
 بنام خدا
 اساسنامه کانون فرهنگی نور

 فصل اول:  معرفی
فرهنگی، امور زمينه در که است المنفعه عام و غيرانتفاعی اسالمی، – ايرانی ای موسسه نور فرهنگی کانون 1                     ماده

 مذهبی، آموزشی و اجتماعی فعاليت می نمايد و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "کانون" ناميده می شود.
و نام تغيير باشد. می مستقر مونترال شهر در آن مرکزی دفتر و بوده کانادا کشور کانون فعاليت جغرافيايی حوزه  2                       ماده
آن های فعاليت زمينه با که نحوی به مجمع اعضای سوم دو آرای و امنا هيات پيشنهاد حسب کانون، جغرافيايی                      حوزه

 همخوانی داشته باشد، ميسر است.
 فصل دوم: اهداف و سياستها

 ماده 3 مشروح اهداف کانون به شرح زير می باشد:
 31 برقراری ارتباط با ايرانی تباران و تقويت همبستگی بين آنان.

 32 تسهيل سازگاری و تطابق مهاجرين ايرانی تبار با جامعه ميزبان.
 33 آموزش و ترويج زبان و ادبيات فارسی، فرهنگ و هنر و معرفی تمدن ايرانی.

 34 آموزش و ترويج ارزشها و مبانی فرهنگ و علوم اسالمی.
 35 مساعدت در احقاق حقوق و رفع مشکالت ايرانی تباران.

 36 تقويت غرور ملی و روحيه ميهن دوستی.
 37 ارائه خدمات و انجام فعاليت های عام المنفعه.

 38 تسهيل در ايجاد و رشد تشکيالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايرانی تباران و حمايت از آن.
 39 فراهم کردن زمينه مشارکت گسترده و مؤثر بانوان و جوانان در اداره کانون و اجرای فعاليتهای آن.

اسالم عاليه تعاليم با نبايد شرايطی هيچ تحت کانون اهداف جهت در اقدام و تصميم اتخاذ گذاری، سياست هرگونه 4                      ماده
ملی منافع فرهنگو با نيز و گردد می تبيين تقليد معظم مراجع اجتهاد اساس بر که امامی دوازده جعفری شيعه مذهب                        و

 ايرانيان منافات داشته باشد. امور مذکور همچنين نبايد خالف قوانين ايالتی و فدرال کانادا باشد.
کليه در متوازن هماهنگو منسجم، بطور کانون توسعه که باشد صورتی به بايد کانون ی ها فعاليت و ها  اولويت 5                        ماده

 زمينه های مندرج در اهداف کانون (ماده 3) و متناسب با امکانات موجود محقق گردد.
به بايد آنها موضوع و  گيرند می انجام کانون نياز مورد بودجه تأمين منظور به منحصرا اقتصادی های فعاليت  6                      ماده

  گونه ای انتخاب شود که با اهداف کانون در تعارض نبوده و شئونات آن را تحت تاثير خود قرار ندهد.
کانون دارائيهای و اموال ارزش درصد ۶۵ از بيش مالی تعهد ايجاد به مجاز زمان هيچ در کانون امنای هيات                      تبصره:
اوليه امنای هيات توسط شده انجام مالی تعهدات کانون. اعضای عمومی مجمع اعضای سوم دو تصويب با مگر باشد                     نمی

 تا زمان رفع آن از شمول اين ماده خارج بوده و قبول هرگونه تعهد جديد موکول به تسويه تعهدات مذکور می باشد.
استقالل که صورتگيرد نحوی به بايد تشکيالت و مراکز ساير با مشترک های فعاليت اجرای و ريزی برنامه  7                      ماده

 کانون و تحقق اهداف آن خدشه دار نگردد.
 فصل سوم – ارکان کانون

اختيارات و وظايف شرح ساختار، باشند. می مجامع و بازرس مديره، هيات امنا، هيات اعضا، از عبارت کانون                    ارکان
 هريک از ارکان کانون، به قرار مندرج در مواد اين فصل می باشد:

 31 عضو
 اعضای کانون دارای اقسام زير می باشد:  ماده 8

اين آيند. در کانون ارتباطی های رسانه عضويت به خويش تمايل اظهار با که است افرادی از عبارت عادی عضو 81                     
 افراد فاقد حق رأی در مجامع کانون بوده و از پرداخت حق عضويت معاف می باشند.

حق از کانون مجامع در و بوده ها صالحيت و شرايط از ای مجموعه واجد که است افرادی از عبارت رسمی عضو 82                       
 رأی برخوردار می باشد.

