
 انجمن فرھنگی ایرانیان استرالیای جنوبیاساسنامھ  
  

 : سازمان نوع  ونام  - ۱ بخش

 " خوانده میشوداست کھ در این اساسنامھ "سازمان "فرھنگی ایرانیان استرالیای جنوبی انجمن" نام سازمان -۱ ماده

یچ سازمان و گروه مذھبی و سیاسی بھ ھ انتفاعی وسازمانی است غیر "فرھنگی ایرانیان استرالیای جنوبی انجمن " -۲ماده 

 بستگی ندارد

 

  :سازمان اھداف -۲بخش 

 ایرانی در بین ایرانیان مقیم استرالیای جنوبی ھای فرھنگ ایجاد ھمبستگی و حفظ ارزش -۳ماده 

  چند فرھنگی استرالیا  جامعھشناساندن فرھنگ ایرانی در  -۴ماده 
 بھ استرالیا آنھا در بدو ورودمخصوصاً ایرانیان  حمایتراھنمائی و  ،کمک -۵ماده 

 اعی و ورزشی برای ایرانیان استرالیای جنوبی مبرگزاری برنامھ ھای فرھنگی، ھنری، اجت -۶ماده 

جوامع و گروه  ھمکاری با سایر موسسات و سازمانھای قومی و فرھنگی و موسسات دولتی کھ در زمینھ کمک بھ  -۷ماده 

 فعالیت مینمایند ھای قومی و فرھنگی

 سازمانبعنوان مرکزی برای انجام کارھای تھیھ مکانی مناسب   -۸ماده 

 

 :عضویت  – ۳بخش 

سازمان برای عضویت در میتواند باشد واجد شرایط زیر کھ  ایرانی زبان فرھنگ وھر فرد عالقمند بھ   -۹ماده 

 در خواست نمایداسترالیای جنوبی ایرانیان 

 سن شانزده سال تمام لحد اق  -الف 

 سازمانپذیرش اساسنامھ و مقررات  -ب

 فرم درخواست عضویت تکمیل و امضای   -ج 

 خواست عضویت توسط ھیئت مدیرهقبول در  -د 

 مجمع عمومیھ مصوبپرداخت حق عضویت  -ھ 

 ھیئت مدیره موظف است در خواست کسانی را کھ واجد شرایط نیستند رد کند -۱۰ماده 

ً  اعضا -تبصره   اطالع دھندو یا از طریق ایمیل رسمی انجمن  باید تغییر آدرس خود راکتبا

 شدحق عضویت او باز پرداخت نخواھد  لیزمان اختیاری است و در ھر سازمانخروج عضو از  -۱۱ماده 

 بھ مدت یکسال بمعنی خروج از عضویت تلقی خواھد شد یت ساالنھعضوعدم پرداخت حق  -۱۲ماده 

د یا بھ معنای رقابت با آن عضوی بھ کاری دست زند کھ برای سازمان زیان مادی و یا معنوی بھ بار آورگاه ھر -۱۳ماده

 یدھیئت مدیره میتواند پس از رسیدگی  واثبات صحت امر او رابا اخطار کتبی از سازمان اخراج نما باشد،



 

خواست عضویت کند و اگر با رد ھیئت مدیره ماه پس از اخراج دوباره در شش اکثر تاحدعضو اخراجی میتواند  -۱۴ماده 

 گزارش کند.  سازمان انبازرساز  یکی مومی بھ منشی یاروبرو شد، میتواند در خواست خود را برای طرح در مجمع ع

و  مثل اعضای ھیئت مدیرهرا منصوب کرده است ( مسئولیت افرادی کھ مجمع عمومی آنھاخراج یا سلب ا -۱۵ماده 

 مجمع عمومی است. هھدعبربازرسان) تنھا 

  

 :ارکان سازمان – ۴بخش 
 و بازرسان آن تشکیل میدھند. ، ھیئت مدیرهرا مجمع عمومی انجمن فرھنگی ایرانیان استرالیای جنوبی ارکان  -۱۶ماده 

 

 :مجمع عمومی -۵بخش 
 با ذکر دستور جلسھ اعضاءسوم  بازرس و یا یک کتبی یا بھ درخواست مجامع عمومی با تصمیم ھیئت مدیره، -۱۷ماده  

