باسمه تعایل

اساسنامهی کانون توحید مونترال
فصل  :1نام

ّ
ر
مونتال یمباشد که از این پس به اختصار «کانون» نامیده
مادهی  :1نام این تشکل ،کانون توحید
یمشود.
مبتن بر ارزشهای ی
مادهی  :2کانون ،تشکیل مستقل ،دانشگایه ،دموکراتیک و ی
دین است که بر طبق
ر
مونتال
اساسنامه اداره شده و از تاری خ  27بهمن  1390مطابق با  16فوریه  2012در شهر
( )Montrealکانادا آغاز به کار کرده است.
مادهی  :3کانون با ر
ی
قوانی ایالت کبک و دولت فدرال کانادا فعالیت یمنماید.
احتام به

فصل  :2ارزشها و اهداف
مادهی  :4ارزشهای کیل حاکم بر کانون عبارتند از:
●
●
●
●
●
●

پایبندی به اعتقادات ،اخالق و احکام مذهب تشیع در برنامههای کانون
استقالل کامل در تصمیمگتی بر اساس منافع کانون
جلب مشارکت فعال خواهران و برادران عضو در تصمیمگتی و اجرا
تعهد و ر ی
التام به آرای اعضا در تصمیمات و فرایندها
پذیرش تنوع دیدگاهها و عقاید اعضا
ری
التام به حفظ وحدت اعضا

