگاه محکوم بھ جرایم جنایی بشوند ھیات مدیره را مطلع نمایند. ھیات 

 مدیره می تواند چنین عضوی را مستعفی اعالم نماید. 

ھر  می تواند بدون ارائھ ھیچگونھ دلیل و مدرک و با میزان دست کم دو سوم آرای حاضر ناحیھجلسھ عمومی اعضای ھر 

 یک از اعضای ھیات مدیره را برکنار نماید. 

و یا ھیات  دبیراعضای ھیات مدیره می توانند استعفا دھند. استعفای آنان از ھنگامی کھ متن استعفانامھ خود را بھ رییس، 

ت آن تاریخ مدیره ارائھ دھند موثر خواھد بود، مگر اینکھ در متن استعفانامھ تاریخ دیگری ذکر شده باشد کھ در این صور

 موثر خواھد بود. 

کھ عضو ھیات مدیره ملی (کشوری) ھم ھست از سمت خود برکنار شده یا استعفا ای  ناحیھچنانچھ عضو ھیات مدیره 

 بدھد، پست وی در ھیات ملی نیز خالی می شود. 

 پست ھای خالی ھیات مدیره بھ نحو ذیل پر خواھد شد:

مربوطھ کھ عضو مستعفی یا برکنار شده از آن انتخاب شده بود باید  ناحیھھیات مدیره ملی، ھیات مدیره خالی برای پست 

تعیین نماید. فرد از میان خود روز از تاریخ استعفا یا برکناری تشکیل جلسھ داده و فرد جایگزین را  30طی مدت حداکثر 

ای نباشد (ھر کدام زودتر اتفاق  ناحیھزمانی کھ عضو ھیات مدیره تعیین شده برای بقیھ مدت دوره ھیات مدیره ملی و یا تا 

 بیفتد) عضو ھیات مدیره ملی خواھد بود. 

طی ھیات مدیره ملی از طریق انتخاب عضو جانشین توسط اعضای ھیات مدیره ملی پست خالی کارگزاران موظف در 

ان ھیات مدیره ملی برای احراز مسوولیت موجود روز از انتخاب عضو جدید، و یا انتخاب فرد دیگری از می 14حداکثر 

ارگزاران فعلی می توانند مسوولیت خالی شده را بپذیرند، مشروط بر آنکھ از مسوولیت فعلی خود استعفا کپر خواھد شد. 

طول دوره مسوولیت جدید معادل دھند. در این صورت این مسولیت جدیدا خالی شده مجددا بھ طریق فوق پر خواھد شد. 

اب شده برای آن مسوولیت دیگر عضو ھیات مدیره ملی خت با باقیمانده دوره مسوولیت و یا تا زمانی کھ شخص انتاس

 نباشد. 
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پست خالی در ابتدا با انتصاب کاندیدای غیرمنتخبی لی کھ مسوولیت اجرایی ندارد، حبرای پست خالی عضو ھیات مدیره م

کھ در آخرین انتخابات باالترین رای را داشتھ پر خواھند شد. در صورت تمایل نداشتن یا در دسترس نبودن کاندیدای 

در صورتی کھ ھیچ کاندیدای غیرمنتخبی برای پذیرش کاندیدای غیرمنتخب بعدی پست خالی را پر خواھد نمود. مذکور، 

کاندیداھایی را کھ برای این وظیفھ صالحیت  نامد نمی توان ،اعضای ھیات مدیره، غیر از رییسین پست موجود نباشد، ا

روز از تاریخ وجود پست، رییس  30روز از تاریخ وجود پست خالی ارائھ نمایند. طی حداکثر  21دارند را طی حداکثر 

می  منصوبکی از اشخاص کاندیدا شده را برای پست ھیات مدیره ھیات مدیره در مشورت با سایر اعضای ھیات مدیره، ی

 کند. 

 اگر دوره باقیمانده پست خالی شده کمتر از یک سال باشد، عضو تعیین شده تا زمان پایان دوره انجام وظیفھ خواھد نمود.

ده تا زمان انتخابات در مجمع عمومی و یا زمان شعضو تعیین  ،اگر دوره باقیمانده پست خالی شده بیش از یک سال باشد

پایان دوره آن پست، ھر کدام زودتر باشد، انجام وظیفھ خواھد نمود. کمیتھ نظارت بر انتخابات در مورد نحوه برگزاری 

روز قبل از انتخابات خالی شود  30کمتر از این انتخابات و نیز در مورد چگونگی انتخاب جایگزین برای پستی کھ 

 میم خواھد گرفت. ممکن است انتخاب جایگزین برای این پست جدیدا خالی شده بھ انتخابات بعدی محول شود. تص

روز از  14ای کھ مسوولیت اجرایی نیز دارد، بقیھ اعضای ھیات مدیره باید طی  ناحیھبرای انتخاب عضو ھیات مدیره 

را برای آن مسوولیت اجرایی موجود انتخاب نمایند. تاریخ تعیین عضو جدید تشکیل جلسھ داده و از میان خود فردی 

اعضای فعلی ھیات مدیره بھ شرط استعفا از پست اجرایی خود می توانند برای آن مسوولیت کاندید شوند. شخص انتخاب 

(ھر کدام  ش در ھیات مدیرهدشده برای مسوولیت موجود برای باقیمانده دوره مسوولیت و یا تا پایان دوره عضویت خو

 ن سمت انجام وظیفھ می نماید. آ ، درودتر اتفاق بیفتد)ز

 

 عدم تعھد مدیران. 13بخش 

 عضو ھیات مدیره شخصا در مقابل بدھی ھا، تعھدات مالی و یا سایر تعھدات کنگره مسوولیت ندارد. 

