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        اءاءاءاءاعضاعضاعضاعضمربوط به مربوط به مربوط به مربوط به  اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعاتدرباره درباره درباره درباره     ::::اولاولاولاول    بندبندبندبند

 در بايگاني دفتر جامعه ايرانيان نگهداري خواهد شد اعضاءاسناد مربوط به         ::::الفالفالفالف

مديره مجاز مي ئت هي سويآنان و از  كتبيبه ديگران تنها با اجازه  اعضاءدر اختيار قرار دادن اطالعات شخصي  و انتشار  ::::بببب

  . باشد

 با بطور مستمر به روز شده و تنها آنان هاي داوطلبانه و ديگر داده  ليست اسامي اعضاي جامعه ايرانيان و اطالعات شخصي  ::::پپپپ    

 ..دراختيار ديگر اعضاي جامعه قرار خواهد گرفتو در پي درخواست  موافقت آنان

        

        ::::ضاءضاءضاءضاءاعاعاعاعدرباره پذ يرش و اخراج درباره پذ يرش و اخراج درباره پذ يرش و اخراج درباره پذ يرش و اخراج     ::::بند دومبند دومبند دومبند دوم

        

در صورت  عدم پذيرش . بطور رسمي معرفي شوند جامعه ايرانياناي جديد ميتوانند در مجمع عمومي بعدي اعض     ::::الفالفالفالف

در اين مورد متقاضي . دهد مديره موظف است كه بشكل كتبي داليل رد آن را به وي اطالع هيئتدرخواست عضويت متقاضي، 

مجمع عمومي از طريق راي  ه در مجمع عمومي مطرح كند ومديره دوبار هيئتحق دارد درخواست عضويت خود را از طريق 

مديره موظف است كه در اطالع رساني كتبي خود به متقاضي به وجود اين امكان  هيئت. نهايتاً درباره آن تصميم خواهد گرفت

  .  اشاره كرده و كمكهاي الزم را در اين جهت به وي برساند

    
 آگاهي كسباو ميبايستي در مدت يكماه پس از . صميم هيأت مديره اعتراض كندعضو اخراج شده حق دارد به اين تهر  ::::بببب

ورت حكم اخراج صدرغيراين . م نمايدعالاآنان  هبا ذكر دالئل و شواهد ب  كتباً از تصميم هيأت مديره اعتراض خود را  كتبي

ميم عدي مطرح و پس از بررسي، تصرا در مجمع عمومي ب عضو اخراج شده اعتراض هيأت مديره. جنبه قانوني وقطعي دارد

عضو پس ار آن، نتيجه اين راي گيري كه جنبه  قظعي و قانوني دارد به  .به راي ميگذارددر مجمع عمومي نهايي در باره آنرا 

                      .ابالغ مي شود دهاخراج ش

  

        اءاءاءاءاعضاعضاعضاعضايف ايف ايف ايف درباره حقوق و وظدرباره حقوق و وظدرباره حقوق و وظدرباره حقوق و وظ  ::::سومسومسومسوم    بندبندبندبند

  

آنان در صورت پرداخت كامل حق عضويت خود . را دارا مي باشند مجمع عموميركت در حق ش جامعه ايرانياناي اعض  ::::الفالفالفالف

  . نيز شركت كنند مجمع عموميميتوانند در تمامي راي گيريهاي  

  

  .را براي مقاصد و اهداف  شخصي خود ندارند جامعه ايرانيان حق استفاده از نام و امكانات جامعه ايرانياناي اعض        ::::بببب

  

  .موظف به پرداخت حق عضويت ساالنه ميباشند ايرانيان جامعهاي اعض: : : : پپپپ

  

        .داراي حق راي فعال و غير فعال در ارگانهاي آن هستند جامعه ايرانياناي اعض: : : : تتتت



        

  .ميباشند شنهاد براي تعيين دستور كار مجمع عموميداراي حق راي و پي جامعه ايرانياناي اعض ::::ثثثث

  

        درباره مجمع عموميدرباره مجمع عموميدرباره مجمع عموميدرباره مجمع عمومي    ::::بند چهارمبند چهارمبند چهارمبند چهارم

        

  .افزوده گردندمجمع  به دستور كار ءميتوانند با اكثريت ساده آراجمع عمومي ي ماعالم شده خارج از دستور كار موارد: : : : الفالفالفالف

  

  .دستور كار خود را تصويب ميكند    مجمع عمومي:  :  :  :  بببب

  

        

        هيأت مديرههيأت مديرههيأت مديرههيأت مديرهدرباره  درباره  درباره  درباره   ::::بند پنجمبند پنجمبند پنجمبند پنجم

        

