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می بایست توسط هیات  آن انجمن، اساسنامه  2016ماه می  28 بر اساس مصوبه مجمع عمومی

گرفته و به مجمع عمومی فوق  مدیره، مورد باز بینی قرار گرفته و اصالحات الزم در آن صورت

 العاده تسلیم شود.

توصیه کرد این اساسنامه در کمیته ای که به همین مزبور تشکیل شد بررسی و اصالحات الزم را 

 این توصیه ها در هیات مدیره بررسی و و تصویب شده است

 پیشنهاداصالحات آن را به شرح زیر تدوین کرده ام . 

 تعریف فعالیت سیاسی  -

 باز نگری تعریف منافع متضاد  -

 بازنگری ارکان انجمن -

 بازنگری دوره ماموریت هیات مدیره و اعضای علی البدل هیات مدیره -

 ای افتخاریبازنگری تعریف اعض -

 

 این پیشنهادها بر اساس: پاره ای از 

اصالحات با توجه به  و برخی از قانون موسسات غیر انتفاعی انتاریو ارائه شده است   -

 شرایط و امکانات و هدف توسعه و پایداری انجمن ارائه شده اند.

ح متن پیوست اساسنامه ای است که اصالحات مزبور در آن عمل شده است و متون اصال -

 شده به رنگ قرمز نمایش داده شده اند که اینک تقدیم مجمع عمومی فوق العاده می شود.

 

 هیات مدیره
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 هنری ایرانیان اتاوا - یانجمن فرهنگ

 )پاکسو(

 

Iranian Arts and Cultural Society of Ottawa 
(PACSO) 

 

 

 فهرست بخش ها 
 بخش اول: مفاهیم عام )تعاریف( 

 یاتبخش دوم: کل

 بخش سوم: ارکان انجمن

 بخش چهارم: امور مالی

 )صاحب منصبان، مسولین، کادرها( Officersبخش پنجم: 

 بخش ششم: مصونیت اعضای هیات مدیره و سایرین

 بخش هفتم: تضاد منافع

 بخش هشتم: گرد همایی های اعضاء

 بخش نهم: دعوتنامه ها

 بخش دهم: تصویب واصالح اساسنامه

 پیوست ها

 لف: شرح وظایف مدیرعامل پیوست ا

 پیوست ب: شرح وظایف خزانه دار)مدیر امور مالی(

 پیوست ج: شرح وظایف دبیر
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 بخش اول: مفاهیم عام

 تعاریف  01-1

 راین اساسنامه، مگراین که درمتن آن شرح دیگری داده شده باشد، تعاریف عبارتند از:د

 قانون -1

و در مواردی که ضروری باشد، شامل مقررات ناشی از آن و « )انتاریو( 2010ل قانون موسسات غیر انتفاعی سا»عبارتست از

 اصالحات و بازنگری مصوب بعدی خواهد بود.

 هیات  -2

 به معنای هیات مدیره انجمن می باشد.

 اساسنامه -3

 .به معنای همین اساسنامه، پیوست های آن، سایر اصالحات و بازنگریهایی مصوب آن در آینده خواهد بود

 ریاست -4 

 به معنای رییس هیات مدیره  است.

 موسسه -5

 به معنای انجمن موجود است که این اساسنامه را طبق قانون مصوب نموده  و یا درنظردارد که آن را به تصویب برساند. 

 مدیر -6 

 شته باشد.منظور فردی است که سمت مدیریت را تحت هرعنوان طبق این اساسنامه در هیات مدیره  بر عهده دا 

 عضو -7 

 هر یک ازاعضای انجمن عضو نامیده می شود. 

 اعضاء   -8 

 به جمع عضوهای انجمن گفته می شود. 

 9- Officer ()صاحب منصب، مسول، کادر 

 واگذارشده باشد. یفرد ی که به او در انجمن منصب و مسئولیت 

 نشست  -10

 منظورگردهمائی های سالیانه و ویژه انجمن می باشد.

  تعریف فعالیت سیاسی:.  11

هر امرى که مربرط به دولت، »  .کندبه منظور اداره امور کشور اتخاذ مىسیاست مجموعه تدابیرى است که حکومت

در واقع بر این مبنا هر آن چه  1«.باشد از مقوله امور سیاسى استمدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگى فعالیت دولت

 شود. ت محسوب میدهد سیاسدولت انجام می

در این اساسنامه منظور از غیر سیاسی بودن عدم دخالت و خودداری از ورود به حوزه امور دولت ها است. انجمن به استثنای 

ارتباطات مربوط به مراجعات و مراودات با سازمان های دولتی کانادا در رابطه با  امور هنری و فرهنگی در چارچوب ماموریت 

ه ، ازهر گونه اقدام، نوشتاری، گفتاری و مشارکت در امور  و همکاری با  سایرموسسات در رابطه به حوزه های این اساسنام

                                                             
 دانشنامه سیاسى، آشورى،  انتشارات مروارید 1393- ص212. 1
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 فعالیت های مربوط به دولت ها  به هر شکل  و عنوان دیگرخودداری نموده و ورود به آن ها کال ممنوع است. 

 عبیر و تفسیرت 1-02

دراین اساسنامه، براساس قانون صورت ج ، تفسیروتعبیرسایرموارد مندرفوق مشخص شده اند 1-01مگردرمواردی که در بند 

 گرفته و دارای همان معانی مندرج درقانون خواهند بود.

 معنای کلمات مفرد شامل جمع و بالعکس، ونوع جنسیت ) مرد و زن( شامل همه جنسیت ها خواهد بود.

 حق تقدم و تفکیک 1 -03

د این اساسنامه شامل سایرمواد آن نبوده وخللی به اعتبارواجرای آن ها وارد نمی کند. بی اعتباری وعدم اجرای هریک ازموا

هر یک از ماده های این اساسنامه که با  ضوابط قانونی یا قانون مطابقت نداشته و مغایر باشد اعتبار خود را از دست خواهد 

 داد.

 مُهر 04-1

 ، توسط هیات مدیره تعیین وتصویب خواهد شد.«و شمایلشکل »انجمن دارای یک مهر خواهد بود که مشخصات آن 

 اجرای تعهدات -05-1

افتتاح حساب های بانکی انجمن و امضاء کلیۀ اوراق و)مدارک(، حوالجات، اسناد تعهد آور، پیمان ها وسایر مدارک کتبی تعهد 

امورمالی( به عنوان امضای کنندۀ ثابت و آوری که برعهده انجمن باشد، می تواند با دو امضاء از سه امضای خزانه دار )مدیر

ره وبا مهرانجمن صورت گیرد. )درصورتیکه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یکنفرباشد، یمدیرعامل و یا رئیس هیات مد

دبیرانجمن دارای حق امضاء خواهد بود(. به عالوه هیات مدیره درمواقع ضروری می تواند ضوابط الزم و شخص یا اشخاص 

 رای اعمال آن معین نماید.مجاز را ب

فرد مجاز به امضاء مدارک انجمن می تواند از مهر موسسه استفاده نموده و سند را ممهور نماید.هر یک از مدیران و صاحب 

منصبان مجاز موسسه می توانند رونوشت یک سند، مدرک و مصوبه انجمن را براساس قانون یا سایر ضوابط  موجود به عنوان 

 برابر اصل( امضاء نماید.گواه )رونوشت 
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 بخش دوم: کلیات

 پیشینۀ فعالیت و تهیۀ اولین اساسنامه -01-2

 منظورازتهیۀ این اساسنامه  -02-2

 نام و مشخصات -03-2

 محل و آدرس قانونی انجمن -2-04

 تابعیت انجمن  -2-05

 مدت فعالیت -06-2

 نوع فعالیت -07-2

 حوزۀ فعالیت -08-2

 ولیه                                    دارائی ا -09-2

 اهداف -10-2

 ماموریت های انجمن -11-2

              

 پیشینۀ فعالیت و تهیۀ اولین اساسنامه  -01-2

گسترش همبستگی میان جامعۀ  ترویح فرهنگ وهنراقوام مختلف ایران و ایجاد و که به منظور "کانون دوستی ایرانیان "
تاسیس شده بود، با همت و مشارکت برخی از اعضای  1992تباران کانادائی ساکن شهر آتاوا وحومه در سال  ایرانیان و ایرانی

(   PACSO)پاکسو(، ) "هنری ایرانیان اتاوا -کانون فرهنگی  "نام  ، به 2004اکتبر سال  4نیک اندیش خود در تاریخ 
Persian Arts and Cultural Society of Ottawa (  نزد  1630971)، تحت شمارۀMinistry of 

Consumer and Business Services تا بتواند در جهت تحقق آرمان فوق و تغییر نام یافت، ثبت ، در استان آنتاریو

 فعالیت نماید.

 

 منظوراز تهیۀ این اساسنامه -02-2

هماهنگ نمودن ضوابط انجمن با قانون وتطبیق و2014 این بازنگری و تدوین اساسنامه به منظورتکمیل اساسنامۀ موجود  -الف 

برای اجرای برنامه ها و توسعه فعالیت های  و متناسب با نیازهای انجمن  ،2010سال  -موسسات غیر انتفاعی استان آنتاریو جدید

 آن صورت گرفته است.

شد، تنها مستندات قانون ا تفاوت هایی بین مندرجات این اساسنامه و قانون مزبوروجود داشته بایدرصورتی که تناقص و -ب 

 مزبورمعتبرومجری خواهد بود؛ و 

چنانچه تفاوت هایی بین این اساسنامه و اظهارنامه رسمی ارائه شده برای ثبت و تاسیس آن وجود داشته باشد ضوابط این  -ج 

 اساسنامه مرجح ومعتبرخواهد بود.
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 نام و مشخصات -2-03
 ، "هنری ایرانیان اتاوا - انجمن فرهنگی"از این پس نام این انجمن، 

Ottawa) Iranian Arts and Cultural Society of ( 

( نامیده می شود. PA C SOکانادا ثبت گردیده وبه اختصارپاکسو ) ی( وبراساس فوانین جار1630971می باشد که به شماره )

گیرند گی همه ملیت ها و اقوام ایرانی بوده ، تنها به دلیل تداعی معنای در بر"پرشین"به جای  "ایرانین"علت جایگزینی کلمۀ 

 است

 محل و آدرس قانونی انجمن  -2-04

محل انجمن درشهراتاوا می باشد وآدرس قانونی آن تا زمان تهیۀ مکانی ثابت برای آن، توسط هیات مدیره تعیین و اعالم خواهد 

 شد(

 

 تابعیت انجمن -05-2  

  می باشد. حاظ مشمولیت حقوقی تابع قوانین کشورکانادا و استان آنتاریوانجمن ضمن اینکه غیروابسته ومستقل است ازل

 مدت فعالیت -06-2

 مدت فعالیت انجمن از زمان تاسیس به مدت نا محدود می باشد.