 حفاظت اعضای ھیات مدیره، مسووالن، کارمندان و سایر کارکنان . 14بخش 

ره در دفاع از خود در برابر اقامھ دعوا بھ کنگچنانچھ یکی از اعضای ھیات مدیره، مسووالن، کارمندان و سایر کارکنان 

منظور صدور حکم و یا در مراحل آن، در دادگاه ھای جنایی و شھری موفق شود، وی، وراث وی، نمایندگان و نیز 

صرف شود از سوی کنگره حمایت می شود. چنانچھ شخص مذکور  ن راهآاموالش در برابر ھر گونھ ھزینھ معقول کھ در 
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فاظت از وی حبا اجازه ھیات مدیره بھ دعوا خاتمھ داده و بھ توافق برسد و یا حکم نھایی بھ زیان وی صادر شود، آنگاه 

گره پرداخت خواھد ای توسط کن ناحیھنھ ھا، جریمھ ھا و غیره، تا میزان مورد نیاز براساس قوانین ملی و یا یدر زمینھ ھز

 شد. 

 

 بیمھ کارکنان. 15بخش 

ای / ملی مربوطھ، ھیات مدیره می تواند در مورد صدور  ناحیھبھ منظور حفاظت در برابر مسوولیت ھا، تحت قوانین 

 مجوز برای تھیھ بیمھ مورد نیاز ھر یک از کارکنان کنگره (اعم از عضو ھیات مدیره، مسوولین اجرایی، کارمندان و

 لیت ھایی کھ بھ منظور اجرای وظایفشان بھ آنان محول شده است اقدام نماید. سایر کارکنان) در مقابل کلیھ مسئو

 

 ھ ای ھیات مدیرهناحیتخابات ان -5ماده 

 پروسھ انتخابات . 1بخش 

توضیح داده شده است،  مادهت مدیره توسط اعضا، در مجمع عمومی ساالنھ اعضا، ھمانگونھ کھ در این اانتخابات ھی

روش ھا با صورت می پذیرد. روش ھای تکمیلی رای گیری، نظیر رای گیری الکترونیکی مجاز خواھد بود و اعمال این 

نظر ھیات مدیره تعیین خواھد شد. ھمچنین، ھیات مدیره تعیین خواھد کرد کھ چھ سیستمی برای کاندیداتوری داوطلبان 

 ی رای گیری غیابی بھ کار خواھد رفت. برای انتخابات، و چھ روشی برا

جریان انتخابات در مجمع عمومی، بھ صورت کامپیوتری از طریق امکاناتی کھ در تارنمای کنگره ایرانیان کانادا قرار 

رانس ویدیویی برگزار می شود. ھر فرد می تواند تنھا یک رای بھ ھر کاندیدا بدھد اما فخواھد گرفت و نیز از طریق کن

 انتخاباتی خود انتخاب کند. ناحیھکاندیدا را در  11د تا تعداد می توان

 

 کاندیداتوری داوطلبان. 2بخش 

 بودن واجد شرایط -1

 کاندیداھا و مدیران باید واجد شرایط زیر باشند:
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 فعال باشند. عضویت الف) بجز نخستین دوره، کاندیداھا باید از اعضای ثابت و پیش از کاندید شدن دارای یک سال سابقھ 

 ب) بیست و یک سال یا بیشتر داشتھ باشند. 

 ج) شھروند کانادا باشند.

 د) حداقل، و در مجموع، بھ مدت پنج سال ساکن کانادا باشند

 ه) سوء سابقھ جنایی نداشتھ باشند.

 اعالم کاندیداتوری-2

ی داوطلبان" را برای تمام اعضای ثابت روز پیش از انجام انتخابات، ھیات مدیره باید "دعوت بھ کاندیداتور 30حداقل 

بفرستد. عالوه برآن، ھیات مدیره، بخش مخصوصی را برای کاندیداتوری داوطلبان در تارنمای کنگره ایرانیان کانادا 

 اختصاص خواھد داد تا لیست کاندیداھا در آن بخش اعالم شود. 

 کاندیداتوری-3

ایندگی کاندید کنند. با وجود این، اگر کسی توسط دیگری کاندید شده باشد، اعضا می توانند خود را و یا دیگران را برای نم

الزم است کھ تایید و قبول کاندیداتوری را از طریق ایمیل، و پیش از آخرین مھلت کاندیداتوری نمایندگان، اعالم کند. 

کنند. پس از انقضای مھلت  تا کاندیداتوری خود را اعالماعضا دو ھفتھ از زمان اعالم نام کاندیداھا وقت دارند 

 کاندیداتوری قبول نخواھد شد. 

 اعالم نام کاندیداھا در تارنما (سایت اینترنتی) -4

ھمھ کاندیداھا موظفند خالصھ ای از سوابق خویش و دالیل عالقمندی خود برای عضویت در ھیات مدیره کنگره ایرانیان 

 ر خواھد شد. شمھلت تعیین شده در تارنمای کنگره منتساعت پس از  24کانادا را ارائھ دھند. این اطالعات 

 ھیات انتخابات  .3بخش 

ھیات مدیره سھ نفر از اعضای کنگره را بھ عنوان عضو ھیات انتخابات تعیین می کند. این سھ نفر نباید از اعضای 

حاضر ھیات مدیره و یا کاندید نمایندگی و یا از اقوام نزدیک و از اعضای خانواده کاندیداھایی باشند کھ قرار است در 

ولیت اداره و برگزاری انتخابات را بھ عھده دارد و اعالم نتایج انتخابات مربوطھ شرکت کنند. ھیات انتخابات مسو

 انتخابات نیز از جملھ وظایف این ھیات است. 
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 رای گیری .4بخش 

اعضا می توانند یک بار، از طریق اینترنت و یا شخصا در جلسھ عمومی رای دھند. فرصت رای دادن از طریق اینترنت 

ساعت پیش از جلسھ مجمع عمومی بھ پایان می رسد. آرایی کھ از طریق اینترنت ثبت شده باشند و نیز  24روز بوده و  7

ھ شوند جمع آوری شده و شمرده می شوند در جلسھ مجمع عمومی آرایی کھ توسط افراد در جلسھ عمومی بھ صندوق ریخت

 اعالم شده و در تارنمای کنگره منتشر می شوند. 