پذيرش تقاضای عضويت رسمی افراد، در صورت عدم نقض شرايط زير، توسط هيات مديره صورت می گيرد:  ماده 9 
 91 آشنايی به زبان فارسی.

  92 پذيرش مفاد اساسنامه کانون.
 93  دارا بودن حداقل 18 سال سن.
 94  پرداخت کامل حق عضويت.

شرايط شمول از انتقالی امنای تشخيصهيات حسب کانون، مجمع نخستين در شرکت جهت رسمی عضويت قبول                   تبصره:
 فوق خارج است به استثنای بند 9ـ2 .

 



 32 هيات امنا
كانون راهبردی هاى گيرى تصميم و ريزی برنامه كالن، مشى خط تعيين و گذاری سياست مسئول امنا هيات 10                     ماده
دارد. برعهده نيز را کانون اساسی روابط تنظيم و کرده عمل کانون در نوآوری و فکر اتاق عنوان به همچنين                      است.
رسمی اعضای و بازرس مديره، هيات هيات، آن اعضای از واصله گزارشات مفاد از گيری بهره با نقش اين                     اعمال

 کانون صورت می گيرد.
و محمدی ماهوش حسين شيری، دره جواد اسامی به آن بنيانگذاران نفر سه از متشکل کانون اوليه امنا هيات 11                      ماده

 سيد سعيد هاشمی به شرح مندرج در گواهی تأسيس صادره از اداره ثبت شرکت های ايالت کبک می باشد.
رأی با منصور اسماعيل محمد آقای فوق، هيات عضويت از محمدی ماهوش حسين آقای استعفای به باتوجه :1                    تبصره

 موافق اکثريت اعضای کميته منتخب هيات امنا اوليه جايگزين نامبرده گرديد.
زمانی برنامه براساس شخصيتحقوقی عنوان به نور کانون به اوليه امناء هيئت از مالی های مسئوليت انتقال :2                     تبصره
زمينه اين در مسئوليتی دار عهده حقيقی های شخصيت بطوريکه گيرد می صورت امناء هيئت مصوب بندی اولويت                    و
به يا نموده مرتفع را آنها و نموده پيگيری را فوق تعهدات  وقت أسرع در تا شود می تشکيل کارگروهی همچنين                       نباشند.
اختيار در ساليانه بطور را خود کار پيشرفت موظفاستگزارش مربوطه کارگروه نمايد. منتقل کانون حقوقی                   شخصيت

 هيئت امناء قرار دهد. اعضای اين کارگروه توسط هيئت امناء انتخاب خواهند شد.
واگذاری يا فروش اجاره، قبال در تصميم اتخاذ االشاره، فوق مالی های مسئوليت انتقال زمانی دوره طول در :3                     تبصره
کنندگان ضمانت حقوقی های مسئوليت رفع يا آن مالی تعهدات تسويه برای کانون های دارائی و اموال از قسمتی يا                      تمام
آن انجام در نبايد کانون ارکان يا اعضا از هيچيک و باشد می اوليه امنای هيئت اعضای برعهده منحصرا" بانکی                      وام
اعالم وقت امنای هيئت به ماهه دو مهلت با بايد خصوص اين در اوليه امنای هيئت اعضای تصميمات نمايند.                     مداخله

 گردد.
برای که باشد می نفر 9 حداکثر و بوده فرد عددی آنها تعداد و هستند عمومی مجمع منتخب امنا، هيات اعضای 12                        ماده
می تعيين مجمع اعضای سوم دو موافق رای با دوره هر در امنا هيات اعضای تعداد شوند. می انتخاب ساله 4 ای                        دوره

 گردد.
تعهد اخذ نيز و اوليه امنای هيات اعضای به تقليد معظم مراجع توسط خاص اختيارات تفويض به باتوجه :1                     تبصره
االختيار تام نمايندگان يا (و اوليه امنای هيات اعضای کانون، مالی پشتيبانان از برخی توسط آنان از اخالقی و                     شرعی
امنای هيات انتخابی) ثابت(غير عضو انتخابی، امنای هيات  اولين تشکيل تاريخ از پيوسته سال پنج حداکثر مدت به                     آنان)
انتخابی امنا هيات اعضای همه و شده ملغی خودکار طور به ثابت عضويت مدت، اين پايان از پس بود. خواهند                      کانون

  خواهند بود.
هستند، عضو آن در ماده همين 1 تبصره استناد به انتخابی غير اعضای که زمانی تا امنا هيات اعضای تعداد :2                       تبصره

 حداقل 7 نفر خواهد بود.
دوساله بشوند، آرا تعداد کمترين حائز هيات آن اعضای انتخابات در که امنا هيات منتخبين نفر 3 تصدی دوره :3                      تبصره

 است مگر  آنکه دوره اعضای غير انتخابی پيش از آن پايان يابد.
 