 نوع فعالیت -07-2

صوصی، که به هیج سازمان خ استهنری، اجتماعی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرعقیدتی ومستقل این انجمن نهادی فرهنگی، 

بوده  درراستای اهداف وماموریت های تعریف شده در این اساسنامهدولتی، سیاسی وعقیدتی وابسته نمی باشد و فعالیت های آن 

با مشارکت وهمدلی و بهره گیری ازظرفیتهای همه ی ایرانیان  محدود ومنحصربه امورفرهنگی، هنری واجتماعی می باشد که و

، شاعران، نویسندگان، سخنوران، ورزشکاران، متخصصین علوم و فنون گوناگون، وبه ویژه اندیشمندان، هنرمندان

استفاده ازامکانات اختصاص یافته وسایراقشاروصاحبان پیشه ها ومشاغل ومدعوین، ایرانی وغیرایرانی، درچارچوب قوانین کانادا وبا 

 اداره واجرا می شوند.   برای انجام این مقصود دراستان آنتاریو،

 حوزۀ فعالیت  -2-08

 حوزۀ فعّالیت پاکسو شهر اتاوا و تمام استان انتاریو و استان ها و شهرهای مجاورآن خواهد بود.

 دارائی اولیه -09-2

 دارائی نقدی وغیرنقدی اولیۀ انجمن صفربوده است. 

 اهداف  -10-2

 ؛ییکانادا جامعه و تباران یرانیا انیم وندیپ و یهمبستگ ارتقاء یبرا تالش -الف

 جشن ها، یسرگرم و حاتیتفر افته،ی سازمان یها ورزش ،یآموزش ،یهنر ،یادب ،یفرهنگ یها ازبرنامه تیحما و یبرگزار -ب

 جهت الزم امکانات یساز فراهم و یرانیا اقوام یها سنت تداوم و وهنروحفظ فرهنگ جیترو جهت ها شیهما و ها جشنواره ها،

 ها؛ برنامه نیا از نهیبه یمند بهره

     انجمن؛ امکانات حد در اتاوا شهر به نیوارد تازه و میمق انیرانیا به رساندن یاری و مکک -ج

  انجمن؛ یها تیفعال جهت یمیدا و مناسب مکان کی نیتام - د

 چند قوانین چارچوب در یکانادای جامعه و یایران جامعه بین یارتباط و یواجتماع یفرهنگ امور توسعه و وتبادل یهمکار - ه

 ؛ایرانیان یاجتماع گاهیجا ارتقاء بهترو وشرایط امکانات ایجاد یکشوربرا ینگفره

 .نباشد ها آن با تضاد در و بوده فوق اهداف مکمل راستا نیدرا که ییها تیرفعالیسا - و
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 ماموریت های انجمن  -2-11

خواهد داد و با توجه به امکانات ، شرایط انجمن برای دستیابی به اهداف خود، ماموریت های زیررا سرلوحه فعالیت های خود قرار

 ومنابع موجود تقویم سالیانه ای برای امور زیر تهیه واجرا خواهد نمود:

 امور فرهنگی وهنری -2-11-1

لدا  .....برای معرفی و توسعه فرهنگ ی سیزده بدر، تیرگان، مهرگان، برگزاری جشنها ومراسم فرهنگی مانند: جشن نوروز، –الف 

 برنامه ها ترجیحا با همکاری و مشارکت هنرمندان عضو انجمن، شهر اتاوا و استان انتاریو اجرا خواهند شد؛ملی. این 

 تهیه وتولید واجرای تئاترو برنامه های نمایشی و برگزاری کالس های آموزشی هنری؛  -ب 

اده ازکارشناسان هنری و فرهنگی ایرانیان رانی با استفیایجاد و راه اندازی کالس های آموزشی جهت دوستداران فرهنگ وهنرا -ج 

 درشهرآتاوا؛ 

برگزاری نمایشگاه ها درزمینه های شعر، کتاب، فیلم، عکس، نقاشی، گرافیک، مینیاتور، موسیقی و ... شرکت در جشنواره  -د 

 واهد بود ؛شهر اتاوا و  استان انتاریو و استان ها و شهرهای مجاورآن خ رمحلی، ملی و بین المللی مرتبط د یها

و نظائر آنها در چارچوب این اساسنامه وبرای  یایجاد تسهیالت برای تشکیل کمیته های مختلف هنری، فرهنگی، انتشارات -ه 

 طلبان برای همکاری در برنامه های انجمن؛ون کارشناسان و جامعه ایرانیان وتبادل اطالعات وجلب مشارکت دایتعامل وهمکاری ب

 برای فروش؛ هاوهنری ازقبیل فیلم، عکس و محصوالت رایانه ای، انتشار روزنامه، مجله وکتاب و عرضۀ آن تهیۀ آثارفرهنگی  –و 

 همکاری و مشاوره با سایر سازمان های فرهنگی وهنری خصوصی و دولتی در استان انتاریو جهت استفاده ازامکانات یکدیگر. -ز 

 ورزشی -امور تفریحی  -2-11-2

 های تفریحی از قبیل مسافرت، گردشهای دستجمعی، بازدید از اماکن دیدنی و تاریخی، هنری و فرهنگی؛تدارک برنامه  -الف 

 تشکیل گروه های ورزشی و برگزاری مسابقات مختلف؛  -ب 

 برگزاری اردو ها، کمپ ها و تورهای تفریحی, علمی وفرهنگی. -ج 

 امورآموزشی و حمایتی -2-11-3

ارنشریه انجمن برای آشنا کردن هموطنان به قوانین، تکالیف، وظائف ، اختیارات وحقوق شهروندی برگزاری نشست ها وانتش -الف 

 در کانادا؛

ایجاد کمیته های داوطلب ازایرانیان اتاوا برای کمک وحمایت به ایرانیان تازه وارد به منظوراستقرارواستفاده بهینه از امکانات  -ب 

 و تسهیالت شهری و دولتی؛

 امورخدمات غیرانتفاعی جهت کمک رسانی به اقشارنیازمند و آسیب دیده.شرکت در -ج 

   امور مالی و تسهیالتی -2-11-4

کمک های مالی وغیرمالی سازمانهای دولتی وغیردولتی کانادا، شهرداری و سازمان های ازبرنامه ریزی جهت بهره گیری  -الف

 سب و کار ایرانی و کانادایی در شهر اتاوا و استان انتاریو؛غیرانتفاعی شهر اتاوا و همچنین سازمان ها و نهادهای ک

 اختصاص بخشی از درآمد های حاصل از برنامه های انجمن برای خود اتکایی و خود کفایی و ارتقاء امکانات مالی انجمن؛ -ب 

 (؛Fundraisingایجاد و اجرای برنامه های جمع آوری کمک های مردمی ) -ج 

یت مستمربرای تامین یک مکان دایمی به نام خانه فرهنگی ایرانیان برای انجمن درشهراتاوا از طریق جمع برنامه ریزی وفعال -د 

 واختصاص بخشی ازدرآمدهای انجمن برای این منظور؛ آوری کمک های مالی ایرانیان خیر و سازمان های عمومی وخصوصی

 لتی جهت استفاده از امکانات یکدیگر.همکاری ومشاوره با سایرسازمانهای فرهنگی وهنری خصوصی ودو -ه 

 امور توسعه و گسترش فعالیت ها -2-11-5

کانون و...( برای فعالیت های مورد نظر و اهداف انجمن از جمله: گروه  -راه اندازی وحمایت از گروه های اختصاصی )باشگاه  -الف 

 .های دانشجویی، جوانان، هنرمندان وامثالهم
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ه اهداف فوق با تهیه آئین نامه های اجرایی در خصوص هریک از این اهداف وچگونگی انجمن برای دستیابی ب -ب 

 اجرای آن توسط مدیران مسئول اقدام و پس از تصویب هیات مدیره به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 

 ارکان انجمن -بخش سوم

 ارای پنج   رکن به شرح زیر است: انجمن د

 عمومی عادی و فوق العاده نشست ها ی )مجمع های( 3-01

 هیأت مدیره  -3-02

 حسابرس -بازرس ها  -3-03

 اعضاء -3-04

 شورای داوری -3-05

 

 نشست های )مجمع های( عمومی عادی و فوق العاده -3-01

 به شرح مندرج در بخش هشتم )گردهمایی های اعضاء( می باشد.

 هیأت مدیره  -02-3

 هیات مدیره انتخابات و دوره مسوولیت  -1-02-3

 شرایط نامزد ی در انتخابات  هیات مدیره  -2-02-3

 وظایف هیات مدیره -3-02-3

 ( اعضای هیات مدیره سمت های خالیجایگاه های خالی ) -4-02-3

 جایگزینی )اعضای هیات مدیره( -5-02-3

 کمیته ها -6-02-3

 پرداخت پاداش به هیات مدیره -7-02-3

 جلسات هیات مدیره -8-02-3
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 انتخابات و دورۀ مسوولیت هیات مدیره انجمن  -1-02-3

سال از زمان انتخاب درمجمع  دوانتخاب هیات مدیره توسط اعضای انجمن صورت می گیرد. دورۀ مسولیت هیات مدیره  -الف 

 عمومی تا زمان انتخابات اعضای هیات مدیره جدید خواهد بود؛

امه ریزی و نظارت براجرای امورانجمن را برعهده خواهد داشت و مرکب از هیات مدیره مشترکا مسولیت سیاست گذاری، برن -ب 

 پنج نفرعضواصلی می باشد که با توجه به اکثریت آراء و با رای مخفی از بین اعضاء داوطلب در نشست سالیانه انتخاب می گردند؛

از میان ادی انجمن، پس از گذشت دوسال به منظور استفاده از توان و تجربه اعضای هیات مدیره و پیوستگی فعالیت های بنی

اعضای پنج نفره هیات مدیره، دو نفر بقید قرعه در سمت هیات مدیره باقی مانده و مجمع سالیانه از میان نامزدان جدید سه نفر 

 جایگزین را انتخاب خواهد کرد.