 د.نتشکیل میشو مجمع

غیر اینصورت  تشکیل مجمع عمومی، اقدام نماید. در  پس از دریافت  تقاضا بھ یکماه ھیئت مدیره باید تا مدت  -تبصره 

  ) نمودمجمع عمومی اقدام خواھد (خواھند ن) خود برای تشکیلبازرس (بازرسا

سایر یا و  ، ایمیلاز طریق نامھ دو ھفتھ قبل اقلھمراه دستور جلسھ حد ھزمان و مکان برگزاری مجمع عمومی ب -۱۸ماده 

  ھا بھ اطالع اعضا خواھد رسید ھرسان

روز پیش از تشکیل مجمع عمومی، مواردی راکھ میخواھد در مجمع مطرح شوند بھ دعوت  ۷عضو میتواند تا ھر -۱۹ماده 

باره این پیشنھادات بحث و تصمیم نھاد کند. در شروع مجمع، درپیش  کننده مجمع کتباً و یا از طریق ایمیل رسمی انجمن

 گیری شده و در صورت تصویب بھ دستور جلسھ اضافھ میشوند.

یابد و اگر تعداد حاضرین کمتر از این رقم باشد برای ور نصف بعالوه یک اعضاء رسمیت مضمجمع عمومی با ح -۲۰ماده 

حد نصاب برای  وروز پس از نوبت اول است بھ ھمان شیوه آگھی میشود  ۲۸تا  ۱۴بین  وم کھ تاریخ تشکیل آننوبت د

 د.خواھد بورسمیت جلسھ بعدی حضور ھفت نفراز اعضاء 

ا ھنگام ضدر جلسھ است کھ اع ینبرگھ اسامی حاضر ،مع عمومیااعضای حاضر درجلسھ مجبرای  شمارمالک   -۲۱ماده 

 ً  امضاء میکنند. ورود بھ جلسھ  اصالتاً و وکالتا

ازطرف یک عضو غایب ارائھ و از طرف او رای فقط وکالتنامھ میتواند ھر عضو حاضر در مجمع عمومی  -۱ تبصره 

 دھد.

 کلیھ وکالت نامھ ھا باید جمع آوری و بھ صورت جلسھ مجمع عمومی ضمیمھ شوند. -۲ تبصره 

 نافذ و معتبر است. ،ھای مجمع عمومی برای ھمھ اعضا از حاضر و غایب و مخالف تصمیم -۲۲ماده 

سپس  نماید. می افتتاح غیبت او یکی از اعضای ھیئت مدیره و در  جلسھ مجمع عمومی را رئیس ھیئت مدیره -۲۳ماده 

  ر انتخاب خواھند شد.ضحا ایضنفر ناظر از میان اع ، دبیر و دوھیئت رئیسھ مجمع عمومی شامل رئیس، نایب رئیس

بھ  وسپس بھ امضای رئیس و ناظران رسانده وصورتجلسھ مجمع عمومی را دبیر مجمع نوشتھ و امضاء میکند   -۲۴ماده 

 ھیئت مدیره ابالغ مینماید.



 

 بایگانی و نگھداری شوند.  باید مع عمومیاصورتجلسھ ھای مج ۱- تبصره

جلسھ بعدی کھ باید باقیمانده بھ جلسات دستور  بھ رسیدگی ،اگر جلسھ مجمع عمومی بدون نتیجھ گیری پایان یابد -۲ تبصره

 میگردد. موکول  ل شوددو ھفتھ بعد تشکیحد اکثر تا  

 د: نگونھ تشکیل میشوسھ مع عمومی بھ امج – ۲۵ماده 

 عمومی مجمع ومجمع عمومی فوق العاده  ،) تشکیل میشودJuneدر ماه ژوئن (کھ ھمھ سالھ  سالیانھ مجمع عمومی عادی