و سال 28 حداقل (يا سال 30 باالی امامی، دوازده شيعه مسلمان بايست می امنا درهيات عضويت نامزدهای 13                     ماده
زبانهای از يکی به آشنا کانون، در رسمی عضويت سال 1 حداقل دارای ، مديره) هيات در عضويت دوره يک                      اتمام
تشخيصصالحيت نحوه جزييات نامه آيين امنا  هيات باشند. سوسابقه به اشتهار فاقد و کانادا مقيم فرانسوی، يا                    انگليسی
سلب برای آنها فقدان اثبات بلکه نبوده الزم فوق شرايط احراز کند. می تصويب را هيات اين در عضويت                     نامزدهای

 صالحيت کانديدا الزم می باشد. تشخيص عدم صالحيت آنها در دوره اول با هيات امنای انتقالی است.
 ماده 14 وظايف هيات امنا به قرار زير می باشد:

 141  ثبت کانون در مراجع رسمی ايالتی و فدرال کانادا .
 142 برنامه ريزی و تعيين خط مشی و سياستهای کالن کانون.

 143  تفسير مفاد اساسنامه و تشخيص تطابق فعاليتهای کانون با آن.
 144  تهيه و تصويب آئين نامه برگزاری و اداره مجامع عمومی.
 145  دعوت برای برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

 146  تهيه و تصويب آئين نامه برگزاری انتخابات اعضای هيات امنا و هيات مديره و بازرس.  
 147   معارفه و توديع اعضا هيات مديره و بازرس.
 148  تاييد آيين نامه اداره جلسات در هيات مديره.

در مديره هيات اعضای عزل و آن اعضای ميان داوری و اختالفات رفع مديره، هيات عملکرد بر  نظارت 149                   
 صورت تخطی محرز و غيرقابل انکار آنان از مفاد اساسنامه، مشروط به اتفاق آرای اعضای هيئت امنا و بازرس.



 1410 تدوين آيين نامه بازرسی.
 1411 تهيه و تصويب آيين نامه اداره جلسات و تصميم گيری هيات امنا.

 1412  تهيه و تصويب "آئين نامه معامالت و تعهدات مالی و اخذ کمک های اهدايی".
 1413 تهيه و تصويب آئين نامه عضويت در کانون و تاييد ميزان حق عضويت پيشنهادی هيات مديره.

 1414 تعيين مدير تسويه در صورت تصميم بر انحالل کانون.
عمومی مجمع از کانون رسمی اعضای از نفر 20 حداقل تعداد يا و بازرس مديره، درخواستهيئت صورت در 15                      ماده
يک از متشکل هيئتی به را موضوع بررسی تواند می مجمع آن اساسنامه، مفاد از امناء هيئت تفسير در نظر تجديد                       برای
انتخاب به کانون اعضای از دوتن و بازرس ازآنان)، هريک انتخاب (به مديره هيئت عضو يک و امناء هيئت                     عضو
الزم کانون ارکان کليه برای و بوده نهايی اساسنامه از نظر مورد بخش مفاد از مذکور هيئت تفسير نمايد. واگذار                      مجمع

 االجراء خواهد بود.
 ماده 16 هيات امنا می بايستی عالوه بر جلسات عادی خود، در موارد زيرجلسات فوق العاده برگزار نمايد:

 161 تقاضای حداقل يک سوم اعضای هيات امنا در خصوص موضوع واحد.
 162 تقاضای حداقل ۱۰ نفر يا ۲۵ درصد نفر از اعضای رسمی کانون در موضوع واحد.

 163 تقاضای هيات مديره.
 164 تقاضای بازرس.

اکثريت موافق رأی با و اکثريت) جلسات(حضور آن رسميت احراز با امنا هيات جلسات در تصميمات اتخاذ 17                    ماده
اکثريت رأی با و جلسات آن رسميت احراز با امنا هيات جلسات در زير ويژه تصميمات اتخاذ و گيرد می انجام                       حاضرين

 دو سوم اعضای کل آن هيات صورت می گيرد:
 171 تصميم گيری در مورد آيين نامه داخلی هيات امنا.