امکانات الزم باید در تارنمای کنگره ایجاد شود تا ھمھ اعضا بتوانند نمایندگان، اطالعات مربوط بھ سابقھ شان را مشاھده 

 را ثبت کنند. کنند و نیز بتوانند از طریق اینترنت رای خود 

می بایست امکانات  کاندیداھاھیات انتخابات می بایست نتایج انتخابات را در تارنمای کنگره ایرانیان کانادا منتشر نماید. 

 تایید نتایج انتخابات را داشتھ باشند. 

 مجمع عمومی – 6ماده 

، فوق العاده، ناحیھ ای و یا ملی (کشوری) بطور ھمزمان در کلیھ شھرھای یک ھکلیھ مجامع عمومی کنگره اعم از سالیان

 از راه دور متصل باشند تشکیل خواھد شد. ناحیھ و یا در سطح ملی کھ از طریق تکنولوژی ویدیوکنفرانس 

واھد شد. یل خکدر ھر دو سطح ناحیھ ای و ملی، مجمع عمومی براساس دعوت ھیات مدیره و حداقل یک بار در سال تش

روز قبل از تشکیل جلسھ،  30عضو داشتھ باشند تشکیل می شود. ھیات مدیره  20مجمع عمومی در شھرھایی کھ حداقل 

 اطالعیھ تشکیل مجمع عمومی را برای اعضا خواھد فرستاد. 

ناحیھ تعداد اعضای یک  N) اعضا، کھ در اینجا  N + 40%20اعضای یک ناحیھ می توانند در صورت داشتن حداقل (

روز از تاریخ  40است، تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. ھیات مدیره ناحیھ ای باید طی مدت حداکثر 

 دریافت تقاضا، مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دھند. 

عضو  1000، پنجاه درصد بھ ازای حدنصاب برای تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی ناحیھ ای و ملی (کشوری)

نفر، باید یک نفر  1000عضو بیشتر از  4نفر باشد، بھ ازای ھر  1000در حالتی کھ تعداد اعضا بیش از نخست است. 

  بھ پانصد نفر حد نصاب اولیھ اضافھ شود. 

گیری در جلسات مجمع  آنچھ در این اساسنامھ بطور مشخص ذکر شده و یا در سند ثبت کنگره آمده، تصمیمثنای بھ است

نصاب باشد، باید محدود بھ تصمیم گیری درباره تعطیل جلسھ و دعوت برای جلسھ بعدی باشد کھ در  دعمومی کھ فاقد ح

 ھفتھ از تشکیل جلسھ اول تشکیل خواھد شد.  4ھمان زمان و مکان طی حداکثر 
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د. چنانچھ زمان و یا مکان جلسھ دوم تغییر ھر تعداد اعضای حاضر بھ معنی حد نصاب می باش ،در دومین مجمع عمومی

لیھ اعضا کیابد اطالعیھ دعوت بھ مجمع عمومی در محل و زمان جدید باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسھ برای 

 فرستاده شود. 

 

 کارگزاران – 7ماده 

 ای و نیز کشوری ھیات مدیره کنگره می شود.  ناحیھشامل انتخابات  مادهد یاد شده در این رموا

 تعداد کارگزاران. 1بخش 

و یک خزانھ  دبیرھ ای کنگره ایرانیان کانادا را یک رییس، یک نایب رییس، یک ناحیکارگزاران ھیات مدیره کشوری و 

ند ھر تعداد دار تشکیل می دھند. تمام کارگزاران در عین حال اعضای ھیات مدیره نیز ھستند. ھر شخص می توا

و خزانھ دار نمی بایست بھ عنوان رییس ھیات مدیره نیز مشغول بھ کار  دبیرمسوولیتی را در ھیات مدیره دارا باشد اما 

 شوند. 

 قابلیتھا، انتخابات، و چارچوبھای اداری. 2بخش 

غول بھ کار باشد. کارگزاران توسط شھر کس کھ در ھیات مدیره عضو باشد می تواند بھ عنوان کارگزار در کنگره م

 ھیات مدیره انتخاب می شوند. 

 کارگزاران رده دوم. 3بخش 

ھیات مدیره می تواند کارگزاران رده دوم را در صورت تمایل و نیاز بھ کار بگمارد و این کارگزاران می توانند در 

کار مشغول شوند و ھمھ وظایفی را کھ ھیات شرایطی و با مسوولیتھایی و اختیاراتی کھ ھیات مدیره تعیین می کند بھ 

 مدیره در زمانھای گوناگون صالح می داند، بھ انجام برسانند. 

 اخراج و استعفا  .4بخش 

رای، از کار برکنار کند. ھر کدام از  6ھیات مدیره می تواند در ھر زمان کارگزاری را با و یا بدون دلیل، با حداقل 

، از سمت خود در کنگره ایرانیان کانادا استعفا دھد. این استعفا دبیرنی با اطالع کتبی بھ کارگزاران می تواند در ھر زما

از تاریخی کھ تحویل گرفتھ شده باشد یا در تاریخی دیرتر از آن کھ در نامھ ذکر شده است بھ اجرا گذاشتھ می شود و اگر 

 نیازی بھ پذیرفتھ شدن آن از جانب ھیات مدیره نیست.  لزوما در نامھ تاکید نشده باشد، برای بھ اجرا گذاشتھ شدن استعفا
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 وظایف رییس ھیات مدیره .5بخش 

رییس ھیات مدیره رییس بخش اجرایی کنگره ایرانیان کانادا است و مسوولیت اداره امور ھیات مدیره و مدیریت اجرای 

این شخص مسوول و مجری تمام فعالیتھای برنامھ ھای کنگره ایرانیان کانادا و فعالیتھای کارگزاران بھ عھده اوست. 