سه دوره انتخاب شدن می تواند با یک   ازپس در پی می باشد.  یپدوره حداکثر دوره های مجاز برای هر یک از مدیران سه  –ج 

بار وقفه در بین آنها به دفعات قابل تکرار باشد. درصورت نبودن کاندیدا به تعداد مورد نیاز، و آمادگی و توانائی و صالحیت مجدد 

 فردیکه سه دورۀ متوالی انتخاب گردیده بوده است، می تواند مجددا کاندید شود؛

ات نشست ها ی عمومی و ویژه بوده وامورانجمن را درچارچوب این اساسنامه، مصوبات نشست های هیات مدیره مجری مصوب –د 

 انجمن و هیات مدیره و مفاد قانونی ایالت آنتاریو اداره می نماید.

 

 شرایط نامزد ی در انتخابات هیات مدیره  -2-02-3

 همکاری داوطلبانه با انجمن؛ و یا یک سال سابقۀ درانجمن داشتن حداقل شش ماه سابقۀ عضویت  -الف

 دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن؛ -ب  

 دارای مجوزاقامت دائم در کانادا بوده و اوراق نامزدی هیات مدیره را شخصا تکمیل کرده باشد،  -ج  

 سابقه ی حداقل یک سال سکونت در شهر اتاوا و یا حومه؛ -د  

 باشند؛سابقۀ سوء و ورشکستگی مالی نداشته   -ه  

 از لحا ظ قوانین کانادا. نداشتن مشکل قانونی   -و 

 چگونگی احرازشرایط فوق بر اساس آیین نامه ای می باشد که هیات مدیره تهیه وتصویب خواهد نمود. 

   

 وظایف هیات مدیره انجمن -3-02-3

را به عنوان دبیر، یک نفر را به  هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، یکنفر -1

 انتخاب خواهد کرد.  و سایرین را باعناوین مورد نیازعنوان مسئول امور مالی )خزانه دار(، 

خزانه دار و دبیر، پیوست این اساسنامه است وحدود وظایف هر یک از مدیران طی  –کلیات وظائف رئیس، مدیرعامل  -2

 .ن می شود تعیین می گرددآئین نامه ای که بوسیلۀ هیات مدیره تدوی

 تهیه و تصویب آئین نامه های هیات مدیره درچارچوب مفاد این اساسنامه برای ادارۀ انجمن؛  -3

 تهیه بودجه سالیانه و گزارش های مالی سه ماهه و تطبیق با بودجه برای ارزیابی فعالیت های انجمن؛ -4

 ی سالیانه و ویژۀ انجمن؛تهیّه  گزارش مالی سالیانه جهت ارائه به نشست ها -5

تهیّه گزارش ازعملکرد سالیانه هیات مدیره وارائۀ پیشنهاد های الزم وازجمله پیشنهادهای اصالحی اساسنامه برای  -6

 طرح وتصویب در نشست های انجمن؛ 

أت یهده خواهند داشت. هامور انجمن را به ع یو نظارت بر اجرا یزی، برنامه ریارذاستگیت سیره مشترکا مسئولیأت مدیاعضا ه -7

ن اساسنامه و ین ایو همچنیژه اعضا بوده و امور انجمن را در چارچوب مفاد قانونیو و یعموم یهامصوبات نشست یره مجریمد

 ؛دینمایانجمن اداره م یهامصوبات نشست
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 آئین نامه انتخابات سالیانه انجمن به وسیلۀ هیات مدیره تهیّه و تنظیم خواهد شد.   -8

واگذاری امورانجمن به هیأت مدیره جدید: بالفاصله پس ازانتخابات در یک جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره قبلی،  -9

کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی، موجودیهای بانکی و صندوق، صورت اموال انجمن، فهرست اسامی و نشانیهای 

 رسیده باشد تحویل هیأت مدیره جدید می نمایند.  اعضاء و غیره را طی صورت مجلسی که به امضاء هر دو هیأت 

 ( اعضای هیات مدیره )سمت های خالیجایگاه های خالی  -4-02-3

 جایگاه )سمت( مدیران در شرایط زیر بالفاصله خالی به حساب می آید:

ا تاریخ ذکرشده دراستعفانامه اگرمدیری، استعفای خود از سمتش را کتبا به دبیرتسلیم کند، زمان دریافت آن توسط دبیر و ی -الف 

 هر کدام که موخرباشد مورد مالک عمل خواهد بود؛

 اگر عضوی فوت نموده و یا ورشکسته مالی شود؛ -ب 

 اگرعدم صالحیت هر یک ازاعضا توسط دادگاه یا قوانین انتاریو احراز گردد؛ یا -ج 

 ریت آراء اعضاء از هیات مدیره برکنار گردد.اگرقبل از انقضاء مدت مسوولیت، طبق مصوبه مجمع عمومی با اکث -د 

 جایگزینی )اعضای هیات مدیره(  -5-02-3

 جایگزینی اعضا هیات مدیره به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

 بر اساس میزان رای حاصله در مجمع عمومی  -الف

جمع عمومی حد اقل اعضای هیات باشد یا تعداد آنها کافی نباشد و یا م وجود نداشتهدرصورتی که آرای مجمع در این   -ب

مدیره ی مندرج در اساسنامه را انتخاب نکرده باشد، هیات مدیره باید بدون تاخیرفراخوان مجمع ویژه برای جایگزینی عضو 

یا اعضا هیات مدیره بدهد، اگر به هردلیل هیات مدیره اقدام ننماید، هرکدام از اعضای انجمن می تواند فراخوان مجمع را 

 بدهد؛

اگرجایگزینی به دلیل برکناری توسط مجمع باشد، اعضای مجمع می توانند با اکثریت آراء فرد جایگزین را انتخاب  -ج

 نمایند تا جای خالی عضو برکنار شده را برای مدت باقی مانده دوره هیات مدیره پر نماید؛ و

ات مدیره فرد جایگزین را انتخاب نماید، فرد هیات مدیره می تواند با اکثریت آراء برای باقیمانده مدت ماموریت هی -د

 جایگزین باید واجد شرایط برای عضویت در هیات مدیره  باشد.

 کمیته ها -6-02-3

 هیات مدیره می تواند کمیته هایی را به ترتیب زیرتشکیل دهد:

ازمدیران را انتخاب و بخشی  هیات مدیره می تواند ازمیان اعضای خود یک نفر را به عنوان مدیرعامل یا یک کمیته ای -الف

د به استثنای آنچه که در قانون منع وحق واگذاری به دیگری توسط یاز اختیارات خود را به مدیرعامل یا به کمیته واگذارنما

 هیات مدیره داده نشده است.

شده است، کمیته ره می تواند با توجه به ضوابط ومحدودیت هایی که درقانون برای تفویض اختیارات مقرریهیات مد  -ب

هایی را برای اجرای وظایف هیات مدیره ایجاد کند. هیات مدیره باید ترکیب، شرایط و ضوابط این کمیته ها را تعیین نماید. 

 هیات مدیره می تواند انحالل هر کمیته ای را در هر زمانی به تصویب برساند.

 پرداخت پاداش به هیات مدیره -7-02-3

چگونه پاداش و سود مستقیم وغیرمستقیم به دلیل سمت خود در هیات مدیره را نخواهد ییافت هاعضای هیات مدیره حق در

 داشت. به استثنای :

مخارج معمول، متعارف، ضروری ومنطقی که اعضای هیات مدیره برای انجام وظایف خود متحمل می شوند، قابل باز   -الف

 پرداخت می باشد.

ت مدیره در رابطه با خدماتی که خارج از وظایف خود به عنوان عضو هیات مدیره برای هزینه ها و پاداش های اعضای هیا -ب
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 انجمن انجام می دهند، قابل پرداخت است. مشروط بر این که:

 هزینه ها و پاداش ها توسط هیات مدیره منطقی و متعارف تشخیص داده شوند. -1

 رح و تصویب شده باشد.ن گونه مخارج باید قبل از پرداخت در هیات مدیره مطیا -2

 تضاد منافع تعریف شده در قانون باشد. به مربوطاین پرداخت ها باید منطبق با چارچوب ضوابط  -3

در صورتی که انجمن یک موسسه خیریه باشد هیچ کدام از اعضای هیات مدیره تحت هیچ شرایطی پاداش دریافت   -ج

 ورد را مجاز شناخته باشد.نخواهند کرد مگر اینکه قوانین موسسات خیریه این م

 جلسات هیات مدیره -3-02-8

 دعوت برای جلسات -الف

رییس هیات مدیره، مدیرعامل، و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره می توانند، هر زمان ودرهرمکان براساس ضوابط این 

سه باید در دعوتنامه مشخص اساسنامه، اعضاء را برای تشکیل جلسه دعوت نمایند. تاریخ، ساعت و نشانی محل تشکیل جل

 باشد.

تنها دراولین جلسۀ سازمانی پس ازمجمع عمومی که برای تاسیس موسسه برگزارمی شود، هریک ازموسسین یا مدیران 

می توانند در یک فرصت زمانی حداقل پنج روزه با ذکر زمان و مکان و اعالم به همه ی مدیران ازآن ها برای تشکیل جلسه 

 دعوت نمایند.