  در مواقع لزوم تشکیل میشوند.کھ  العاده قبطور فوعادی 

 :رسیدگی میشوندسالیانھ عادی  موری کھ در مجمع عمومیا - ۲۶ماده 

 تصویب صورتجلسھ مجمع عمومی قبلی -۱

 گزارش فعالیت ھای ھیئت مدیرهارائھ  -۲

 گزارش مالی ھیئت مدیره ارائھ –۳

 تصویب گزارشات ھیئت مدیره – ۴

 سازمانتعیین خط مشی و برنامھ  –۵

 ھزینھ ھای آن ضوابطتعیین و  سازمانتصویب بودجھ  -۶

 رسیدگی بھ پیشنھاد ھای کتبی رسیده بھ مجمع و تصمیم گیری در مورد آنھا   –۷

 سازماننفر بازرسان  ۲نفر اعضای جانشین و  ۲، نفر اعضای ھیئت مدیره ۵ای برانجام انتخابات  -۸

 .میشوندانتخاب  دو سالبرای آنان و بازرسان جانشینان  واعضای ھیئت مدیره  ۱- تبصره

 

 :انتخاب ھیئت مدیره – ۶بخش 
 اقل دو ھفتھ  زود تر اعالم گردد. بات و سایر اطالعات الزم باید حدزمان و محل مجمع عمومی و انجام انتخا -۲۶ماده 

 :بازرسانکاندیدا شدن در انتخابات ھیئت مدیره و جھت شرایط  -۲۷ماده 

 داشتن اجازه اقامت در استرالیا  -الف 

 قاضی بوسیلھ یک عضو دیگر سازمانعضویت در سازمان و تائید امضای مت –ب 

 اقل معادل دیپلم دبیرستان ایرانداشتن تحصیالت حد –ج

 نداشتن اعتیاد بھ الکل و مواد مخدر –د 

 نداشتن پیشینھ سوء کیفری –ح 

روز قبل ازتاریخ مجمع عمومی ارسال  ۱۵اقل و ارسال آن بھ دبیر سازمان کھ حدپرکردن فرم تقاضانامھ مخصوص  -و 

 شده باشند.

 ل شوند ترتیب اثر داده نخواھد شدتر از زمان مقرر ارساانامھ ھائی کھ دیرضبھ تقا -۱ – تبصره

دارای اقامت دائم  مدیره  ھیئتی مدیره حداقل بایستی نصف بھ عالوه یک نفر از اعضا ھیئتدر انتخاب  -۲-تبصره 

  استرالیا باشند . 

 خواھد شد. ضاگواھی عدم سوء پیشینھ اعضای ھیئت مدیره توسط خود ھیئت مدیره ازاداره پلیس تقا -۳-تبصره 



 

پذیرش مسولیت  پس از انتخاب شدن، بال فاصلھ ایدن، بو بازرسانان آنفر اعضای ھیئت مدیره، جانشینان پنج  – ۲۸ماده 

 د تا در صورتجلسھ مجمع پیوست شودخود را کتباً اعالم کنن

، نایب رئیس، دبیر، مسئول روابط ز بین خود رئیساروز  ۱۰در حد اکثرباید ، اعضای ھیئت مدیره منتخب ۴- تبصره

 برساننداطالع اعضا  ھرا انتخاب نموده و ب عمومی و خزانھ دار

 گیری در موارد زیر تشکیل میگردد: مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم  -۲۹ماده 

 تغییرات اساسنامھ -الف  

 ادغام با دیگر سازمانھای فرھنگی و قومی در استرالیا - ب 

 انحالل سازمان - ج

 ینی نشده در اساسنامھگیری درباره موارد پیش ب تصمیم –ه 

آنان رسمیت پیدا میکند. اگرتعداد ھا)  وکالتنامھ احتساب (با سھ چھارم اعضادست کم با مجمع عمومی فوق العاده  -۳۰ماده 

حضور ھفت نفر با  جلسھ دوم. باید تشکیل شودبعد روز  ۱۵تا بھ حد نصاب نرسد جلسھ دوم با ھمان دستور جلسھ  رینضحا

  رسمیت خواھد داشت. از اعضاء

غیر از ھیئت مدیره، دعوت کرده باشند، سالمند ترین عضو حاضر در جلسھ اگر مجمع عمومی را افراد مجاز  - تبصره

 مجمع را افتتاح کرده و تا انتخاب ھیئت رئیسھ، مجمع را اداره خواھد نمود. 