مادهی  :5اهداف کانون عبارتند از:
●
●
●
●

حفظ و ارتقای هویت شییع
ر
گستش مشارکت و ارتباطات ی
بی اعضا
حمایت از اعضا و ایجاد فرصت برای دربرگتی تازه واردان
برقراری ارتباط با سایر گروههای دانشگایه
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فصل  :3عضویت در کانون
مادهی  :6اعضای رسیم کانون افرادی هستند که تمایم رشایط ذیل را دارا باشند:
الف) فرم عضویت را تکمیل کرده و ر ی
التام خود را به اساسنامه ی آن اعالم نمایند.
ب) دانشگایه باشند؛ ی
یعن حداقل دارای مدرک لیسانس بوده و یا دانشجوی در حال تحصیل
در مقطع لیسانس باشند.
ی
ج) دارای اقامت قانون در کانادا بوده و ساکن محدوده ی ر
مونتال بزرگ باشند.
د) حداقل سه ماه قبل از تکمیل فرم عضویت ،عضو ییک از رسانه های کانون باشند و یا در ییک
از برنامه های کانون رشکت کرده باشند.
تبرصه :در صورت ترک تحصیل (در مقطع لیسانس) یا ترک دائم شهر ر
مونتال ،عضویت رسیم تا آغاز
معتت است.
به کار هیأت مدیره جدید همچنان ر
مادهی  :7عضویت رسیم در کانون منوط به تشکیل جلسات مجمع نبوده و در هر زمان با تکمیل فرم
عضویت و بر اساس ی
آیینامهی اجر یان مربوطه ،امکانپذیر یمباشد.
مادهی  :8هریک از اعضا باحصول ییک از رشایط زیر عضویت خود را از دست یمدهند:
کتن به هیأت مدیره
الف) ارایهی درخواست ر
ب) احراز فقدان هر یک از رشایط عضویت رسیم
تبرصهی  :1فقدان رشایط عضویت رسیم مطابق آ ی
یی نامه عضویت و بر اساس تصویب
هیأت مدیره احراز یم شود.
تبرصهی  :2هیأت مدیره موظف است قبل از لغو عضویت فرد ،موضوع را به اطالع فرد
برساند.
ملیع ،امکان طرح ر
تبرصهی  :3عضو ی
اعتاض و طرح در مجمع ساالنه را از طریق بازرس خواهد
داشت.
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گیی در کانون
فصل  :4ارکان تصمیم ر
مادهی  :9ارکان کانون عبارتند از مجمع عمویم ،هیأت مدیره و بازرس.
مادهی  :10مجمع عمویم ساالنه :در زمستان هر سال ،مجمیع توسط هیأت مدیره با حضور اعضای
رسیم برگزار یمشود .این مجمع ،عایلترین مرجع تصمیمگتی در کانون یمباشد.
تبرصهی  :1هیأت مدیره موظف است محتوا ،زمان و مکان برگزاری مجمع ساالنه را تا ده روز
قبل از زمان برگزاری مجمع ساالنه به اطالع کلیهی اعضای رسیم کانون برساند.
تبرصهی  :2دستور کار مجمع ساالنه بدین صورت یمباشد:
الف) گزارش ساالنهی عملکرد هیأت مدیره ،فعالیتهای کانون و امور مایل
ی
تعیی شورای انتخابات و برگزاری آن.
ب)
مادهی  :11مجمع عمویم فوق العاده :مجمع عمویم فوق العاده با پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرس یا
ر
حداکت ظرف یک
یک سوم از اعضای رسیم کانون یا استعفای بیش از  2نفر از اعضای هیأت مدیره،
ماه پس از دریافت درخواست مکتوب ،توسط هیأت مدیره تشکیل یمشود.
تبرصهی  :1هیأت مدیره موظف است محتوا ،زمان و مکان برگزاری مجمع فوق العاده را
حداقل ده روز قبل از زمان برگزاری به اطالع کلیهی اعضای رسیم کانون برساند.
مادهی  :12هیأت مدیره :شور یان است متشکل از پنج نفر عضو اصیل و دو عضو عیل البدل که برای
مدت یکسال توسط اعضای رسیم و در جلسهی مجمع عمویم انتخاب یمشوند.
تبرصهی  :1جلسات هیأت مدیره با حضور  4نفر از اعضای اصیل هیأت مدیره رسمیت
یمیابد .حق رای اعضای عیل البدل در جلسات هیات مدیره ،مطابق آ ی
یی نامه داخیل هیات
مدیره تع ی
یی یم شود.
تبرصهی  :2وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از:
الف) سیاستگزاری ،برنامهریزی و اجرای فعالیتهای کانون
ر
تشکیالن کانون
ب) طرایح ساختار
ج) برگزاری مجمعهای ساالنه و فوق العاده
پاسخگون دربارهی عملکرد هیأت مدیره در مجمع ساالنه و فوق العاده
د)
ی
و) تدوین ،تصویب و تغیت ی
آیینامه های اجر یان واحدهای مختلف کانون.
تبرصهی  :3انتخابات هیات مدیرهی جدید و دو نفر عضو عیل البدل در مجمع عمویم توسط
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شورای انتخابات برگزار یم گردد.
عیل البدل به
تبرصهی  :4در صورت استعفا يا عزل هر يک از اعضاي هيأت مدیره ،اعضاي ی
ترتيب جايگزين ییمگردند.
تبرصهی  :5در صورت استعفا يا عزل بيش از دو عضو از اعضای هيأت مدیره ،هيأت مدیره از
ً
اعتبار خواهد افتاد .در اين صورت ،مجمع فوق العاده ،تمام اعضای هيات مدیره را مجددا
انتخاب ییمنمايد.
تبرصهی  :6هیأت مدیره و اعضای عیل البدل با آرای حضار مجمع عمویم براساس آرای
کسب شده انتخاب یمگردند.
ر
ی
پیشی
حداکت دو هفته پس از اعالم نتایج انتخابات ،هیأت مدیرهی جدید و
تبرصهی  :7یط
موظف به برگزاری جلسهی انتقال تجربیات یمباشند .هیأت مدیرهی جدید ،دو هفته پس از
اعالم نتایج انتخابات ،فعالیت خود را آغاز یمکند.
ر
حداکت ظرف ۳روز پس از برگزاری جلسه ی مجمع
تبرصهی  :8هیات مدیره موظف است
گزارش مصوبات و نتایح انتخابات را به اطالع اعضای رسیم برساند.
مادهی  :13بازرس :بازرس عضو رسیم کانون بوده و به صورت مستقیم از طرف اعضاي کانون برای
یک دورهی دو ساله انتخاب یمشود.
تبرصهی  :1وظايف و اختيارات بازرس
الف) نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و عملكرد هيأت مديره
ب) حق حضور در كليهی جلسات هيأت مديره
ج) حق تشكيل مجمع عمویم فوق العاده
تبرصهی  :2بازرس با آرای اعضای رسیم ی
حاض درجلسه ی مجمع عمویم انتخاب یمشود.
ی
ی
تعیی یمگردد.
دومی رتبه در انتخابات بازرس ،به عنوان بازرس عیل البدل
کاندیدای حایز
تبرصهی  :3در صورت درخواست حداقل یک سوم از اعضای رسیم ی
مبن بر برکناری بازرس یا
ی
اولی مجمع ساالنه یا فوق العاده
استعفای بازرس ،بازرس عیل البدل تا زمان برگزاری
مسوولیت بازرس را برعهده یم گتد.
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فصل  :5انتخابات
مادهی  :14شورای انتخابات ،شوران سه نفره متشکل از یک ناظم و دو ر
منش است که برای برگزاری
ی
ی
انتخابات از ی
بی اعضای رسیم کانون ،توسط مجمع عمویم تعیی یمشود.
مادهی  :15اعضای شورای انتخابات حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند.
مادهی  :16وظایف شورای انتخابات در جلسهی انتخابات به رشح ذیل است:
الف) اعالم عمویم جهت ثبت نام نامزدها و برگزاری مراسم معارفهی آنها در صورت نیاز
ب) نظارت بر اجرای صحیح انتخابات
ی
منتخبی
ج) شمارش آرا و اعالم اسایم

تغیی اساسنامه
فصل  :6ر
نیمباشد.
مادهی  :17تغیت در دو فصل دوم و ششم اساسنامه امکانپذير ی
مادهی  :18تغيت فصول ديگر ،در هر يک از مجمعهاي ساليانه يا فوق العاده و با موافقت حداقل دو
سوم اعضاي رسیم ی
حاض در مجمع امکانپذير است.

فصل  :7رسمیت اساسنامه
مادهی  :19این اساسنامه ،در پنج صفحه و دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارند ،با امضای
ی
موسسی کانون رسمیت یافته و قابل اجرا یم باشد.
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