 ابتث جلسات -ب

نی را تعیین وتصویب نماید. رونوشت یهیات مدیره می تواند برای برقراری جلسات ثابت خود زمان و مکان مشخص و مع

 مصوبه باید برای همه اعضای هیات مدیره فرستاده شود. دعوتنامه دیگری برای این جلسات الزم نیست.

 دعوت نامه -ج

اساس ضوابط تعیین شده در بخش نهم این اساسنامه با ذکر زمان و مکان برای دعوت نامه های تشکیل جلسه هیات مدیره بر

همه اعضای هیات مدیره ارسال خواهد شد. دعوتنامه باید یک هفته قبل ازتاریخ تشکیل جلسه فرستاده شود.در صورتی که 

باره قبال صرف نظر کرده و یا  درزمان درخواست جلسه، همه اعضاء حضور داشته باشند و یا اعضاء غایب ازحقوق خود در این

 رضایت خود را برای تشکیل جلسه اعالم کرده باشند، ارسال دعوت نامه ضرورت ندارد .

پس از انتخابات درهرمجمع، هیات مدیرۀ منتخب در صورتی که حد نصاب الزم را برای تشکیل جلسۀ هیات مدیره داشته 

 تشکیل اولین جلسه هیات مدیره نماید. باشد، می تواند بالفاصله بدون دعوت نامه اقدام به

 رییس هیات مدیره -د

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد. درصورت غیبت وی، اعضاء حاضر، یک نفر را از میان خود برای  -1

 اداره جلسات انتخاب خواهند کرد؛
حاضر در مجمع، فرد دیگری را  یرغیاب وی اعضارییس هیات مدیره ریاست جلسات مجامع را برعهده خواهد داشت. د - 2

ازمیان اعضای هیات مدیره برای اداره مجمع انتخاب خواهند کرد. در صورتی که کسی از اعضای هیات مدیره حضور نداشته 

 نند؛باشد و یا هیچ کدام حاضر به قبول مسئولیت نباشند، اعضا می توانند از میان خود فردی را برای اداره جلسه انتخاب ک

در زمان رای گیری برای انتخاب اعضاء هیات مدیره، هیچ کاندیدائی نمی تواند ریاست مجمع را برعهده داشته باشد و  – 3

 رئیس جلسه دراین مرحله بایستی از بین اعضای غیرکاندید انتخاب شود؛
 دارانجام وظایف وی خواهد بود. عهده کی از اعضا با تصویب هیات مدیرهیمدیره درصورت غیبت مدیرعامل، رئیس هیات  – 4
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 رای گیری -ه 

 یات مدیره دارای یک رای خواهد بود؛هر یک از اعضای ه -1

جلسات هیات مدیره با حضورچهارنفرازاعضاء هیات مدیره رسمیت یافته و موضوعات مطرح شده در آن ها با اکثریت  -2

تواند رای گیری مجددی انجام دهد و رای در صورت تساوی آرا، رییس هیات مدیره نمی سه رای، معتبرخواهد بود. 

او تعیین کننده نخواهد بود؛ و رای گیری در این مورد خاص به جلسه ای که پنج نفر اعضاء هیات مدیره حضور 

  داشته باشند، موکول خواهد شد.

 شرکت غیر حضوری) تلفنی یا اینترنتی( در جلسات هیات مدیره  -ز 

دیره، یک عضو هیات مدیره می تواند به صورت غیر حضوری با وسایل تلفنی و الکترونیکی در صورت تایید تمام اعضای هیات م

 که امکان ارتباط  مناسب با همه ی شرکت کنندگان را می دهد در جلسه شرکت نمابد.

تماس و  جلسه هیات مدیره یا کمیته های منتخب را به صورت غیر حضوری، توسط تلفن یا اینترنت و ....  که امکان برقراری

ایجاد ارتباط برای همه با یکدیگر را فراهم نماید، می توان تشکیل داد. یک عضو هیات مدیره که به این طریق درجلسه شرکت 

 می کند حاضر در جلسه محسوب می شود.

 بازرس ها -  3-03

ا تا یسال و دوبا رای مخفی و برای مدت درمجامع عمومی عادی سالیانه، اعضاء انجمن یک نفررا به عنوان بازرس اصلی  

 برگزاری مجمع عمومی بعدی و یا انتخابات جدید، انتخاب می نمایند.

  وظایف بازرس - 3-03-1

 نظارت براجرای وظایف هیئت مدیره؛ -الف

 نظارت براجرای مصوّبات مجامع عمومی؛ -ب 

 نظارت بر پیشرفت کارها بطور صحیح؛  -ج 

 تهیّه گزارش جهت طرح درمجامع عمومی؛   - د

 همکاری ومعاونت در کلیه امورانجمن؛  -ه 

 شرکت در شورای نیابتی داوری انجمن.  -و

 شرایط انتخاب شدن بازرس انجمن - 3-03-2

 ؛  ک سال همکاری داوطلبانه با انجمنیداشتن حداقل شش ماه سابقه ی عضویت ویا  -الف 

 ؛ی وپنج سال سنحداقل س دارا بودن -ب  

 ک سال سکونت در شهراتاوا و یا حومه؛ یسابقه ی حداقل  -ج 

 نداشتن مشکل قانونی از لحا ظ قوانین کانادا.  -د  

 

 احرازشرایط فوق باید توسط کمیته انتخابات )منتخب هیات مدیره( تایید شده باشد.

 

  اخطارهای قانونی بازرس: -3-03-3

امع عمومی به اخطارهائی قانونی که اعضائی ازهیات مدیره درطول دورۀ فعالیت خود دریافت بازرس در گزارش های خود به مج

رندگان و دفعات آن جهت کمک به انتخاب کنندگان جهت آگاهی بیشتر نسبت به کاندیداها، ینموده اند و با ذکر نام اخطارگ

 اشاره خواهد نمود.
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 اعضاء – 3-04

 تعریف - 1-04-3

سانی هستند که درخواست عضویت انجمن را تکمیل نموده و با امضای آن مقررات اساسنامه انجمن اعضای رسمی انجمن ک

را پذیرفته و حق عضویت مصوب را پرداخت کرده اند. هیات مدیره می تواند بر اساس سیاست های مصوب خود برای تقدیر 

من همکاری مستمرداشته اند کسانی را به عضویت از ایرانیان مقیم شهر که در خدمات فرهنگی و اجتماعی مشارکت  و با انج

افتخاری انجمن انتخاب نمایند. این گونه اعضاء نیز باید درخواست عضویت را تکمیل و اساسنامه انجمن را پذیرفته باشند. 

مدیره  تنها از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.ضوابط و شرایط آن را طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات

  می رسد.

 

 عضویت وشرایط عضویت درانجمن –2-04-3

سال سن داشته و فرم درخواست عضویت را تکمیل و این اساسنامه را قبول نموده ونیز حق  18کلیه افرادی که حداقل  -1

 عضویت متعلقه را پرداخت نماید، می تواند به عضویت انجمن درآید؛

 نه که مبلغ بیست دالربرای هرسال مالی است، می باشند؛اعضاء موظف به پرداخت حق عضویت ساال -2

 تغییرمبلغ حق عضویت ساالنه موکول به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد؛ -3

کلیه اعضاء انجمن که حداقل سه ماه از پرداخت حق عضویت آنان گذشته باشد، می توانند با داشتن حق رای در مجمع  -4

 ایند؛عمومی شرکت نم

 شرکت اعضاء رسمی درمجامع عمومی درسال موکول به پرداخت حق عضویت همان و سال های پیشین خواهد بود؛ -5

 اعضای افتخاری دارای همان اختیارات اعضای رسمی خواهند بود؛ -6

 حضورهیچ فردی غیرازاعضاء درمجامع عمومی مجازنیست، مگر به دعوت کتبی یا اجازه هیات مدیره؛ -7

 خود کارت عضویت صادر خواهد کرد؛ یاعضا ۀجمن برای کلیان -8

با درخواست قبلی و تایید اعضای انجمن برای آگاهی و یا ارائۀ پیشنهادات، بدون حق رای در تصمیم گیری ها می توانند  -9

 در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند. هیات مدیره

ا استعفای عضو به طور خود کار باطل می شود و یا در صورت عضویت درانجمن قابل انتقال به دیگری نمی باشد وب -10

 اخراج عضو براساس قانون، عضویت لغوخواهد شد.

 تنبیهات انضباطی  –3-04-3

هیات مدیره حداکثرپس ازمدت پانزده روزازوقوف تخلف هرعضوانجمن نسبت به عدم رعایت مواد اساسنامه یا آیین نامه  -1

ره، موارد را به عضو خاطی اخطارکتبی نموده و تصمیمات الزم را در رابطه با نحوۀ یات مدهای مصوب انجمن و مصوبات هی

 رسیدگی به موضوع اتخاذ خواهد نمود؛

 اخطارنامه می بایست حاوی شرح تخلف )ها( و مستندات مربوطه باشد؛  -2

فت اخطاریه به هیات مدیره تسلیم عضو خاطی حق دارد که اعتراض کتبی خود را درظرف مدت حداکثرده روز پس از دریا -3

 نماید. 