در خارج از  تمام ھیئت مدیره انتخاب  ترمیم و یا جھتدر مواقع نیاز،  فوق العادهبطور مجمع عمومی عادی  -۱۳ماده 

 و برگزاری آن مانند مجمع عمومی عادی است. برگزار میگرددساالنھ زمان مقرر 

 :ھیئت مدیره -۷بخش
ه دارند ھیئت مدیره نامیده را برعھد سازمان مدیریت امور اجرائیبوده و کھ منتخب مجمع عمومی  یموع افرادجم -۳۲ماده 

 میشود

تر شآنکھ رای بیاعضای جانشین  از د انجام وظیفھ نمایداز اعضای اصلی ھیئت مدیره نتوان یکیدر صورتیکھ  - تبصره

 اصلی خواھد شد عضوآورده است جانشین 

ھ در استرالیای جنوبی داشتھ عضو ھیئت مدیره یا بازرس نمیتواند سمت مشابھی در سازمان دیگری با اھداف مشاب -۳۳ماده 

 باشد

وبھ مجمع و بازرسان افتخاری است  ولی ھزینھ ماموریت ھای آنھا در محدوده بودجھ مص خدمات ھیئت مدیره -۳۴ماده 

 عمومی باید پرداخت شود

فردی از اختیارات ھیئت را ندارد مگر با ھیئت مدیره گروھی است و ھیچ عضو آن حق استفاده انجام وظیفھ  -۳۵ماده 

 اجازه ھیئت مدیره

مشترکاً مسئول جبران ھر زیانی ھستند کھ در  )بازرسان، در صورت عدم ھشدار بھ موقع و( ی ھیئت مدیرهاعضا -۳۶ماده 

 وارد شود سازماننتیجھ کار آنان  یا رعایت نکردن اساسنامھ و مقررات بھ 

 است عادیمجمع عمومی عھده رن تنھا بی ھیئت مدیره یا بازرسااعضا جاخرا -۳۷ماده 

 



 

 :وظایف ھیئت مدیره -۱ -۷بخش 
، کھ تعداد آن نباید برای  پیشبرد اھداف سازمان و اجرای مصوبات مجمع عمومی بھ نحو مقتضی تشکیل جلسات –۳۸ماده 

 از شش جلسھ در سال کمتر باشد

 نفر یکھ درخواست رئیس یا باگر در جلسھ قبلی تعیین نشده باشند میتوانند ھیئت مدیره لسات زمان و دستور ج ۱- تبصره

 ی ھیئت مدیره در آنھا الزامی استاعضاحضور از اعضای ھیئت مدیره اعالم شده و 

تواند با رای  می یافتھ وضافھ یک نفر از اعضای ھیئت مدیره رسمیت ه با حضور نصف بھ اجلسات ھیئت مدیر ۲- تبصره

 تصمیم گیری کند ضر در جلسھاکثریت اعضاء حا

 اعضا رای برابر دارندمدیره تمام  در جلسات ھیئت – ۳ تبصره

 در جلسھ برسد ضربھ امضاء تمام اعضای حاھمھ جلسات ھیئت مدیره باید  ھصورتجلس – ۴ تبصره

ی در دفاتر و سازمان ھا نخستین ھیئت مدیره موظف است کھ برای ثبت قانونی نام و اساسنامھ این سازمان - ۳۹ماده 

 موسسات مربوطھ اقدام نماید

 سازمانتھیھ و تامین نیروی انسانی و منابع مالی ممکن برای رسیدن بھ اھداف  -۴۰ماده 

 ورزشی) برای پیشبرد اھداف سازمانیا  وسالمندان، ، امور فرھنگیتشکیل کمیتھ ھای مختلف (مثالً کمیتھ امور  -۴۱ماده 

ین آئعرفی شده از طرف آن نسبت بھ تنظیم کلیھ کمیتھ ھا پس از تشکیل باید با ھمکاری ھیئت مدیره و یا نماینده م - ۲۴ماده 

 مایندخود حد اکثر ظرف یکماه اقدام ننامھ داخلی 

 آئین نامھ ھر کمیتھ منظور گردد وانان باید درموضوع صیانت از کودکان و نوج - ۴۳ماده 

 و تحت نظر ھیئت مدیره انجام شوندکمیتھ ھا باید با موافقت  ھایفعالیت  و تصمیم ھا –۴۴ ماده