چھ کھ در دوره ھای زمانی نآ، مقررات این اساسنامھ و یا کنگره اداری و دیگر وظایفی است کھ بر طبق قانون، سند ثبت

گوناگون، از جانب ھیات مدیره برعھده او گذاشتھ شده می باشد. رییس ھیات مدیره در تمام جلسات ھیات مدیره حضور 

ند. اگر ممکن باشد، در تمام جلسات اعضا نیز حضور پیدا می کند. رییس ھیات مدیره، بھ نام کنگره ایرانیان پیدا می ک

و ھر آنچھ کھ از جانب ھیات مدیره تعیین شده اند را بھ  ، قراردادھا، چک ھاضمانتنامھ ھا، تعھداتکانادا، تمام اسناد، 

اعالم شده باشد. چیز دیگری ، یا در اساسنامھ صریحا کنگره ثبت اجرا خواھد گذاشت مگر آنکھ در قانون و یا در سند

 رییس ھیات مدیره سخنگوی کنگره ایرانیان کانادا است.  

 وظایف نایب رییس . 6بخش 

در غیاب رییس ھیات مدیره، یا در صورت عدم توانایی وی و یا امتناع وی از انجام وظیفھ، نایب رییس تمام وظایف 

 رییس ھیات 

را برعھده می گیرد. و در این صورت تمام اختیارات و محدودیت ھای وی را دارا است. نایب رییس، در صورتی مدیره 

کھ برطبق قانون تصریح شده باشد و یا در اساسنامھ آمده باشد، و یا در سند ثبت و یا در صورتی کھ ھیات مدیره تصمیم 

 د و وظایف دیگری را نیز بھ انجام خواھد رساند.گرفتھ باشد، از قدرت ھای دیگری نیز برخوردار خواھد بو

 وظایف دبیر .7بخش 

پی این اساسنامھ بھ صورتی کھ در ابتدا نوشتھ شده و نیز ھمراه با تغییراتی کھ در آن داده شود، در ک یانگھداری اصل  -

 دفتر مرکزی کنگره ایرانیان کانادا

ھ ھای نشست ھای ھیات مدیره و نیز اگر مورد داشتھ باشد، آرشیو الکترونیک و نیز آرشیو کاغذی تمام صورت جلس -

تمام نشستھای کمیتھ ھا و اعضا، با تاریخ و زمان و محل تشکیل جلسات، چھ این جلسات بطور منظم تشکیل شوند یا 

 پراکنده، و دلیل و شیوه درخواست تشکیل این نشستھا، و چگونگی فرستادن اطالعیھ برای تشکیل این نشست ھا، نام

کسانی کھ در جلسات حاضر شده اند و یا بھ نمایندگی از دیگری در جلسھ حضور پیدا کرده اند، و نیز مراحل جریان جلسھ 

 کنگره ایرانیان کانادا نگھداری کند. را در دفتر مرکزی 
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ن تعیین شده وقانیھ ھای الزم چھ الکترونیکی و غیره، با حفظ ترتیبی کھ در اساسنامھ آمده است و یا طبق عتمام اطال -

 است، صادر شوند.

 مسوول نگھداری پرونده ھای کنگره ایرانیان کانادا باشد -

لیست عضویت تمام اعضا را با نام و آدرس ھر کدام از اعضا در دفتر مرکزی کنگره نگھداری کند و در مواردی کھ  -

 را ھمراه با تاریخ آن در دفتر ثبت نماید. پیش می آید، در صورتی کھ بھ عضویت کسی پایان داده شده باشد، این اتفاق

درخواست دسترسی بھ  کارگزاران اوآماده باشد کھ در ھر زمانی کھ یکی از اعضای ھیات مدیره و یا یکی از  -

اساسنامھ، دفتر عضویت و صورت جلسات ھیات مدیره را داشت، با رعایت اصول حفظ اطالعات شخصی افراد و 

 اسناد را در اختیار او بگذارد. اطالعات الکترونیکی، این 

 قرار خواھد داشت. دبیرمھر کنگره ایرانیان کانادا در اختیار  -

و بر طبق کنگره ھست و دیگر وظایفی کھ بر طبق قانون و سند ثبت  دبیربطور کلی، تمام وظایفی کھ در محدوده دفتر  -

ره در زمانھای گوناگون برعھده او گذاشتھ می شود را مقررات مندرجھ در این اساسنامھ یا وظایفی کھ از جانب ھیات مدی

 بھ انجام برساند. 

 وظایف خزانھ دار .8بخش 

"، از درآمدھاو  سپرده ھا، امضای اسناد" درباره د نوشتھ شده در این اساسنامھرموا ر اساسمسوولیت ھای خزانھ دار ب

 این قرار است:

، ھاکنگره ایرانیان کانادا و واریز کردن تمام دارایی ھای کنگره در بانکاختیاردار و حافظ و مسوول کل بودجھ و سرمایھ  -

 شرکتھای مالی و یا دیگر مراکز ذخیره پول براساس آنچھ کھ ھیات مدیره تعیین می کند.