و نتیجه را ظرف مدت  و رای الزم صادر می کندهیات مدیره با توجه به اعتراض کتبی عضوخاطی موضوع را رسیدگی  -4

 حداکثرپانزده روز همراه با تمام مستندات به شورای داوری ارجاع نماید؛

خودرا به هیات مدیره تسلیم ننماید، موضوع بدون حق اعتراض،  چنانچه عضوخاطی ظرف مدت تعیین شده اعتراض کتبی -5

 توسط هیات مدیره مورد رسیدگی قرارگرفته و اقدام خواهد کرد. و به شورای داوری گزارش خواهد شد؛

 شورای داوری موضوع را رسیدگی نموده و رای نهائی را حداکثر ظرف مدت بیست روزجهت اجرا اعالم خواهد نمود؛ -6
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چه هریک ازطرفین نسبت به رای شورای داوری معترض باشد، می تواند مراتب را به اطالع موسسۀ خدمات کانادا چنان -7

بخش موسسات غیرانتفاعی رسانده و درصورت محق بودن با کسب نظرسازمان مزبور، از شورا درخواست تجدید نظردر رای 

 ودرا با نظرسازمان مزبور تطبیق نماید. خود را بنماید. شورا نیزموظف است موضوع را پیگیری و نظر خ

 

 شورای داوری -3-05

وجود این شورا به منظورحفظ و تداوم استحکام و انسجام کل انجمن، هیات مدیره و همچنین انتظام بخشیدن به روابط 

ا پنج بین سایراعضاء با هیات مدیره، به عنوان مرجع حل اختالفات انجمن پیش بینی گردیده است و مرکب از سه ت

نفرعضو میباشد که توسط مجمع عمومی و برای مدت معین از بین اعضاء انجمن و با رای مخفی با شرایط زیر انتخاب می 

 شوند:

 دارا بودن حداقل سی وپنج سال سن؛  -1

 دارای اجازه اقامت دائم در کانادا؛  -2

   نداشتن مشکل قانونی و پیشینۀ سلب مسئولیت از طرف مجمع و یا شورای داوری؛ -3

 سابقه ی حداقل یک سال سکونت در شهراتاوا و یا حومه؛  -4

 نداشتن مشکل قانونی از لحا ظ قوانین کانادا. -5

 احراز شرایط فوق باید توسط کمیته انتخابات تایید شده باشد. 
 

 داوریوظائف واختیارات شورای 

    

شورای داوری عالوه برمسوولیت های مطرح شده در سایرمواد این اساسنامه، رسیدگی به اختالفات بین اعضاء انجمن،  -1 

اعضاء هیات مدیره، بازرس ها با هیات مدیره وسایر اعضاء با هیات مدیره را برعهده داشته وپس از رسیدگی، رای الزم را صادر 

 خواهد نمود؛

 

 ن دربرابرمجامع انجمن و گزارش دهی ساالنه ازعملکرد خود به آن ها؛مسول بود -2

تصمیمات شورای داوری با رای اکثریت اعضاء آن معتبروبرای کلیه اعضاء هیات مدیره وبازرسان و اعضاء انجمن الزم االجرا  -3

 میباشد؛

نگرفته باشد، تا تسلیم پاسخ الزم مورد شکایات واصله ازاعضاء که توسط هیات مدیره و بازرس ها مورد رسیدگی قرار  -4

 رسیدگی و پیگیری قرارخواهند گرفت؛

شورای داوری موظف است در مواردی که مسوولی برای اداره امورانجمن درهیات مدیره وجود نداشته  باشد، خط مشی  -5

 اداره انجمن را تا تشکیل مجمع عمومی مشخص نماید؛

میتواند دو نفر ازاعضاء خود را مامور اداره امور انجمن تا تشکیل مجمع و انتخابات شورای داوری  5در صورت تحقق ردیف  -6

 اعضاء هیات مدیره بنماید؛

ردی که به آن شورا ارجاع میگردد رسیدگی واعالم رای نماید. است حد اکثر ظرف بیست روز به مواشورای داوری موظف  -7

موجود، آئین نامه ها و مصوبات هیات مدیره که منطبق برموازین قانونی  منابع مرجع برای تصمیم گیری این شورا، اساسنامۀ

 به تصویب رسیده اند، می باشد؛  

چنانچه به عللی این شورا تشکیل نگردد، و یا تعداد الزم را دارا نباشد، بازرس به همراه بازرس علی البدل، با انتخاب یک تا  -8

 ت از طرف شورای داوری، وظایف و اختیارات اجرائی آن را انجام خواهند داد.سه نفرازاعضاء خارج ازهیات مدیره، به نیاب
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 بخش چهارم : امور مالی

 سال مالی - 01-4

 ه هیات مدیره تعیین و تصویب کند.پایان ماه دسامبریا هرتاریخ دیگری است ک انجمنسال مالی  

 عملیات بانکی -02-4

موسسه را برای نقل و انتقال پولی و مالی، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، تعیین مورد عمل  ا بانک هاییهیات مدیره، بانک 

 و تصویب خواهد کرد.

 گزارش های مالی – 4 -03

وگزارش های مالی سالیانه انجمن توسط هیات مدیره تهیه وپس از امضاء همراه گزارش حسابرس )یا کسی  صورت حساب ها

ه می شود( به نشست سالیانه اعضای انجمن تسلیم می شود. رونوشتی از این گزارشات که برای بررسی عملیات مالی برگزید

 برای همۀ اعضای انجمن در فاصله ای نه کمتر از بیست روز از تاریخ تشکیل نشست ارسال خواهد شد.

 انتخاب حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( – 4-04

مومی سالیانه یک نفر را ازمیان خود یا برون ازانجمن به عنوان حسابرس )یا کسی که برای اعضای انجمن در نشست ع -1

 بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( انتخاب می نمایند؛

داوطلب حسابرسی )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( عالوه بر اطالعات حسابداری باید مستقل  -2

 ات مدیره، صاحب منصبان و موسسات وابسته به آن باشد؛و بدون وابستگی به هی

در صورتیکه داوطلبی از میان اعضاء وجود نداشته باشد، هیات مدیره می تواند فردی را خارج از انجمن برای این منظوربا  -3

 د؛یاعالم حق الزحمه برای تصویب به نشست اعضاء معرفی نما

رگزیده می شود( بدون اینکه حق دخالت دراموراجرائی انجمن را حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی ب -4

داشته باشد، درهر زمان می تواند به کلیۀ اسنادومدارک وپرونده ها، صورتجلسات ومصوبات انجمن مراجعه و اطالعات 

واجهه الزمه را کسب و در صورت نیازتذکرات ضروری را به هیات مدیره، مدیران و صاحب منصبان بدهد و در صورت م

 با نارسائی یا تخلف درحین رسیدگی خود، مراتب را به نشست عمومی یا ویژه گزارش نماید.

حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( می تواند درتمام جلسات انجمن شرکت نماید. )در  -5

توسط انجمن پرداخت می شود(.  صورت دعوت ویژۀ هیات مدیره و داشتن امکان مالی انجمن، هزینه های مترتبه

رونوشت کلیۀ دعوتنامه های جلسات انجمن برای حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( 

 فرستاده می شود؛

چنانچه حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( نیاز به اطالعاتی داشته باشد، مدیران مسول  -6

ن مصدر کار فعلی و گذشته وحسابرس پیشین )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده شده بود( باید و کارکنا

 آنها را دراختیار وی قرار دهند؛

در صورتی که حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده می شود( برکنارشده، مستعفی و یا به دالیلی  -7

مدیره می تواند با اکثریت مطلق آراء خود )پنج رای( فردی را برای جایگزینی انتخاب  قادربه ادامه خدمت نباشد، هیات

نماید. درغیراینصورت نشست ویژه اعضای انجمن برای انتخاب حسابرس )یا کسی که برای بررسی عملیات مالی برگزیده 

 می شود( ضروری است.
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بان، مسولین، )صاحب منصOfficers–بخش پنجم 

 کادرها(

 )صاحب منصبان، مسولین، کادرها( -01-5

هیات مدیره دراولین نشست خود بعدازمجمع عمومی از میان اعضای منتخب یک نفر را به عنوان رییس برمی گزیند، و می 

ه داری را می توان خزانه دارمنصوب نماید.سمت دبیری و خزانو  دبیرتواند ازمیان سایرمدیران، افرادی را به سمت مدیرعامل، 

است هیات مدیره و مدیرعاملی را هم می توان به یک فرد سپرد. یواگذارنمود.سمت ر« خزانه دار -دبیر»به یک فرد با عنوان 

 عناوین و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره بر اساس نیازها و برنامه های انجمن توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ت های صاحب منصبان ونمایندگان را برحسب مورد و نیاز ایجاد نموده و اختیارات الزم را برای آن هیات مدیره می تواند سم

 ها معین، تجویز و مصوب نماید.

 واگذارشده توسط هیات مدیره منصب -02-5

 دوره ماموریت هر صاحب منصبی با تصمیم و تصویب هیات مدیره خاتمه پیدا می کند.

 وظایف -03-5

 ولیت وظایف محوله را برعهده داشته ومی توانند تمام یا بخشی ازاختیارات خود را به دیگران واگذارنمایند.صاحب منصبان مسئ

  وظایف رییس هیات مدیره -04-5

که براساس قانون تعیین شده و  یاین اساسنامه و سایروظایف 3-02-8-دوظایف رییس هیات مدیره به شرح مندرج دربند 

 شود، می باشد. یا توسط هیات مدیره تصویب

 وظایف مدیرعامل  -5-05

می باشد به انضمام هرنوع وظیفه ای که درقانون مقررشده و یا هیات مدیره مصوب  )الف(وظایف مدیرعامل براساس پیوست 

 نماید، برعهده خواهد داشت.

 وظابف خزانه دار - 5 -06

ا هیات مدیره مصوب یای که درقانون مقررشده ومی باشد به انضمام هرنوع وظیفه  )ب(وظایف خزانه داربراساس پیوست 

 نماید.