در . برساند معه ايرانياناي جااعضطالع موظف است كه سه ماه پس از انتخابات برنامه كاري خود را به ا هيأت مديره :  :  :  :  الفالفالفالف

موظف است كه هر  هيأت مديره. مورد توجه قرار گيردجمع عمومي مصوبات و پيشنهادات برآمده ار م تنظيم اين برنامه بايد

  .را از فعاليت هاي خود آگاه سازد جامعه ايرانياناي اعضشش ماه طي گزارش كتبي 

  

جامعه فعاليت خود گزارش كتبي تفصيلي درباره وضعيت حال و دورنماي آتي  پايانموظف است كه در     هيأت مديرهرئيس  ::::بببب    

  .برساند امعهاي جاعضو  مجمع عموميبه اطالع  را  ايرانيان

  

     500500500500هاي بيش از او موظف است كه تمامي هزينه. به ايجاد هزينه هاي بي تناسب نيست مجاز جامعه ايرانياندار خزانه: : : : پپپپ

  .برساند هيأت مديرهاطالع  يورو را پيشاپيش به

  

در صورت غيبت بيش از دو ماه  و يا . را دارا ميباشند هيأت مديرهحق شركت در جلسات  هيأت مديره جانشيناي اعض: : : : تتتت

  .نمايندگي كرده و داراي تمامي حقوق و وظائف او خواهد بود او را جانشيناي اعض، يكي از هيأت مديرهاي اعضبركناري يكي از 

  .با اكثريت ساده تصويب مي شوند هيأت مديره تصميمات: : : : ثثثث

  

        درباره عقد قراردادهادرباره عقد قراردادهادرباره عقد قراردادهادرباره عقد قراردادها    ::::بند ششمبند ششمبند ششمبند ششم

ي قراردادها هنگامي اعتبار دارند كه در جلسه    .قرارداد بزند دست به بستن بنام جامعه ايرانيانمجاز ميباشد  هيأت مديرهتنها 

  . از اعضاي آن باشندو يكي ديگر  هيأت مديرهاوي امضاي رئيس حويب رسيده و به تص هيأت مديره

        

        هاي تخصصي  هاي تخصصي  هاي تخصصي  هاي تخصصي  درباره كارگروهدرباره كارگروهدرباره كارگروهدرباره كارگروه    ::::بند هفتمبند هفتمبند هفتمبند هفتم

 
مسئوليت پي گيري و پرداختن به  هاكارگروهاين . ايجاد كندهاي تخصصي كارگروهتواند در صورت نياز مي هيأت مديره ::::الفالفالفالف

اعضاي بنيانگذار  ت مديرههيأ. را دارند... مانند روابط عمومي، انتشارات، سازمان دهي، مالي ي و موضوع ي كاريهاحيطه

  .كندرا تعيين ميها  كارگروه

  



، تصميمات حود را اندموظف آنها.  گيري در بارة حيطه كاري خود هستندهاي تخصصي داراي صالحيت تصميمكارگروه: : : : بببب

فته و آن را رد را نپذير تخصصي كارگروهتصميمات اتخاذ شده  ميتواند هيأت مديره. برسانند هيأت مديرهبالدرنگ به اطالع 

  .ميباشند قابل لغو جمع عموميتنها از جانب م هيأت مديرهتصميمات و مصوبات . كند

  

 كارگروه ،در باره تقاضاي عضويت او. كند هاي تخصصيكارگروهميتواند تقاضاي عضويت در  هر عضو جامعه ايرانيان: : : : پپپپ

رجوع  هيأت مديرهبه  تخصصي كارگروه عتراض به تصميمعضو متقاضي ميتواند در ا. با اكثريت ساده تصميم مي گيرد تخصصي

  .  لغو كندرا  تخصصي كارگروهميتواند تصميم  هيأت مديره. كند

  

 
  درباره  شوراي مشاوران  :بند هشتم

 
را  مشاوران نفش حمايت و مشاوره جامعه ايرانيانشوراي . ايجاد كند شوراي مشاورانتواند در صورت نياز يك مي هيأت مديره

از ميان شخصيت هاي  هيأت مديرهاعضاي اين شورا توسط . در جهت پيشبرد اهداف مطروحه در اساسنامه آن بعهده دارد

اين مدت قابل تمديد . ، اقتصاد، فرهنگ و سياست  براي دو سال فراخوانده ميشوندهاي دانشسرشناس ايراني در بخش

  . با ذكر مفاد دستور جلسات دعوت ميگردند مجمع عمومي  و  هيأت مديرهاعضاي شوراي مشاوران به جلسات . ميباشد

                

 
  تغييرات آئين نامه :بند نهم

        

  .ميباشد د اكثريت ساده اعضاي حاضردر مجمع عموميمننياز جامعه ايرانيانهر گونه تغييري در آئين نامه 