 172 تاييد "آيين نامه معامالت و تعهدات مالی و اخذ کمک های اهدايی کانون".
 173 تاييد آيين نامه عضويت در کانون.

 174 تاييد آيين نامه تشخيص صالحيت نامزدهای عضويت در هيات امنا.
 175 تفسير مفاد اساسنامه.

 176 پيشنهاد تغيير اساسنامه.
 177 پيشنهاد انحالل کانون.

همه دسترسی سطح نظر اين از و بود نخواهد مجاز امنا هيات اعضای بين در اطالعاتی تقارن عدم هيچگونه  18                      ماده
حداکثری، شفافيت جهت در فرضو پيش به بنا همچنين باشد. می يکسان کانون پيرامون اطالعات به امنا هيات                     اعضای
در دارند. عمومی انتشار قابليت خاص، موارد در بجز جلسات، صورت جمله از امنا هيات تصميمات و اسناد                    تمامی

 موارد خاص، ضرورت محرمانه ماندن موضوع بايد به تاييد حداقل دو سوم اعضای هيات امنا برسد.
 33 هيات مديره

در اجرا حوزه در آوری نو و گذاری سياست اجرايی، امور کليه انجام و بسترسازی دار  عهده مديره هيات 19                      ماده
برای که باشد می البدل علی يکعضو و اصلی عضو نفر هفت حداکثر شامل فرد عددی آن اعضای تعداد و بوده                        کانون
و مديره رييسهيات مديره، هيات اعضای شوند. می انتخاب مجمع رأی با و کانون رسمی اعضای بين از سال دو                       مدت

  مسئول امور اداری و مالی را از ميان خود انتخاب می کنند.
مالی و انسانی منابع هيات، اين اعضای تعداد به توجه با مديره هيات تشکيالتی ساختار و اعضا ساير مسئوليت :1                      تبصره

 موجود در هر دوره در آيين نامه هيات مديره تعيين می شود.
هيات قبلی دوره تصدی خاتمه از قبل ماه يک مديره هيات جديد اعضای انتخاب جهت مجمع برگزاری تاريخ :2                     تبصره

 مديره  خواهد بود.
 تبصره 3: عضو علی البدل می تواند در جلسات هيات مديره بدون حق رأی شرکت نمايد.

 تبصره 4: نامزدی اعضای هيات امنا در انتخابات اعضای هيات مديره و عضويت آنان در آن هيات، در صورت عدم
اين در مندرج شرايط ساير رعايت به مشروط و نياز) مورد اعضای تعداد از بيشتر نفر يک (حداقل کافی نامزد                      وجود

 اساسنامه بالمانع است. اعضای هيات مديره برای عضويت در هيات امنا بايد از سمت خود استعفا کنند.
عضويت سال 1 حداقل دارای امامی، دوازده شيعه مسلمان بايست می مديره هيات در عضويت نامزدهای 20                   ماده
امنا هيات باشند. سوسابقه به اشتهار فاقد و کانادا مقيم فرانسوی، يا انگليسی زبانهای از يکی به آشنا کانون، در                      رسمی

 آيين نامه جزييات نحوه تشخيص صالحيت نامزدهای عضويت در اين هيات را تصويب می کند.
وظايف هيات مديره بشرح زير است:  ماده 21 

 211 برنامه ريزی اجرايی و اجرای طرح ها مطابق اساسنامه و خط مشی مصوب هيات امنا.
 212 تهيه و تصويب آيين نامه های داخلی کانون بجز در مواردی که در صالحيت مجمع يا هيات امنا می باشد.



 213 تهيه و تخصيص بودجه ساليانه و منابع مالی مورد نياز برنامه ها با تاييد هيات امنا.
 214 تهيه صورتهای مالی ساليانه و گزارش فعاليتها به بازرس، هيات امنا و مجمع.
 215 تهيه و ارائه اسناد و اطالعات مورد نياز حسب درخواست هيات امنا و بازرس.

 216  تعيين ميزان حق عضويت و بررسی تقاضای عضويت، تعليق و لغو عضويت اعضا.
 217 گزارش کليه معامالت اعضای هيات امنا و هيات مديره با کانون به هيات امنا و بازرس.