 تحویل گرفتن و تحویل دادن رسید برای پولھایی کھ کنگره بھ ھرجایی بدھکار یا از ھر جایی طلبکار است -

ساس اجاد امکان پرداخت مبلغی از دارایی ھای کنگره و دریافت رسید الزم در مقابل پرداخت آن مبلغ برپرداخت و ای -

 دستور ھیات مدیره

، بدھی دارایی ھا، از جملھ حسابھای مربوط بھ یھای دارایی ھا و نقل و انتقاالت مالبحفظ و مراقبت الزم و صحیح حسا -

 زیان ھای کنگرهھا، رسیدھا، مبالغ پرداخت شده، سود و 



 
 

24از   16 
 

آماده داشتن و در اختیار قرار دادن دفاتر مالی و صورت حساب ھای کنگره در ھر زمان معقولی کھ یکی از اعضای  -

 اطالعات شخصی و پرونده ھای الکترونیکی ظھیات مدیره درخواست بازدید این اسناد را داشتھ باشد، با رعایت اصول حف

تمام نقل و انتقاالت مالی و وضعیت دارایی ھای کنگره بھ رییس و یا ھر یک از اعضای آماده داشتن و در اختیار نھادن  -

 ھیات مدیره در صورتی کھ درخواست بازدید این اسناد را داشتھ باشند. 

آماده کردن و فراھم کردن امکان تھیھ صورت حساب مالی، تایید و ایجاد امکان تایید صورت حساب بھ ھمراه ھر کدام  -

 ش ھایی کھ گزارش مالی نیز در ضمن آن خواستھ شده باشداز گزار

 کنترل جمع آوری حق عضویت  -

در کل، ایفای تمام وظایفی کھ در حوزه مسوولیت ھای خزانھ دار است و مسوولیت ھایی کھ بر طبق قانون، و یا اساسنامھ 

 یره برعھده وی گذاشتھ می شود.کنگره ایرانیان کانادا، و یا وظایفی کھ در زمان ھای گوناگون توسط ھیات مد

 

 دپارتمان ھا – 8ماده 

 و کشوری می باشد. ناحیھ ایسطح ھر دو شامل کنگره در  مادهاین 

 دپارتمان ھا .1بخش

رتمان ھای دائمی زیر می باشد و براساس نیاز و تصمیم ھیات مدیران می توان در مواقع لزوم اقدام بھ اکنگره دارای دپ

ھا ممکن است متشکل از افرادی باشد کھ عضو ھیات مدیره نیستند. تمامی کمیتھ  کمیتھھای موقت کرد. این  کمیتھتشکیل 

کھ بھ تصویب  توسط یکی از اعضای ھیات مدیره سرپرستی شود مگر بھ قراری غیر از این یھا / دپارتمان ھا بایست

و کمیتھ / دپارتمان را سرپرستی کند. انتصاب ھیات مدیره رسیده باشد. ھر عضو ھیات مدیره نمی تواند بیش از د

 میتھ ھا یا دپارتمان ھا بھ عھده ھیات مدیره خواھد بود مگر اینکھ در اساسنامھ غیر از این مشخص شده باشد.کسرپرستان 

 دپارتمان امور مالی و اداری  .2بخش 

دپارتمان امور مالی و اداری شامل اعضای زیر می باشد: رییس ھیات مدیره، نایب رییس، خزانھ دار و دبیر. دپارتمان 

در فاصلھ بین جلسات ھیات کنگره  ارتباطاتامور مالی و اداری حداقل ماھی یک بار جلسھ خواھد داشت و مسوولیت 

دای جلسات ھیات تظف است کھ گزارش کامل فعالیتھای خود را در ابمو . دپارتمان مالی و اداریمدیره با آنھا خواھد بود

مدیره بھ این ھیات ارائھ دھد. دپارتمان امور مالی و اداری ھمچنین موظف است کھ برنامھ جامع دو سالھ ای در جھت 



 
 

24از   17 
 

یابی و تصویب پیشبرد اھداف کنگره طراحی کرده و این برنامھ را بھ تصویب ھیات مدیران رسانده و سالیانھ مورد ارز

 مجدد قرار دھد. 

 دپارتمان سیاست گذاری  .3بخش 

دپارتمان سیاست گذاری مسوول بررسی سیاست ھای مربوط بھ اموری است کھ از طرف ھیات مدیره مشخص گردیده 

این مسوولیت شامل تشکیل کمیتھ ھای مشترکی از اعضا و افراد غیر عضو می باشد کھ برای بررسی سیاست ھای است. 

ھمکاری سازمانای و کشوری با  ناحیھ ایرانس ھایی در سطح فکن برگزاریزم در زمینھ ھای مشخص شده و ھمچنین ال

د. دپارتمان سیاست گذاری شامل این افراد خواھد بود: رییس دپارتمان کھ باید عضو ھیات ندیگر فعالیت می کنھمکار 

 مدیره باشد، نایب رییس و سھ عضو کنگره 

 دپارتمان ارتباطات و روابط عمومی . 4بخش 

می باشد. این  و ارتباطات و موارد بوجود آمدهروابط عمومی فعالیتھای دپارتمان ارتباطات و روابط عمومی مسوول کلیھ 

نیز سازماندھی و در حوزه ھای مشخص سیاست ھای ارتباطی  تدوینکھ کارشان است ولیت شامل تاسیس کمیتھ ھایی ئمس

ل افراد مفعالیت ھای کنگره می باشد. دپارتمان ارتباطات و روابط عمومی شاارتباطات در مورد ھمھ و روابط عمومی 

 زیر است: رییس دپارتمان کھ باید یکی از اعضای ھیات مدیره باشد، نایب رییس و سھ عضو کنگره 

 

 فرھنگیامور دپارتمان . 5بخش 

برنامھ  تدوینولیت شامل تشکیل کمیتھ ھایی برای ئاست. این مسفرھنگی مسوول کلیھ فعالیتھای فرھنگی امور دپارتمان 

آنھا می باشد. دپارتمان امور فرھنگی شامل افراد زیر می باشد: رییس  اجرایکنگره و گردھمایی ھای  ،ھای فرھنگی