 ر مرتب بھ ھیئت مدیره گزارش دھندکمیتھ ھا باید اقدمات خود را بطو -۴۵ ماده

. از این رو یرانیان استرالیای جنوبی می باشد، صدای انجمن فرھنگی ارادیو فردوسی، بخش فارسی رادید ادلید - تبصره

. این انجمن رادیو را با می باشد مسئولیت اداره این رادیو و تامین ھزینھ آن با انجمن فرھنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

، ھ با بھره گیری از داوطلبان دیگر. این کمیتاداره می کند ارچوب اساسنامھھاز داوطلبان دوره دیده رادیو در چ کمیتھ ای

 ھ. ھرگونبودابر ھیات مدیره پاسخگو خواھد عھده خواھد داشت و در برھ و اجرای برنامھ ھای رادیو را برمسئولیت تھی

 مومی استدرباره تغییر در موجودیت رادیو مانند تعطیل یا واگذار کردن آن با مجمع عتصمیم 

 قرارداد لغو و یا سلب مسئولیت برد امور سازمان وبا شرایط  مناسب برای پیش یا استخدام افرادیارجاع مسئولیت  -۴۶ماده 

 آنھا

زمان و گزارش آنھا روھھای وابستھ بھ ساگو نظارت بر اجرای برنامھ ھا و فعالیت کمیتھ ھا و سایر تھیھ و تنظیم  -۴۷ماده 

 بھ مجمع عمومی

 ھای نقدی از دولت، اشخاص و یا موسسات اقدام برای دریافت کمک  -۴۸ماده 

یل در وکالت این نمایندگی را در است و میتواند خودش یا با وکالت و یا با توک سازمانھیئت مدیره نماینده قانونی  -۴۹ماده 

 وکیل است در مقابل موکل مسئولیت سازمان مسئولیت ھیئت مدیره در مقابل جع قانونی و سازمانھا اعمال کند.مرا

 باز کردن حساب بانکی سازمان - ۵۰ماده 



 

 ۱۵ و آخر سال مالیدر  انبھ بازرس مالیو تسلیم گزارش ھا  و رسیدگی بھ حساب ھزینھ ھای جاری رظارت بن - ۵۱ماده

 عادی ساالنھ مجمع عمومی قبل از تشکیلروز 

 لزوم و سایر مجامع عمومی در صورتساالنھ و برگزاری آن  مجمع عمومیبرای تشکیل دعوت  - ۵۲ماده 

نفر کمتر شود اعضای ھیئت  ۳از  نفر اعضای جانشین، ۲ه با احتساب اگر بھ ھر علت شمار اعضای ھیئت مدیر - ۵۳ماده 

 ، تشکیل خواھند دادرا برای ترمیم ھیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مدیره

ھیئت مدیره را تکمیل ا موقت با گزینش افرادی از اعضاء سازمانتا تکمیل ھیئت مدیره سالمند ترین سھ نفر عضو  – تبصره

 مدیره انجام وظیفھ خواھند کرد جمع عمومی و ترمیم ھیئت مدیره مانند ھیئتمیکنند. افراد برگزیده شده تا تشکیل م

از انتخابات بھ ھیئت مدیره جدید انتقال یابد و  روز بعد ۱۵ھای ھیئت مدیره پیشین باید حد اکثر تا  مسئولیت – ۵۴ماده  

ھ شده جلسسازمان بھ آنان تحویل داده شود. این نقل و انتقال ھا باید صورت ھا و مھر  ھا و موجودی اسناد و دفاتر و حساب

 انی نگھداری شوداکثریت اعضای ھیئت مدیره پیشین و جدید و نیز بازرسان رسیده و در بایگ یو بھ امضا

 ویت و اخراج عضو بر طبق اساسنامھپذیرش درخواست عض - ۵۵ماده 

از اعضای با صالحیت دعوت بھ ھمکاری مشخصی  وظایفھیئت مدیره میتواند در صورت نیاز برای انجام  - ۵۶-ماده 

 نماید

 ت مدیره انجام وظیفھ خواھند کرداین افراد طبق آئین نامھ ھای اجرائی و زیر نظر ھیئ ۱- تبصره