 ظایف دبیرو -07-5

 شده و یا هیات مدیره مصوب نماید.می باشد به انضمام هرنوع وظیفه ای که درقانون مقرر)ج(  پیوست وظایف دبیربراساس

 د.اعضای هیات مدیره توسط آیین نامه ای که به تصویب می رسد تعیین خواهد شظایف سایر و -08-5
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 مصونیت اعضای هیات مدیره وسایرین  -بخش ششم 

 مصونیت اعضای هیات مدیره و صاحب منصبان - 6 -01 

هیچ یک ازمدیران، صاحب منصبان واعضای کمیته ها را به دلیل عملکرد، غفلت و تقصیر دیگرمدیران، صاحب منصبان، اعضای 

 ت زیر، نمی توان مسئول و مقصر شناخت:کمیته ها و کارکنان انجمن برای مشارکت در فعل و انفعاال

هرگونه خسارت، ضرر و زیان های ناشی از نارسایی وکمبود اسناد مالکیت اموال انجمن، در صورتی که اقدامات مجریان و  -1

 مشارکت کنندگان براساس مصوبات هیات مدیره باشد، مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود؛

ازسرمایه گذاری های نقدی و دارایی های انجمن در معامالت اوراق بهاء دار، یا  یناشهر گونه ضرر و زیان و نارسایی  -2

 سایرسرمایه گذاری ها ونقل و انتقاالت آن ها؛ 

هر گونه ضرر و زیان و خسارت حاصله از ورشکستگی مالی یا ناتوانی انجمن در پرداخت دیون، یا اقدام غیر مستقیم  -3

 آن ها درارتباط است؛ هرشخص و موسسه ای که انجمن با

ا هرگونه ضرر و زیان و خسارات وارده و بد یهر نوع پول، اوراق بهاء دار یا منافع آنها که به سپرده گذاشته شده اند و -4

شانسی که براثرانجام وظایف مدیران دررابطه با مسئولیت های مدیریتی آنها حاصل شده باشد قابل تعقیب نخواهد بود به 

 شرط این که:

 فعالیت ها براساس قانون، اساسنامه و ضابطه های مصوب باشد؛ -فال

 استفاده ازاختیارات و انجام وظایف براساس قانون باشد. -ب 
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 بخش هفتم : تضاد منافع

 تصاد منافع - 7 -01

 یا اشخاصی، که شخص شودیاطالق م یتی( به حالت و وضعConflict of interestا تزاحم منافع )یا تعارض منافع یتضاد 

رند، و از آن طرف یگیت محتاج به اعتماد قرار میک طرف در مقام و موقعیدر فعالیت های انجمن وجود داشته باشند که از 

 ت مورد نظر در کارهای انجمن قرار دارند.یمجزا و در تقابل و تعارض با مسؤول یا گروهی یمنافع شخص یشخص خود دارا

 یک عالقه، وابستگی یران، کارکنان و داوطلبان (  انجمن دارایره،مدیات مدیه یاز فعاالن )اعضا یکی که یطیت و شرایوضع  -

مربوط به انجمن وجود داشته  یت هایز با فعالیرقابت آم یها یت ها و همکاریم در فعالیر مستقیا غیم یاعم از مستق یا نفعی

 باشد تضاد منافع نامیده می شود، از جمله:

 ت در انجمن داشته باشد. یک فعالیمربوط به  یدر قراردادها یدهد که شخص مزبورمنافع یرخ م یفع هنگامتضاد منا- 

 انجمن شود. یاست هایاز س یکه اقدام و عمل شخص سبب خدشه دار شدن اعتماد عموم یهنگام  -

ت ها و یف و مسئولیبا وظا و کسب منافع مالی در خارج از انجمن، در تضاد و تقابل یو خصوص یت شخصیشخص در فعال- 

 .در مورد تضاد منافع با انجمن باشد یا سبب ایجاد شبهه دردرک عمومیدر انجمن باشد  یتعهدات و

 ت خود شود.یمناسب انجمن از فعال یکه مانع بهره بردار  ی)با رقیبان( در امور یهمکار -

ن یاز ا یا احتمال بهره برداریکند  یصت بهره بردارن فریکه ممکن ازا یا موسسه ایاشتغال به کار و متعهد به افراد  -

 دیت را فراهم نمایموقع

مصالحه یا ایجاد روابط کاری در جهت  مشارکت و همکاری با موسسات و سازمان های دیگر و یا اقدام و عملی که سبب -

 2 .ضرر و زیان احتمالی با انجمن شود تضاد منافع به شمار می رود

از اقدامات متضاد  یدر مورد حفظ منافع  انجمن و خود دار ید تعهد نامه ایت خود بایآغاز فعال همه همکاران انجمن در

 منافع  انجمن را امضاء کنند.

ک قرارداد یا معامله یا پیشنهاد یک قرارداد یا معامله با انجمن یهریک ازاعضای هیات مدیره که مستقیم یا غیرمستقیم در

که در قانون مشخص شده است ، باید مراتب را براساس قانون، افشاء و به هیات مدیره اعالم ذینفع باشد، به استثای مواردی 

نماید. چنین مدیری نمی تواند درهمه یا بخشی از نشست های الزم برای تصمیم گیری و تصویب این گونه قراردادها و 

  معامالت توسط هیات مدیره شرکت نموده و رای دهد.

 موسسات خیریه - 7 -02

ر صورتی که موسسه خیریه باشد، هیج یک ازمدیران نمی توانند مستقیم یاغیرمستقیم توسط یک وابسته، از پرتو یک د

قرارداد یا طرق دیگر، مزایایی ازموسسه کسب نماید. مگراین که تمام موارد و ضوابط قانونی در رابطه با موسسا ت خیریه 

 رعایت شده باشد.

 

 

 

 

                                                             
2 http://hrcouncil.ca/docs/POL_Conflict_of_Interest3.pdf 
http://hrcouncil.ca/docs/POL_Conflict_of_interest_CL.pdf 

http://hrcouncil.ca/docs/POL_Conflict_of_Interest3.pdf
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 گرد همایی های اعضاء   -خش هشتم ب

نشست ها ی )مجمع های( عمومی متشکل ازاعضاء بوده که به عنوان عالی ترین رکن ها و مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیمات 

انجمن می باشد و به صورت عادی و یا فوق العاده برگزارمی شود. نشست های عادی سالیانه و نشست های فوق العاده برحسب 

رموقعی ازسال تشکیل می شود. تصمیمات آنها بدون تغییرمی باشد مگرتوسط خود آنها. مجامع عمومی توسط ضرورت دره

هیات رئیسه ای مرکب ازیکنفررئیس, یکنفر منشی و دونفر ناظر که از بین حاضرین درمجمع بجز کاندیداهای شورای داوری، 

 هیات مدیره و بازرسان، انتخاب می گردند، اداره می شود.

، بازرس)ها(،  حسابرسست های عادی می تواند به صورت فوق العاده درهرزمان به تقاضای اکثریت اعضاء هیات مدیره، نش

شورای داوری، ویا به در خواست یک دهم اعضاء تشکیل گردد. هیات مدیره موظف است بر اساس در خواست کتبی یکدهم 

دی که در قانون مشخص شده یا در تضاد با آن نباشد، در یک فاصله اعضا، درهرموضوع مربوط به امورانجمن به استثنای موار

 زمانی بیست و یک روزه از تاریخ درخواست، نسبت به دعوت نشست ویژه اقدام نماید.

 

 نشست سالیانه -01-8

 21، نشست سالیانه توسط هیات مدیره دریک روزومکان معینی دراستان آنتاریو تعیین خواهد شد. هیات مدیره موظف است

ن شده برای این ییروز قبل از تاریخ نشست، گزارشات مالی تصویب شده، گزارش حسابرس یا گزارش بررسی توسط فرد تع

مسئولیت و سایرگزارشات مالی که دراساسنامه و یا آیین نامه ها ی انجمن معین شده است را برای کلیه، اعضاء؛ ارسال کند. 

 بود از:دستور جلسه نشست سالیانه عبارت خواهد 

 اعالم دستورجلسه؛ -1

 خواندن صورتجلسه نشست سالیانه پیشین و جلسه های ویژه؛  -2

 شورای داوری، هیات مدیره وبازرس ها؛ خواندن گزارش های  -3

 خواندن گزارش عملکرد ساالنه مالی انجمن توسط خزانه داروحسابرس انجمن؛ -4

 تشخیص دهد؛ انتخاب اعضای شورای داوری برای مدتی که مجمع  -5

 ، بازرسان اصلی وعلی البدل وحسابرس؛هیات مدیره یانتخاب اعضا -6

در صورتی که نامزدان انتخابات به تعداد الزم نبود، مجمع می تواند از میان داوطلبان موجود کسانی  را تایید نموده و به  

انده را بدهد. و در غیر این صورت تشکیل جلسه اعضای هیات مدیره منتخب اجازه  و اختیار الزم برای انتخاب مدیران باقی م

 دیگری را برای حد اکثر شصت روز دیگر تصویب کند.

 رسیدگی به سایرمواردی که دردستورجلسه ذکرگردیده است. -7

در نشست سالیانه اعضاء، نمی توان موارد دیگری غیرازدستورجلسه رامطرح نمود، مگراین که قبل از انتشار و ارسال دعوت 

برای جلسه سالیانه، مورد پیشنهادی توسط عضوی ازانجمن براساس ضوابط قانونی به دبیر هیات مدیره تسلیم و در  نامه

 دعوتنامه جای داده شده باشد.

 وظایف نشست )مجمع( عمومی  -8-02

 استماع گزارش های شورای داوری، هیات مدیره، بازرس ها و حسابرس و رسیدگی و تصویب و یا رد آنها؛ -1

 بازرس ها و  حسابرس، واعضاء انجمن؛، مدیره بررسی و تصویب و یا رد پیشنهادهای شورای داوری، هیات  -2

 تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛-3
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 تعیین و تغییرخط مشی و موضوع فعالیت کلی انجمن؛ -4

یک  –؛ ج اعضای اصلی هیات مدیرهپنج نفر -سه یا پنج نفراعضای شورای داوری؛ ب -انجام انتخابات برای برگزیدن: الف -5

 انتخاب حسابرس پیشین یا حسابرس جدید؛ -و دنفربازرس اصلی 

 تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛ -6

 درصورت لزوم عزل اعضای هیات مدیره، شورای داوری، بازرس ها و حسابرس ازمسولیت وسلب عضویت انجمن ازاعضاء؛  -7

 و انتشار آگهی ها و دعوت نامه ها؛ تعیین روزنامه جهت درج -8

 تعیین میزان حق عضویت به پیشنهاد هیات مدیره؛ -9

 تصویب انتشار نشریه انجمن. -10

 

 وظایف نشست ویژه )مجمع عمومی فوق العاده( - 8 -03

 . تصویب اساسنامه و تغییرات آن؛ 1

 نجمن؛. بررسی و تصویب ویا رد پیشنهاد سه چهارم اعضاء مبنی بر انحالل ا2

. در صورت تصویب انحالل انجمن، اقدام برای انتخاب دونفر به عنوان مدیران تصفیه از میان داوطلبان حاضر درجلسه، 3

 برای این منظور برمی گزیند؛ ودرصورت فقدان داوطلب، دو نفررا ازمیان بازرسان واعضاء شورای داوری

 انجمن ویا ادغام آن درسازمان ها و موسسات دیگر. . تعیین خط مشی وهرگونه تغییردرماهیت وموضوع فعالیت 4

 

 شرایط برگزاری نشست عمومی ویژه - 8 -04

 مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 ا به درخواست یک دهم اعضاء انجمن؛ی. با درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره، بازرس )ها( ، شورای داوری وحسابرس 1

حسابرس برگزاری نشست را اجرا نکردند، شورای داوری و یا  یابازرس ، مدت بیست و یک روز هیات مدیره. چنانچه ظرف 2

 آن اعضاء می توانند راسا مبادرت به آن نمایند.