مقام باالترين حائز نامبرده شود. می برگزيده هيات آن انتخاب به و مديره هيات اعضای ميان از کانون مدير 22                      ماده
مکاتبات امضای و کانون های هزينه و اسناد کليه تاييد و کانون از خارج با تماس برقراری و بوده کانون در                       اجرايی
هيات جلسات تشکيل اجرايی، مسئولين و مديره هيات اعضا بين هماهنگی .ايجاد باشد می وی عهده به منحصرا                    اداری

 مديره، نظارت بر حسن انجام امور اجرايی کانون از اهم وظايف وی می باشد.
 تبصره: اسناد تعهد آور مالی با امضای متفق مدير و مسئول اداری، مالی معتبر خواهد بود.

خواهد پيشنهادی نامه آيين اساس بر آن در تصميم اتخاذ چگونگی و مديره هيات جلسات اداره و تشکيل نحوه  23                      ماده
 بود که توسط آن هيات تهيه و به تاييد هيات امنا می رسد.

آن موعد در مديره هيات اعضای انتخاب و مجمع برگزاری امنا، مؤثرهيات اقدام و تالش عليرغم درصورتيکه 24                     ماده
بکار شروع تا آنان تصدی دوره امنا، هيات موافقت  به مشروط و قديمی اعضای تمايل اعالم حسب نگردد، پذير                     امکان

  هيات مديره جديد استمرار می يابد.
 تبصره: در صورت عدم حصول شرايط ماده فوق، هيات امنا می تواند تا زمان رفع موانع از ميان اعضای رسمی
 کانون افرادی را به عنوان سرپرست جهت تصدی سمت های هيات مديره برگزيند بطوريکه کانون هيچگاه فاقد
 مديريت نباشد. در اينصورت دعوت به مجمع و برگزاری انتخابات بايستی حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ

  رفع موانع صورت گيرد.
 34  بازرس

مدت برای را نفر دو حقوقی و مالی امور به آشنا و صالحيت واجد حقوقی و اشخاصحقيقی ميان از بايد مجمع 25                         ماده
به حداکثر بعدی سنوات در بازرس انتخاب تجديد نمايد. تعيين البدل علی و اصلی بازرس بعنوان ترتيب به سال                     چهار
در باشد. می بالمانع آن تصدی دوره پايان از قبل تصويبمجمع حسب است.تغييربازرسين بالمانع متوالی دوره دو                     مدت
کانون بطوريکه نمايد بکارمی شروع بالفاصله البدل بازرسعلی اصلی، بازرس کارافتادگی از يا فوت استعفا،                  صورت

 در هيچ دوره زمانی بدون بازرس نباشد. جايگزينی بازرس بايد بالفاصله به اطالع اعضای رسمی کانون برسد.
 تبصره: اعضای هيات امنا و هيات مديره در دوران تصدی مسئوليت نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

 وظايف بازرس به شرح زير است:  ماده 26
گرفتن نظر در با کانون ارکان جاری عملکرد و ها برنامه مصوبات، تطابق و اساسنامه اجرای حسن بر نظارت 261                    

 ارتباطات سازمانی .
 262 رسيدگی به صورتهای مالی تهيه شده توسط هيات مديره برای طرح در مجمع و اظهار نظر نسبت به آن.

 263 رسيدگی به معامالت اعضا هيات امنا و هيات مديره با کانون و گزارش آن به مجمع.
 264 انجام ماموريت های محوله توسط مجمع و تهيه گزارش در خصوص آن.

به خود بررسی نتايج از گزارش تهيه و اعضا شکايت به رسيدگی و امنا هيات درخواست حسب گزارش تهيه 265                    
 مجمع در صورتيکه تعداد شاکيان در موضوع واحد به حد نصاب حداقل 10 نفر يا 25 درصد اعضای رسمی برسد.

 تبصره: بازرس موظف است گزارش بررسی و اظهارنظرات خود را در هر جلسه مجمع ارائه نمايد.
گزارشات اخذ کند. مراجعه کانون اعضای و ارکان تمام به تواند می خود نظارتی نقش ايفای راستای بازرسدر 27                      ماده

 رسمی با رعايت سلسه مراتب ممکن است. حضور بازرس در جلسات ارکان بدون حق رأی بال مانع می باشد.
 35 مجمع عمومی

رسمی عضويت ماه 6 حداقل با کانون اعضای گردد. می تشکيل العاده فوق و عادی صورت دو به کانون مجمع 28                       ماده
 در آن، حق حضور در جلسات مجمع و رأی دادن خواهند داشت .