 دپارتمان کھ باید یکی از اعضای ھیات مدیره باشد، یک نایب رییس و سھ عضو دیگر کنگره 

 فعالیت ھای دپارتمان ھاجلسات و . 6بخش 

دپارتمان ھا در مواقع لزوم جلسھ خواھند داشت و نتیجھ جلسات خود را بھ ھیات مدیره گزارش خواھند کرد. ھیات مدیره 

ممکن است زمانھای بخصوصی را برای تشکیل جلسات دپارتمانھا در نظر بگیرد. ھیات مدیره ھمچنین ممکن است 

 جلسات در نظر بگیرد بشرط این کھ این مقررات با اساسنامھ مغایرت نداشتھ باشد.مقررات و ضوابطی را برای اداره 
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 شعبھ ھای محلی – 9ماده 

 تشکیل شعبھ ھای محلی .1بخش 

 کنگره بھ شرح زیر تشکیل شعبھ ھای محلی خواھد داد:

د. ھدف از نتشکیل دھمشخص شده  2ھ ای ممکن است شعبھ ھای محلی را ھمانگونھ کھ در ماده ناحیھای ھیات مدیره 

ت در جایی کھ این امکان وجود نداشتھ بین اعضا اس برقراری امکان تبادل افکار رو در رو ،محلی ھای  تشکیل شعبھ

ھر عضو ضروری است. محدودیتی برای اکثریت افراد وجود ندارد.  15باشد. برای تشکیل شعبھ محلی وجود حداقل 

 د با تعریف ھیات مدیره مشخص شده باشد. کھ بایاست جغرافیایی ای شعبھ، محدوده 

 

 تشکیالت شعبھ ھای محلی  .2بخش 

اید مسوول ھماھنگی فعالیتھای شعبھ با ھیات باعضای شعبھ ھای محلی یک نفر را بھ عنوان مسوول انتخاب می کنند کھ 

 ھ ای باشد. ناحیمدیره 

 

 نیازھای مالی شعبھ ھا . 3بخش 

شعبھ ھای محلی برای ھزینھ کردن بخشی از حق عضویت اعضای خود بھ منظور فعالیتھایی کھ براساس اھداف کنگره 

 ھ ای دارند.ناحیباشند نیاز بھ موافقت ھیات مدیره 

 

 ای کنگره  ناحیھروابط بین شعبھ ھای محلی و ھیات مدیره  .4بخش 

شعبھ ھای محلی باید فعالیت ھای خود را تا آنجا کھ مربوط بھ اھداف و بینش کنگره می باشد با ھماھنگی با ھیات مدیره 

ای انجام دھند. ھر شعبھ محلی می تواند با توجھ بھ شرایط محلی و در ھماھنگی با کنگره فعالیت ھای محلی خود را  ناحیھ

 داشتھ باشد. 
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 سپرده ھا و درآمدھا امضای اسناد،  – 10ماده 

 امضای اسناد .1بخش 

شده، می تواند بھ ھر یک از مقامات مسوول یا نمایندگان کنگره  مستثناھیات مدیره بجز مواردی کھ در این اساسنامھ 

اختیار امضای ھر گونھ قرارداد و یا اجرا و تحویل اسناد بھ نام و یا از طرف کنگره را واگذار کند. این اختیارات می 

و یا کارمند  مسوول، نمایندهتواند بھ صورت کلی و یا در حیطھ موارد مشخص باشد. در غیر این صورت، ھیچ مقام 

کنگره ھیچگونھ قدرت و اختیاری برای متعھد کردن کنگره براساس ھیچگونھ قرارداد یا تعھد مالی و یا بھ رھن گذاشتن 

 اعتبار چھ بھ صورت مالی و یا ھر ھدفی با ھر ارزشی ندارد. 

 

 چک ھا و سفتھ ھا .2بخش 

تصریح شده و یا بھ موجب قانون الزم االجرا است، کلیھ چکھا، حوالھ ھای پرداخت با تصمیم ھیات مدیره بجز مواردی کھ 

 پول و ھر گونھ سند مربوط بھ بدھی ھای کنگره باید توسط خزانھ دار و رییس ھیات مدیره بھ امضا برسد. 

د عالوه یدارک مالی باھمچنین ھیات مدیره می تواند ھر از گاھی و براساس تصمیم خود تعیین کند کھ برخی از اسناد و م

 بر دو امضای فوق، بھ امضای مقام مسوول دیگر کنگره نیز برسد.

 

 سپرده ھا .3بخش 

تمام درامدھای کنگره بھ تشخیص ھیات مدیره در حساب مخصوص کنگره در بانک ھا، شرکتھای اعتباری و سایر 

 موسسات سپرده گذاری واریز خواھد شد. 

 

 ھدایا .4بخش 

تواند بھ نمایندگی از طرف کنگره ھرگونھ اعانھ، ھدیھ، ارث و میراث را جھت تحقق ھدفھای کنگره ھیات مدیره می 

 بپذیرد.
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 پیشینھ، گزارش ھا و مھر رسمی – 11ماده 

 حفظ و نگھداری پیشینھ کنگره  .1بخش 

 موارد زیر در دفتر مرکزی کنگره نگھداری خواھد شد:

صورت وجود، گزارش جلسھ اعضا کھ تاریخ و محل برگزاری جلسات چھ جلسھ ھای مدیران، کمیتھ ھا و در صورت  -

بھ صورت منظم و یا فوق العاده، نحوه دعوت، آگھی ھای دعوت بھ شرکت و اسامی حاضران و موضوع مذاکرات در آن 

  قید شده باشد.