تا تعیین او محسوب نشده و ایشان باید بالفاصلھ سلب مسولیت ھیئت مدیره بھ معنای ھریک از اعضای استعفای  - ۵۷ماده 

 جانشین خود انجام وظیفھ کند

 

 :وظایف رئیس ھیئت مدیره -۲-۷بخش 
 سازماناء مکاتبات ضو امجلسات در سایر موسسات وسازمان نمایندگی  - ۵۸ماده 

 سرپرستی و اداره جلسات ھیئت مدیره و مجمع عمومی - ۵۹ماده 

 بھ مجمع عمومی سازمانھای سالیانھ  ارائھ گزارش فعالیت - ۶۰ماده 

 پیگیری مصوبات ھیئت مدیره - ۶۱ماده 

 اسناد و اوراق بھادار و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ءامضا - ۶۲ماده 

 اھداف سازمانپیشنھاد اقدامات الزم و ضروری در راستای تحقق  وبینی  پیش - ۶۳ماده 

 ھیئت مدیره اعضای ازیکی نایب رئیس و یا بھ مشخص د در موار اختیارارجاع  - ۶۴ماده 

 :وظایف نایب رئیس - ۳ -۷بخش 

 وظایف یاری مینمایدھمھ یس ھیئت مدیره را در انجام نایب رئیس، رئ  -۶۵ماده 

 رئیس بھ نایب رئیس تفویض میگردد در صورت عدم حضور رئیس، اختیاراتو  -۶۶ماده 

 :ھیئت مدیرهدبیر وظایف -۴-۷بخش 
 و مجامع عمومی تشکیل جلسات ھیئت مدیرهنامھ ھا برای دعوت  ارسال -۶۷ ماده



 

و قرائت  سازمان، بایگانی مدارک ھ ھاثبت صورت جلس ،مجامع عمومی و تھیھ دستور کار جلسات ھیئت مدیره -۶۸ماده 

 تصورت جلسا

 لسھ قبلیجتمام حاضرین در توسط  آن امضا تصویب و جھتھیئت مدیره  بھ جلسھصورتجلسھ قبلی ئھ اار -۶۹ماده 

 ده و گزارش آنھا بھ ھیئت مدیرهکاتبات رسیمو بررسی دریافت  - ۷۰ماده 

در موارد  منحصرا مھر سازمانو استفاده از و اسناد سازمان ت از مھرظحفاو بایگانی مکاتبات و مدارک  -۷۲ماده 

 تصویب شده توسط ھیئت مدیره

 :وظایف خزانھ دار -۵-۷بخش 
 و مصوبات ھیئت مدیره آئین نامھ ھامالی با توجھ بھ نظارت و اداره کلیھ امور   -۷۳ماده 

در دفاتر مخارج و درآمدھا ، وجوه دریافتی از اشخاص و موسساتجملھ  ازنتقاالت مالی، اثبت کلیھ نقل و   -۷۴ماده 

 مخصوص

 وجوهک مربوط بھ دریافت و پرداخت مدار رسید ھا و سایر افت و نگھداریدری - ۷۵ماده 

 ز این دفاتر و مدارک بازدید کنندمیتوانند ای سازمان بازرس و یا ھریک از اعضا  -۱ تبصره

 تصویب ھیئت مدیره رسیده باشد بھ کھمدیره  تاز ھیئو یا شخص دیگری  ھمراه رئیس ھا بھ چک امضا - ۷۶ماده 

 گزاریروش شماره  با سازمانثبت اموال  - ۷۷ماده 

 ارائھ گزارش مالی در ھریک از جلسات ھیئت مدیره - ۷۸ماده 

 ھای مالی کمیتھ ھا سیدگی بھ حسابر - ۷۹ماده 

، پس از رسیدگی توسط یک حسابرس بیطرف بھ مجمع عمومی کھ بایدارائھ  برایتھیھ ترازنامھ مالی ساالنھ  - ۸۰ ماده

 ده شودبھ بازرس دا جھت تایید تر از مجمع عمومی،روز زود۱۵

 :وظایف مسئول روابط عمومی -۶-۷بخش 
 ثبت تغییرات الزمو  اعضامشخصات صورت تھیھ  - ۸۱ماده 