شرح به آن وظايف اهم و شود می تشکيل مديره هيات اجرای و امنا هيات دعوت به يکبار سالی عادی مجمع 29                        ماده
 زير می باشد :

 291 انتخاب اعضای هيات امنا و هيات مديره در زمان مقرر.
و آن به مربوط اقدامات مورد در گيری تصميم و آن گزارش استماع البدل، علی بازرس و بازرس انتخاب 292                    

 تصويب آيين نامه بازرسی .
 293 تصويب حساب سود و زيان ساليانه، گردش مالی واستماع گزارش فعاليت های هيات امنا .

 294 ساير موضوعات به پيشنهاد هيات امنا مشروط بر آنکه رسيدگی به آن در صالحيت مجمع فوق العاده نباشد. .



متفق تقاضای يا و بازرس مديره، هيات امنا، هيات تقاضای با العاده فوق صورت به عمومی مجمع تشکيل  30                     ماده
 حداقل  20 نفر از اعضای رسمی در خصوص موضوع واحد امکان پذير می باشد.

از العاده فوق و عادی ازمجامع دعوت باشد. می مجمع اعضای منتخب منشی و رييس عهده بر مجامع اداره 31                      ماده
وصول تاييديه اخذ با و  کانون در عضويت هنگام در آنان اعالم موجب به  اعضا مطلوب ارتباطی روش                      طريق
آن اعضای اکثريت حضور احراز با اول بار دعوت در عادی عمومی مجمع جلسات گيرد. می انجام آنان از                     دعوتنامه
هر حضور با روزه 15 مهلت با مجمع آن بعدی بارهای جلسات حدنصاب، حصول عدم صورت در يابد. می                     رسميت
اعضای از سوم دو حداقل حضور به موکول نيز العاده فوق مجامع جلسات رسميت يابد. می رسميت اعضا، از                     تعداد

 مجمع می باشد.
اعضای سوم دو موافق نظر با العاده، فوق مجمع در و حاضرين اکثريت رای با عمومی مجمع در تصميم اتخاذ 32                       ماده

 کانون امکان پذير است. دستور جلسه مجامع فوق العاده حسب پيشنهاد متقاضی تشکيل آن، تعيين می گردد.
 فصل چهارم  ساير موارد

تعاليم با کانون های فعاليت مغايرت عدم اسالمی،  ايرانی خصوصهويت در اساسنامه اين بر حاکم کلی روح  33                      ماده
انسجام و هماهنگی بودن، انتفاعی غير و مديره هيات و امنا هيات بودن انتخابی امامی، دوازده شيعه مذهب و اسالم                      عاليه
همچنينحذف باشد. نمی تغيير قابل 11 ماده 3 تبصره مفاد همچنين و کانون استقالل حفظ و گسترشفعاليتها و توسعه                       در
اهداف بازنويسی يا و ادغام باشد. نمی پذير امکان اساسنامه اين در مندرج کانون اهداف از يک هيچ محتوايی و                      بنيادی
بر مبنی کانون جهتگيریعمومی خالف بر آنکه بر مشروط کانون اساسنامه به اهدافجديد نمودن اضافه همچنين                    فعلی،

 رشد متوازن هويت ايرانی اسالمی کانون نباشد، بالمانع خواهد بود.
هيات تصويب حسب فروش، از پس يا عينا آن اختصاصی های دارائی و اموال کليه کانون، انحالل صورت در 34                      ماده

 امنا در اختيار ساير مراکز فرهنگی اسالمی (ترجيحا شيعه) و عام المنفعه قرار خواهد گرفت .
با ديون) پرداخت و مطالبات (وصول حساب تسويه آن، انحالل قانونی مقدمات انجام دوره در کانون  اداره 35                    ماده
ظرفمدت حداکثر امنا، هيات منصوب تسويه مدير توسط ها، دارايی و اموال انتقال و همکاری طرفهای ساير و                     اعضا

 6 ماه از تاريخ تصويب انحالل آن در مجمع صورت می گيرد.
ارکان و سطوح ساير و مديره هيات امنا، هيات در مسئوليت تقبل رسمی، و عادی از اعم کانون در عضويت 36                       ماده
آن به نسبت ادعای و کانون غيرمنقول و منقول ارزشهای و اموال مالکيت به نسبت حق ايجاد موجب وجه هيچ به                       کانون
دارايی و اموال معنوی)، و مادی از امتيازات(اعم از شخصی استفاده حق هيچوجه به کانون مسئولين همچنين . شود                      نمی

 های کانون را ندارند.
 زبان رسمی مورد استفاده در کانون فارسی می باشد.  ماده 37

 