موال، بدھی ھا، دفاتر و صورت حسابھا بطور صحیح و کامل کھ شامل میزان دارایی ھا و معامالت تجاری و ا -

 قراردادھا، دریافت ھا، ھزینھ ھا، عواید و زیان ھا باشد. 

کھ شامل نام و آدرس، رده بندی عضویت و تاریخ خاتمھ عضویت ھر یک از  –در صورت وجود  –پیشینھ اعضا  -

 اعضا باشد. 

ل دسترسی و مراجعھ کلیھ اعضا تاسیس و اساسنامھ کنگره، ھمراه با اصالحیھ ھای بھ روز شده کھ قاب سندیک نسخھ از  -

 باشد. 

 مھر کنگره .2بخش 

ھیات مدیره می تواند یک مھر تاسیس را تھیھ و از آن استفاده کند و یا آن را تغییر دھد. این مھر در دفتر مرکزی کنگره 

 مھر نکردن اسناد تاسیس با این مھر تاثیری بر اعتبار آن اسناد نخواھد داشت. نگھداری خواھد شد. 

 حق بازرسی مدیران .3ش بخ

ی برداری از تمامی دفاتر، سابقھ ھا و مدارک از ھر نوع و در پھر یک از مدیران دارای اختیار کامل جھت بازرسی و ک

می باشد. ھمچنین حق مطلق بازرسی از دارایی ھای فیزیکی کنگره برطبق قانون حفاظت از اطالعات شخصی ھر زمان 

 و اسناد الکترونیکی از اختیارات ھر یک از مدیران است. 

 گزارش سالیانھ  .4بخش 

ت زمانی معقول ھیات مدیره پس از پایان سال مالی کنگره دستور تھیھ گزارش مالی سالیانھ و رسیدگی شده را در مد

صادر خواھد کرد. این گزارش در نخستین مجمع عمومی اعضای کنگره ارائھ خواھد شد و در اختیار کلیھ مدیران قرار 
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کتبی می تواند نسخھ ای از خواھد گرفت و اگر کنگره دارای اعضا باشد، ھر یک از اعضا با ارائھ درخواست رسمی 

اعضا در مجمع عمومی توسط یانھ توسط یک حسابرس رسمی و مستقل کھ گزارش سالیانھ را دریافت کند. گزارش سال

 کنگره منصوب شده باشد، بررسی و تایید خواھد شد. 

 

 سال مالی  – 12ماده 

 دسامبر ھمان سال پایان می یابد.  31سال مالی کنگره در اول ژانویھ ھر سال آغاز و در 

 

 اصالحیھ اساسنامھ – 13ماده 

قانون شرکت ھای کانادا می تواند لغو یا  155)2اساسنامھ کنگره توسط آیین نامھ یا یک اساسنامھ جدید، بر طبق بند (

و بر اساس رای مثبت  نواحیاصالح شود. این تغییرات در جلسھ ھیات مدیره ملی (کشوری) با حضور اکثریت مدیران 

حداقل دو سوم از اعضا کھ جھت بررسی و اصالح اساسنامھ فراخوانده شده اند صورت خواھد گرفت بھ شرطی کھ لغو 

 اساسنامھ و یا تغییرات انجام شده در آن تا قبل از تصویب وزارت صنایع بھ اجرا گذاشتھ نشود. 

 

 گرهممنوعیت اشتراک در سود و دارایی ھای کن – 14ماده 

ھیچ یک از اعضا، مدیران، مقامات مسوول، کارکنان یا سایر افراد مرتبط با کنگره و یا ھیچ فردی در ھیچ زمانی در ھیچ 

یک از درآمدھای خالص یا سود مالی فعالیتھای کنگره شریک نخواھد بود. این ممنوعیت مانع از پرداخت دستمزد 

حقق ھر یک از ھدفھای اجتماعی و یا خیریھ کنگره انجام داده باشد متعارف بھ فردی کھ خدماتی برای کنگره در جھت ت

نخواھد بود. اما ھر دستمزدی برای انجام خدماتی کھ بر طبق اساسنامھ مجاز باشد براساس مصوبھ ھیات مدیره پرداخت 

انحالل کنگره  ق مشارکت در تقسیم ھیچ یک از دارایی ھای موسسھ در زمانحخواھد شد. ھمچنین ھیچ یک از افراد فوق 

در صورت  –اصل بر این است کھ تمام اعضای کنگره را نخواھند داشت و ھیچ گونھ سھمی را دریافت نخواھند کرد. 

ضوع توافق کرده اند کھ در صورت انحالل و برچیده شدن امور کنگره، چھ بھ صورت وصراحتا بر این م –وجود 

و نھ غیر آن  سند ثبت کنگرهکسر و پرداخت کلیھ بدھی ھا برطبق س ازداوطلبانھ و یا غیر آن، تمام دارایی ھای کنگره پ

 تقسیم شود. 
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 اعضا – 15ماده 

 عضویت ملی (کشوری) .1بخش 

 مختلف تشکیل می شود.  نواحیاعضای ملی (کشوری) کنگره از اعضای ھیات مدیره ھای دوره ای 

 ھ ای ناحیعضویت  .2بخش 

ھ ای برای تمام افرادی کھ با اساسنامھ کنگره موافق و حامی ھدفھا و مقاصد آن باشند ناحیعضویت در کنگره در سطوح 

سال بھ باال کھ ساکن کانادا باشند، حق عضویت در کنگره را بدون ھیچ تبعیضی  14آزاد است. بھ این منظور کلیھ افراد 

 جسمانی دارا ھستند. یا ناتوانی  براساس نژاد، ملیت یا ریشھ قومی، رنگ پوست، مذھب، جنس، گرایش جنسی، سن و

   پیوستن بھ کنگره پذیرفتھ خواھند شد:براساس رعایت تمام شرایط عضویت و موارد زیر جھت  این افراد

 پذیرش اساسنامھ کنگره و ھر گونھ قوانین یا آیین نامھ تصویب شده بعد از اساسنامھ  -

ھ ای حق ناحیپرداخت حداقل حق عضویت سالیانھ در گروه عضویت مربوطھ. تا زمان انتخاب نخستین ھیات مدیره  -

 عضویت سالیانھ ده دالر کانادا خواھد بود. 