ل نشست عمومی فوق العاده در باراول، همان شرایط نشست عمومی عادی می باشد، و در بار دوم ی. اکثریت الزم برای تشک3

 بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند تشکیل می گردد.با حضور 

. تصمیمات نشست عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. درمورد انحالل و یا ادغام 4

 انجمن با تشکیالت و سازمانی دیگر، آرای سه چهارم اعضاء حاضر درجلسه نیازاست.

در مجامع عمومی فقط دارای یک رای میباشد. هر یک از اعضاء انجمن درشرایط  اضطراری میتواند  . هریک از اعضاء انجمن5

دیگر از اعضاء انجمن وکالت دهد. دراینصورت صحت امضاء وکالتنامه باید به   یبا اطالع قبلی هیات مدیره رای خود را به یک

 مالک عمل تعیین حد نصاب قرارخواهد گرفت.تائید کمیتۀ انتخابات برسد و بجای تعداد حضار، تعداد آراء 

 حد نصاب - 8 -05

( اعضای واجد شرایط رای دادن چه به صورت حضوری و یا 1+50حد نصاب الزم برای رسمیت نشست اعضا، حضور حد اکثر)

ادامه  از طریق وکالت نامه می باشد . در صورتی که در گشایش نشست حد نصاب الزم حاصل شود، جلسه می تواند تشکیل و

 داشته و به موضوعات دستورجلسه رسیدگی نماید حتی درموقعی که در ادامه جلسه این حد نصاب وجود نداشته باشد.

 ریاست نشست - 8 -06

رییس هیات و یا عدم تقبل مسئولیت از سوی ریاست نشست برعهده رییس هیات مدیره خواهد بود. درصورت غیبت 

ه را انتخاب نمایند و چنانچه هیچ یک ازاعضای هیات ازاعضای هیات مدیر یمدیره،اعضاء حاضر در مجمع می توانند فرد دیگر

هیچ  .مدیره این مسئولیت را تقبل نکردند، و یا آنها خود کاندید بودند، اعضاء می توانند از میان خود، یکنفررا برگزینند
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 کاندیدائی نمی تواند ریاست مجمع را برعهده داشته باشد.

 رای دادن اعضاء - 8 -07

مطرح شده درنشست اعضاء با تصویب اکثریت آرا معتبر خواهد بود مگر این که درقانون یا اساسنامه  تصمیم گیری در موارد

 شرایط دیگری تعیین شده باشد. مشروط بر این که:

 . هر یک از اعضا درهرنشست دارای یک رای خواهد بود؛1

 وش باال بردن دست صورت می گیرد؛ . اعالم رای توسط عضوهایی که دارای حق رای هستند به همراه رییس نشست به ر2

. آرای کسانی که دررای گیری کتبی مشارکت نمی کنند )بیطرف، ممتنع(  هستند درشمارش مجموع آرا به حساب نمی 3

 آید؛

گیری  ی. قبل یا بعد از هر رای گیری با باال بردن دست در هر مورد، رییس جلسه یا یکی از اعضای می تواند تقاضای را4

 د. چگونگی و روش رای گیری را رییس جلسه تعیین خواهد کرد؛کتبی نمای

. در صورتی که آراء )مثبت و منفی( برابر بودند رییس جلسه باید رای گیری کتبی نماید. رییس جلسه نیزدارای یک رای 5

 خواهد بود. درصورتی که آراء کتبی نیز برابر بودند، موضوع رای گیری منتفی خواهد شد؛ و 

عی که رای گیری با باال بردن دست اظهار و انجام می شود، اعالم رییس هیات مدیره، در مورد تصویب یا رد موضوع . در مواق6

و ثبت آن در صورت جلسه ، مستند قطعی برای معتبربودن آن خواهد بود و نیازی به شمارش و ثبت تعداد آرای موافق و 

 داشته و یا درخواست شده باشد. مخالف نخواهد بود. مگر این که رای گیری کتبی ضرورت

 اعالم تنفس  - 8 -08 

رییس نشست می تواند گاه به گاه با موافقت اکثریت حاضرین ، نشستی را موقتا تعطیل نماید. برای تشکیل مجدد نشست 

داشته باشد. روز ادامه  30نیاز به دعوتنامه نخواهد بود مگر این که تعطیالت به وسیله یک یا چندین تنفس به مدت بیش از 

هرموضوعی که درجلسه اولیه )اصلی( مطرح بوده و در دعوتنامه ارسالی به اعضاء ذکر شده باشد را  می توان در نشست های 

 بعد ازتنفس مطرح وعمل نمود.

 حق حضور افراد مجاز -8-09

 کسانی که حق حضور در نشست اعضاء را دارند عبارتند از: 

)ویا فردی که برای بررسی فعالیت های کانون برگزیده شده(، بازرسان و افرادی که طبق  اعضاء ، مدیران ، حسابرس انجمن

 قانون یا ضوابط انجمن مجاز به شرکت هستند. 

سایرافرادغیرعضو)بدون حق رای( تنها به دعوت هیات مدیره یا توسط رای اکثریت اعضاء حاضرمی توانند در نشست حضور 

 یابند.
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 دعوتنامه ها -بخش نهم 

اعضاء و حسابرس  ۀطبق قانون برای تشکیل نشست های سالیانه و یا ویژه، باید دعوتنامه کتبی براساس ضوابط قانونی برای هم

)و یا کسی که برای بررسی فعالیت ها انتخاب شده( ارسال شود. دردعوت نامه ها نباید فرصت زمانی کمتر از ده روز و یا 

 نجاه روز زمان در نظر گرفت.بیشتر از پ

دعوت نامه برای جلساتی که جهت رسیدگی به موارد ویژه برگزار می شود، باید دارای اطالعات کافی باشد  تا امکان تصمیم 

 گیری مناسب را به اعضا بدهد. در دعوتنامه ها باید حق اعضاء برای رای دادن توسط وکالتنامه درج شود.

 روش - 9 -01

ا حسابرس از طریق تلفن، تحویل ینامه )یا اطالع رسانی( به اعضاء، مدیران، اعضای شورای داوری، بازرسان وهر گونه دعوت

حضوری، پست، پست الکترونیکی، و یا سایروسایل الکترونیکی به آخرین نشانی آن ها که در اسناد انجمن ثبت شده است، 

می شود. اگر نشانی از آنان در دست نیست به آخرین نشانی  ارسال می گردد. برای حسابرس به نشانی موسسۀ وی فرستاده

موجود که دراختیار دبیرهست فرستاده خواهد شد. مگر این که مخاطب رضایت کتبی خود را مبنی بر عدم ارسال دعوتنامه 

 یا تغییر زمان را اعالم کرده باشد.

 محاسبه زمان  - 9 -02

ی به صورت تعداد معینی روز تعیین شده و یا تمدید زمان به صورت روزانه در دعوتنامه هایی که درآن ها محدودیت زمان 

قید شده است، روز تهیه دعوتنامه یا روز پست آن، جزء شمارش ایام نخواهد بود. مگر این که ترتیب دیگری برای شمارش 

 روزها یا مدت در دعوتنامه قید شده باشد.

 تنامهاشتباهات و از قلم افتادگی ها در دعو - 9 -03

هر گونه اشتباه یا از قلم افتادگی اتفاقی در صدوردعوتنامه جلسۀ هیات مدیره یا اعضای انجمن، سبب ابطال نشست یا لغو 

 تصمیمات اتخاذ شده در آن نخواهد بود.

 اسنادی که باید نگهداری شوند -9 -03

 رونوشتی ازاساسنامه واوراق ثبت انجمن و اصالح و بازنگری آنها؛ -1

 یه دستور جلسات و صورتجلسات مجامع؛رونوشت کل -2

 رونوشت کلیه احکام صادره توسط شورای داوری؛ -3

 رونوشت کلیه دستور جلسات و صورتجلسات هیات مدیره؛ -4

 رونوشت کلیه گزارشات مالی ساالنۀ انجمن، -5

 ؛انجمن حسابرسرونوشت کلیۀ گزارشات   -6

 دفتر ثبت )عملکرد( هیات مدیره؛ -7

 ن؛دفتر ثبت )عملکرد( صاحب منصبا -8

 دفتر ثبت اعضای انجمن؛ -9

 دفاترواسناد و مدارک حسابداری که نشان دهنده عملکرد مناسب برای امور مالی انجمن درهرفصل )سه ماه( باشد.  -10

به تصویب هیات مدیره می رسد، برای مدت شش سال  این اسناد ومدارک درمرکزانجمن و یا محلی که دراستان آنتاریو

 نگهداری می شوند.

مدارک در ساعات کاری انجمن می تواند در اختیار مدیران، صاحب منصبان، حسابرس، بازرسان و اعضای این اسناد و 
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 انجمن قرارگیرد، وهریک ازآنان می توانند درخواستی برای دریافت رونوشت این اسناد را داشته باشند.  

