اساسنامه
کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
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اساسنامه
کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان
-١نام و محل ثبت:
نام انجمن »کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان«
و محل ثبت آن شھر کلن است.
-٢تعريف و اھداف و وظايف کانون:
-٢-١تعريف :کانون بدون ھيچگونه وابستگی سياسی ،مذھبی،نژادی و مليتی
برای زير پوشش بردن فعاالن در زمينه تدريس ،پيشبرد و ترويج زبان فارسی و
فرھنگ ايرانی تشکيل شده است.
کانون تشکيالتی است غيرانتفاعی که صرفا جھت ارائه ی خدمات به آموزگاران
،نوآموزان و دانش پژوھان زبان فارسی تشکيل شده است.
-٢-٢وظايف و اھداف:
--١تبادل تجربه و آموزش متقابل آموزگاران به منظور باالبردن کيفيت آموزش
زبان فارسی.
-٢کوشش در به رسميت شناساندن زبان فارسی به عنوان يکی از زبان ھای
مادری در مدارس آلمان .و حق برخورداری دانش آموزان فارسی زبان از
آموزش آن.
-٣برقراری ارتباط با انجمن ھا و کانون ھا و ارگان ھای فعال با اھداف مشابه.
-۴آشنايی و بررسی کتاب ھای تدريس زبان فارسی و روش ھا و وسايل
آموزشی موجود
-۵برپايی سمينارھا و جلسات آموزشی با دعوت از کارشناسان و متخصصين
در زمينه ی آموزش.
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-۶جلب ھمکاری اوليای دانش آموزان.
-٣بافت و ارگان ھای مختلف کانون:
-٣-١اعضا- :تمام آموزگاران شاغل و غيرشاغل ،کسانی که در زمينه تدريس و
پيشبرد زبان فارسی و فرھنگ ايرانی فعاليت دارند .و متخصصين در امور
تعليم و تربيت که موافق با اھداف کانون باشند،ميتوانند به عضويت کانون
درآيند.
-٣-١-١شرايط عضويت :عضويت در کانون داوطلبانه بوده و با تقاضای کتبی
و استفاده از فرم مخصوص و قبول اساسنامه و پرداخت حق عضويت پذيرفته
خواھد شد.
 -٣-١-٢وظايف اعضا:
-١به رسميت شناختن مفاد اساسنامه و کوشش در پيشبرد اھداف کانون.
-٢شرکت در جلسات مجمع عمومی و انتخابات کانون.
-٣پرداخت حق عضويت.
 -٣-١-٣حقوق اعضا:
-١دريافت اطالعات درباره ی سمينارھا و فعاليت ھای کانون.
-٢دريافت مواد آموزشی.
-٣شرکت در کميته ھای تحقيقی و پژوھشی.
-۴حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
-۵ارائه ی پيشنھادات در جھت اھداف کانون.
-۶حضور در جلسات ھيات مديره بدون حق رای.
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-٣-١-۴اتمام عضويت :عضويت ميتواند به يکی از صورتھای زير پايان پذيرد:
-١استعفای کتبی عضو
-٢مرگ عضو.
-٣عدم پرداخت حق عضويت و دريافت دو اخطاريه در طول يک سال مالی.
-۴با رای مجمع عمومی و به تقاضای ھيات مديره در مورد اعضايی که
برخالف اساسنامه واھداف کانون و يا مصوبات مجمع عمومی رفتار کرده
باشند.
-۵ھرگونه سوءاستفاده مالی از بودجه و وسايل کانون.
-۶غيبت مکرر بدون اطالع قبلی و دليل موجه در جلسات کانون و گردھم
ھايی که به منظور انتخابات و تصميم گيريھا کانون تشکيل می شود.
 -٣-٢مجمع عمومی:
-١ارگان تصميم گيرنده کانون مجمع عمومی است.
 -٢جلسات آن حداقل يک بار در سال تشکيل می گردد.
-٣جلسات مجمع عمومی با شرکت حداقل ھفت نفراز اعضای ھيات مديره و ١٠
درصد از بقيه اعضا رسميت پيدا ميکند.
-۴اگر جلسه مجمع عمومی حدنصاب مورد نياز شرکت کننده را نداشته باشد
،جلسه رسميت نداشته و تشکيل نخواھد شد و براساس شروط مندرج در
اساسنامه دعوت ديگری برای تشکيل جلسه انجام خواھد گرفت .که آن جلسه
بدون در نظرگرفتن حدنصاب تعداد شرکت کننده رسميت خواھد داشت.