 ھ ای تعیین شده است. ناحیتایید پذیرش اصولی کھ در مقدمھ اساسنامھ کنگره بھ روشی کھ توسط ھیات مدیره ھای  -

خود کارت عضویت سالیانھ صادر خواھد کرد. لیست اعضا  ناحیھاز اعضای  کمربوطھ برای ھر ی ینواحھر یک از 

 توسط کنگره نگھداری خواھد شد. 

ھ چھار گروه عضو بھ شرح زیر وجود خواھد داشت. "اعضای عادی"، "اعضای افتخاری"، "اعضای جوان" ناحیدر ھر 

 و "اعضای وابستھ". 

 اعضای عادی  .3بخش 

 سال تمام با حقوق زیر ھستند: 18عادی دارای حداقل اعضای 

 حق رای در تمام انتخابات کنگره  -1

سال تمام و واجد شرایط پیش بینی شده در اساسنامھ  21حق انتخاب شدن در ھیات مدیره بھ شرطی کھ حداقل دارای  -2

 برای کاندیدا شدن باشند. 
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 اعضای افتخاری .4بخش 

 ی باشد کھ:فردی می تواند عضو افتخار

 در جھت تحقق ھدف ھای کنگره و یا جامعھ ایرانیان در سطح گسترده نقش مھم و قابل توجھی ایفا کرده باشد. -

 ھیات مدیره برای عضویت افتخاری پیشنھاد شده باشد. فعلی یا قبلی دست کم توسط دو نفر از اعضای  -

 توسط رای قاطع ھمھ اعضای ھیات مدیره برای عضویت افتخاری پذیرفتھ شده باشد.  -

ضوابط و معیارھای نامزدی برای عضویت افتخاری افراد توسط ھیات مدیره کنگره تھیھ و تصویب خواھد شد کھ پس از 

افتخاری نھ حق فت. عضو تصویب بھ عنوان راھکار پیشنھاد و انتخاب اعضای افتخاری مورد استفاده قرار خواھد گر

رای دارد و نھ می تواند برای عضویت در ھیات مدیره کنگره کاندید شود. عضو افتخاری حق عضویت پرداخت نخواھد 

 کرد.

 اعضای جوان  .5بخش 

سال سن داشتھ باشد. عضو جوان حق رای ندارد  18تا  14فردی می تواند بھ عنوان عضو جوان کنگره تلقی شود کھ بین 

 و نمی تواند برای انتخاب شدن در ھیات مدیره کاندید شود. 

 

 سازمانھای وابستھ . 6بخش 

 گره باشد بھ شرطی کھ:یک سازمان موجود یا سازمانی کھ در آینده تشکیل شود می تواند عضو وابستھ کن

 یک سازمان غیرانتفاعی یا خیریھ ثبت شده در کانادا باشد.  -1

 تمایل و عالقھ بھ اھداف کنگره را بیان کند.  -2

 ھدفھا و مقاصد آن مغایر با ھدفھای کنگره نباشد.  -3

  پیشنھاد نامزدی آن توسط اعضای ھیات مدیره تایید شده باشد.  – 4

 ھیات مدیره کنگره حق رد یا خاتمھ عضویت چنین وابستگی را در ھر زمان توسط اکثریت دو سوم آرا را دارد. 
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 دوره عضویت  .7بخش 

مدت زمان عضویت برای کلیھ اعضای عادی، جوان و وابستھ، یک سال تمام است کھ در آغاز ھر سال با پرداخت حق 

از عضویت  ناحیھتواند با ارائھ درخواست کتبی بھ دبیر ھیات مدیره ھر  عضویت سالیانھ تمدید خواھد شد. یک عضو می

 در کنگره کناره گیری کند. 

 

 کمکھای مالی – 16ماده 

 کمکھای مالی بیش از ده ھزار دالر .1بخش 

ھر کمک باالتر از ده ھزار دالر، با ذکر مقدار ھمھ کمکھای مالی باید بھ اطالع خزانھ دار و اعضای ھیات مدیره برسد. 

 و نام اھدا کننده،  باید توسط ھیات مدیره بھ اعضا اعالم شود. 

 کمک ھای مالی از سوی دولتھایی غیر از کانادا .2بخش 

 کنگره مجاز بھ دریافت کمک مالی، بھ ھیچ شکل و مقداری، از سوی دولتھایی غیر از کانادا نمی باشد.  

 انحالل  – 17ماده 

ھ، دارایی ھای باقیمانده پس از پرداخت بدھی ھا، یا پیشبینی پرداخت ناحیدر صورت انحالل کنگره یا دفاتر آن در ھر 

ھ تقسیم خواھد شد و یا بھ سازمان ناحیمتناسب با میزان تعداد اعضای ھر  نواحیبدھی ھا و تعھدات کنگره، در میان سایر 

 تشکیل شده باشند تعلق خواھد گرفت. ایرانی خیریھ ای کھ فقط برای ھدفھای کامیونیتی 

 

 گواھی (تاییدیھ)

رونوشت کاملی از اساسنامھ پیشنھادی کنگره است کھ نام آن  ،د مندرج در متن فوقرمی شود کھ موا گواھیبھ این وسیلھ 

این اساسنامھ پیشنھادی توسط ھیات مدیره کنگره در تاریخ مشخص شده در زیر پذیرفتھ شده است.  در عنوان این متن آمده

 است. 