 

 

 بخش دهم : تصویب و اصالح اساسنامه

ات مدیره نیز یمی توانند درهرزمان اساسنامه را با تصویب اکثریت آراء مورد بازنگری و اصالح قرار دهند. هاعضای انجمن 

ممکن است بر اساس مجوزهای قانونی این اساسنامه را تصویب و اصالح نماید، مواد مربوط به واگذاری عضویت و یا تغییر 

 مستثنا می باشند.شیوه رای گیری اعضای غایب در رای گیری، از این امر 
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 پیوست های اساسنامه

 

 پیوست الف: شرح وظیفه مدیرعامل

 کلیات وظایف )مسولیت ها(

ران و هم آهنگی فرآیند های اموراجرائی هیات مدیره را برعهده داشته ونماینده برون سازمانی یمدیرعامل وظیفه رهبری مد -1

 هیات مدیره محسوب می شود. 

 دیر عامل هماهنگ کننده فعالیت های هیات مدیره در راستای اجرای مسئولیت مدیریتی می باشد.م -2

 وظیفه هماهنگی بین اعضای هیات مدیره و نقش رابط و تسهیل کننده بین هیات مدیره و صاحب منصبان را بر عهده دارد. -3

  تور نشست ها را برعهده خواهد  داشت.مدیرعامل مسئولیت نظارت براجرای وظایف هیات مدیره منطبق با دس -4

 نشست ها  -5

که  یصورتبود و در  هیات مدیره خواهد مدیر عامل مسئول تهیه برنامه های سالیانه بر اساس اهداف تعیین شده توسط -الف     

 ریاست هیات مدیره را نیز برعهده داشته باشد، اداره نشست های هیات مدیره  با وی خواهد بود. 

 نظارت بر اداره نشست ها به صورت موثر و کارا برای فعالیت های مشخص شده با مدیرعامل خواهد بود. -ب     

 مدیرعامل نظارت بر تدوین برنامه سالیانه برای حلسات هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت. -ج      

 امضای اسناد ومدارک  -د       

و امضاء کلیۀ اوراق و)مدارک(، حوالجات، اسناد تعهد آور، پیمان ها وسایر   مدارک افتتاح حساب های بانکی انجمن      

مالی( به عنوان کتبی تعهد آوری که بر عهده  انجمن باشد، می تواند با دو امضاء از سه امضای خزانه دار )مسول امور 

صورتیکه مدیرعامل و رئیس د. )در امضای کنندۀ ثابت و مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره وبا مهرانجمن صورت گیر

هیات مدیره یکنفرباشد، دبیرانجمن دارای حق امضاء خواهد بود(. به عالوه هیات مدیره درمواقع ضروری می تواند ضوابط 

  الزم وشخص یا اشخاص مجاز را برای اعمال آن معین نماید.

 هدایت و رهبری: -6

 دیران ارشد )صاحب منصبان( کانون، خواهد بود.مدیرعامل رابط اصلی بین هیات مدیره و م -الف      

وظیفه راهنمایی و ارشاد صاحب منصبان  برای دستیابی به اهداف و انتظارات تعیین شده توسط هیات مدیره  با   -ب      

 مدیرعامل خواهد بود.

کل انواع گزارش ها را به ترتیبی مدیرعامل وظیفه دارد که با مشارکت وهمکاری صاحب منصبان، استاندارد ها و ش -ج           

طراحی و تدوین نماید که حاوی جزییات الزم برای پاسخ گویی به نیاز های هیات مدیره در رابطه با راهبردها و برنامه ها ، مصوبات 

 و گزارش عملکردهای انجمن، باشد.

 ارزیابی عملکردها:   -7

صاحب منصبان ، رهنمود های الزم را تهیه ودر اختیار مدیر عامل برای تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سالیانه  

 هیات مدیره قرارخواهد داد.

 برنامه اجرایی: -8
 نظارت برتهیه طرح برای برنامه ریزی واجرای فعالیت های سالیانه هیات مدیره درراستای اهداف سالیانه و بهبود مستمر

 آن برعهده مدیر عامل خواهد بود. 
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 لی هیات مدیره با جامعه خواهد بود.مدیرعامل رابط اص نمایندگی: -9

 مدیرعامل در رابطه با وظایف و مسئولیت های خود به طور مرتب به هیات مدیره گزارش خواهد داد. گزارش دهی:  -10

مدیرعامل یک الگو و استاندارد سطح باال) آیین نامه اجرایی( برای هدایت هیات مدیره جهت اجرای سیاست هدایت:   -11

 تهیه و تنظیم خواهد کرد.  ها و اهداف اساسنامه

مدیرعامل، مشاوراعضای هیات مدیره خواهد بود. مدیر عامل ناظر بر حسن اجرا و مشارکت اعضای هیات مشاوره:   -12

 مدیره در امور خواهد بود. و هرگونه نارسایی اجرایی هر یک از اعضای هیات مدیره را مشخص و اعالم خواهد کرد.

تهیه برنامه های مستمر صاحب منصبان  و هیات مدیره بر عهده مدیر عامل خواهد نظارت بر تداوم برنامه ریزی:   -13

 بود.

  مدیرعامل عضو همه ی کمیته های هیات مدیره خواهد بود.در کمیته ها:  عضویت  -14
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 پیوست ب: شرح وظایف خزانه دار )مدیر امور مالی(

 کلیات وظایف خزانه دار )مدیر امور مالی(

ازوظایف ومسئولیت های امانت داری هیات مدیره، همکاری و مشارکت نزدیکی با مدیرعامل و صاحب  برای حمایتخزانه دار

 منصبان موجود انجمن خواهد داشت. 

 مسئولیت ها:

 حفاظت از نقدینگی ها -الف 

آن ها را  به صورت دقیق و خزانه دارمسئولیت نگهداری وجوه نقدی، اوراق بهاء دار انجمن را برعهده خواهد داشت. بایستی  -1

 کامل در حساب دارایی ها، بدهی ها، دریافت ها و پرداخت ها در دفاترمالی انجمن ثبت نماید.

تمام وجوه و اسناد بهاء دار و سایر منابع ارزش دار را به حساب انجمن در بانک و سایر موسسات مالی معتبری که هیات مدیره  -2

واریز نموده و به امانت بسپارد و در مورد اوراق بهادار بر اساس مصوبه هیات مدیره به کارگزاران به نام انجمن تعیین نموده است 

 قانونی به صورت سپرده واگذار نماید. 

خزانه دار وجوه انجمن را طبق مصوبات و مجوزهای موجود بر اساس اسناد دریافتی هزینه نموده و صورتحساب ها و  -3

را در نشست ها ی هیات مدیره و یا در مواقع درخواستی تهیه و به رییس هیات مدیره یا  گزارش های حسابداری مربوطه

 هیات مدیره ارائه می دهد. 

 تهیه صورت حساب ها و گزارش های مالی انجمن بر عهده خزانه دار است. -4

 انجام سایر وظایفی که توسط هیات مدیره تصویب شده باشد. -5

 تعهد هیات مدیره ای -ب 

در رابطه با وظایف  -حمایت و تایید ضوابط و اصول مندرج در اساسنامه در حفظ وارتقاء استاندارد عملکرد هیات مدیره با  

 به ویژه با تاکید بر مسئولیت های امانتداری انجام وظیفه خواهد نمود.  -هیات مدیره

 وظایف مشورتی -ج 

 همکاری خواهد داشت. خزانه دار به عنوان یک مشاور با سایر اعضای هیات مدیره

 گزارش مالی -د 

تهیه و به تصویب رساندن صورت حساب های مالی انجمن به عنوان بخشی از گزارش عملکرد سالیانه انجمن، و ارائه آن ها به 

 همراه گزارش حسابرس یا کسی که برای بررسی فعالیت های انجمن انتخاب شده است، و به نشست سالیانه اعضای انجمن .
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 پیوست ج

 شرح وظایف دبیر

 کلیات وظایف

 دبیر وظایف خود را در راستای  حمایت ازمسئولیت های امانتداری هیات مدیره ، با مدیرعامل همکاری خواهد داشت

 مسئولیت ها:

 وظایف هیات مدیره ای -الف 

اصول مندرج در اساسنامه در رابطه با دبیر  در  حفظ و ارتقاء استاندار عملکرد هیات مدیره  و با حمایت و تایید از ضوابط و 

 وظایف هیات مدیره به ویژه با تاکید بر مسئولیت های امانتداری  با مدیرعامل همکاری خواهد نمود. 

 مدیریت اسناد -ب 

 تهیه فهرستی از نام و نشانی اعضای انجمن؛ -1

 یات مدیره؛تهیه و نگهداری تمام صورت نشست های انجمن، هیات مدیره و کمیته های ه - 2

 انجام امور مکاتباتی از طرف هیات مدیره؛ - 3

نگهداری و حفاظت از دفاتر صورت نشست ها، اسناد، اوراق ثبت شده و مهرانجمن و تهیه گزارشات  -4 

 درخواستی توسط هیات مدیره یا مورد نیاز قانونی.

 حق امضاء -ج 

رانجمن دارای حق امضاء در اسناد و مدارک خواهد بود. )به بند در صورتیکه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یکنفر باشد، دبی

 مراجعه شود.( اجرای تعهدات  -1-05

 نشست ها -د 

تهیه دعوتنامه و فراخوان ها مطابق با اساسنامه، برای همه نشست های انجمن، هیات مدیره و کمیته  -1

 های هیات مدیره؛

 و کمیته های هیات مدیره. حضور در همه نشست های انجمن، نشست های هیات مدیره -2

 

********** 

 

باشد که در بند می30 ماده و 44 از های سه گانه الف، ب، و ج، مجموعاً متشکلاساسنامه مشتمل بر ده بخش و پیوست این

ب رسیده است تا با اکثریت آرا به تایید و تصوی 2017 آگوست 20 مورخ ( عمومی ساالنه اعضا انجمن )مجمعنشست عمومی

است که مفاد این پس از ارایه به سازمان مربوطه دولت انتاریو و ثبت آن، توسط هیأت مدیره انجمن به اجرا گذاشته شود. بدیهی

 .اساسنامه مشمول موارد مجمع اخیر و موارد قبل ازآن نمی شود