-۵دعوتنامه ی تشکيل مجمع عمومی می بايست توسط ھيات مديره به ھمراه
دستور جلسه چھار ھفته قبل از تشکيل جلسه از طريق امکان ارتباطی که عضو
در اختيار کانون قرارداده است ،فرستاده شود.
-۶اعضا می توانند موارد مورد نظرشان را برای طرح و بررسی در جلسه
مجمع عمومی تا  ٢ھفته قبل از تشکيل جلسه کتبا به اطالع ھيات مديره برسانند.
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 -٣-٢-١وظايف و اختيارات:
-١بحث و تبادل و اظھارنظر و بررسی کارھای انجام شده در سال گذشته.
-٢دريافت گزارش کار ھيات مديره.
-٣دريافت ترازنامه ی مالی از طرف مسئول حسابداری.
-۴قبول استعفای ھيات مديره با اکثريت آرای نسبی.
-۵انتخاب ھيات مديره جديد با اکثريت نسبی آرا.
-۶تغيير و تکميل اساسنامه با اکثريت  ٢/٣آرا.
-٧بحث و تبادل نظر و تصميم گيری بر مطالب مندرج در دستور جلسه مجمع
عمومی و مطالب پيشنھادی از سوی اعضا.
-٨تعيين يا تغيير ميزان حق عضويت با اکثريت نسبی آرا.
-٩انحالل کانون با اکثريت  ٢/٣آرا.
-١٠برای جلسات مجمع عمومی بايد صورتجلسه ای نوشته و در پايان جلسه
توسط دو نفر از اعضای ھيات مديره امضا شود.
 -٣-٢-٢مجمع عمومی فوق العاده در موارد زيرتشکيل می شود :
-١تقاضای ھيات مديره
-٢تقاضای  ١٠درصد اعضا
-٣-٣ھيات مديره کانون:
-٣-٣-١تعريف
-١ارگان مديريت کانون ھيات مديره است.
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 -٢سه نفر از اعضای ھيات مديره  ،رئيس و معاون ھيات مديره و مسئول امور
مالی ،نماينده گان رسمی و قانونی کانون می باشند که حضور دو نفر از اين
نمايندگان الزامی است.
-٣ھيات مديره توسط اعضا و در جلسات رسمی مجمع عمومی از ميان کانديداھا
برای مدت دوسال انتخاب می شود.
-۴اعضای ھيات مديره  ٩نفر ھستند که از ميان خود :
- ١يک نفر به عنوان رئيس ھيات مديره
-٢يک نفر به عنوان معاون ھيات مديره
-٣يک نفر به عنوان مسئـول امورمالی
-۴يک نفر به عنوان مسئـول ارتباطات
را انتخاب می کنند.
-۵جلسات ھيات مديره حداقل  ٢بار در سال تشکيل می گردد .
 -۶جلسات ھيات مديره با حضور حداقل  ٧نفر از اعضای آن رسميت پيدا
می کند.
 -٧تصميم گيری در ھيات مديره براساس رای گيری و اکثريت آرا است.
 -٣-٣-٢وظايف و اختيارات:
ھيات مديره به عنوان نماينده قانونی ،حق گرفتن تصميم ھای الزم در چھارچوب
اساسنامه کانون را دارد.و برای پيشبرد اھداف نام برده شده موظف به اجرای
موارد زير است:
-١اجرای مفادی که در جلسات مجمع عمومی به تصويب اعضا ميرسد.
-٢تنظيم بودجه مالی کانون در سال جاری.
-٣تعيين کميسيون ھای تحقيقی –پژوھشی در رابطه با اھداف کانون.
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-۴تدارک ،تنظيم دستورجلسه و دعوت اعضا برای برگزاری مجمع عمومی
ساليانه)فوق العاده(با در نظرگرفتن زمان بندی تعيين شده.
 -٣-۴سال و منابع مالی کانون :
٣-۴-١سال مالی و اداری کانون سال تقويمی ميالدی است.
 -٣-۴-٢منابع مالی کانون عبارتند از :
-١حق عضويت ساالنه اعضا.
-٢کمکھای مالی داوطلبانه اعضا.
-٣کمکھای مالی داوطلبانه ی ھيات ھا،انجمن ھا،ارگان ھا و
اشخاص ثالث مشروط به تاييد ھيات مديره می باشد.
 -۴کمک ھای مالی بدون تقبل ھرگونه وابستگی به ارگان يا
شخص کمک دھنده ،پذيرفته می شود..
-۵ھيات مديره موظف است منابع مالی کانون را فقط در حدود
مقرر در اساسنامه و با تاييد اعضای ھيات مديره مصرف نمايد.
تاريخ ثبت ۶:اکتبر ٢٠١١کلن
تاريخ تاسيس :فوريه ٢٠٠٩
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