اعالم و انتشار اطالعات  :مختلف مانند قاز طرھیئت مدیره و  ی سازمانمتقابل بین اعضاتباطات برقراری ار - ۸۲ ماده

ھیئت ھا بھ آن گزارشو  اعضادریافت گزارشات، انتقادات و پیشنھادات وکمیتھ ھای آن و  سازمان فعالیت ھای بوط بھ مر

 مدیره

 با آنھال اطالعات ادتبھمکاری و و ارتباط جمعی موسسات  ومشابھ رھنگی فقومی و  سازمانھایبا  رابطھایجاد  - ۸۳ماده 

 :ناوظایف بازرس -۷-۷بخش 
 ھای آنبا اساسنامھ و آئین نامھ  آنانبر نحوه فعالیتھای سازمان و ھماھنگی نظارت  - ۸۴ماده 

پیگیری آن از اساسنامھ و آئین نامھ ھا بھ ھیئت مدیره و ھیئت مدیره و کمیتھ ھای آن گزارش کتبی ھرگونھ تخلف - ۸۵ماده 

 تا وصول نتیجھ

 نماینداقدام فوق العاده  بطور مجمع عمومین میتوانند در صورت لزوم برای تشکیل بازرسا - ۸۶ماده 

 مالی سازمان دفاتر بررسی - ۸۷ ماده

 ھای زیر پوشش سازمانگروه کمیتھ ھا و نظارت بر فعالیت ھای  - ۸۸ماده 



 

نظرات ایند ولی حق رای نخواھند داشت. بازرسان میتوانند در جلسات ھیئت مدیره شرکت و اظھار نظر بنم - ۸۹ماده 

 صورتجلسات ھیئت مدیره ثبت شود بازرسان باید در

 ار گیرندطرف معاملھ قرسازمان در ھیچ یک از معامالت نمیتوانند بازرسان  ۱ - تبصره

ت بازرسان ادامھ کار خواھد چنانچھ یکی از بازرسان از انجام وظایف خود باز ماند نفر دوم با حفظ اختیارات ھیئ ۲- تبصره

 داد

در مورد  باید ھیئت مدیره ،باز مانند ماه از انجام وظیفھ محولھ  ۲بیش از ھر دلیل بھ  ،بازرس دو ھر چنانچھ ۳- تبصره

 مایداقدام نانتخاب بازرسان  برای فوق العاده بطور مجمع عمومی تشکیل

 

 دغام و انحالل:ا - ۸ بخش
یا ادغام آنھا را  و ند ادغام شودشھای ایرانیان استرالیا کھ دارای ھدف مشابھ با میتواند در دیگر سازمانسازمان   -۹۰ماده 

 در خود بپذیرد

 فوق العاده میتواند منحل گردد تصویب مجمع عمومی این سازمان فقط در صورت  -۹۱ماده 

انتخاب سازمان یھ امور سوبرای ت نفر ۳بدھد در ھمان جلسھ  سازماناگر مجمع عمومی فوق العاده رای بھ انحالل  -۹۲ماده 

 د شدنخواھ

منقول و غیر منقول سازمان قبلی کلیھ دارائی و اموال  ،از پایان کار پس سازمانھای  حسابیھ سوگروه مسئول ت -۹۳ماده 

 دھدھنری تحویل  - کرده و بھ یکی از موسسات اجتماعی، فرھنگی ھجلسباید صورت را 

جاری استرالیا لیھ موارد حقوقی و مالی مندرج در این اساسنامھ و آئین نامھ ھای سازمان تابع قوانین و مقررات ک - ۹۴ماده 

 بوده و خواھد بود

ی آن نسخھ فارس ھر دو نسخھ آن معتبر ولی است کھ ترجمھ شدهو بھ انگلیسی  شدهنوشتھ  این اساسنامھ بھ فارسی - ۹۵ماده 

 ھمواره مرجع اصلی خواھد بود

  ۲۰۱۵فوریھ اول   مورخفوق العاده  مجمع عمومی در جلسھ کھاست   تبصره ۲۰و ماده  ۹۵ ،بخش ۸ دارایاین اساسنامھ 

   رسید. بھ تصویب میالدی


