
ماه ژوئن ۲۰۱۸  هفته نامه شماره ۶۰

مسئول جلسه سخنران موضوع تاریخ

فرشید مقیمی Gareth Porter  WHY TRUMP THREATENING
CONFRONTATION WITH IRAN

دوشنبه۴ ژوئن 
۱۴ خرداد

پریوش مقدم فاطمه کشاورز هریک مریمیم و یک عیسی داریم:  
سیری در فیه مافیه موالنا

دوشنبه ۱۱ژوئن 
۲۱ خرداد

هیئت مدیره هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه دوشنبه ۱۸ ژوئن 
۲۸ خرداد

هیئت مدیره اعضاء کانون مجمع عمومی و انتخابات هیئت 
مدیره

دوشنبه ۲۵ ژوئن 
۴ تیر

کانون دوستداران فرهنگ ایران
ـبرـنامـه هـای مـاه ژوئـن ۲۰۱۸ مـیالدی بـرابـر ـبا خـرداد و تـیر ۱۳۹۷ خـورشـیدی

صرف چای و شیرینی: ۷ بعدازظهر

شروع برنامه: ۷:۳۰ بعدازظهر

آدرس

James Madison High School, 
2500 James Madison Dr, Vienna, 

VA 22181 
ٍEntrance 3

http://kanooneiranian.org وبسایت  
www.facebook.com/kanooneiranian:فیسبوک  
kanoon.iranian@gmail.com : ایمیل 

یک ویدئو بمناسبت نزدیک شدن انتخابات کانون

فصل دوم اساسنامه کانون : سازمانها

ماده ۵ - تشکیالت کانون بر دو محور زیر استوار است.

مشارکت اعضاء و فعالیت نهادهای منتخب مجمع عمومی.

ماده ۶ - مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون به شمار می رود و آن اجتماعی است که به صورت عادی هر شش ماه یکبار ولی 
بصورت فوق العاده با شرکت اعضای رسمی کانون با حقوق و رأی مساوی تشکیل می شود.

تبصره ۱ - مجمع عمومی سالیانه در ماه آپریل برپاشده و انتخابات هیئت مدیره در آن انجام می گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی میان دوره ای شش ماه پس از انتخابات اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود و هیئت مدیره موظف است در باره فعالیت 
های شش ماه گذشته و برنامه های آینده به مجمع عمومی گذارش بدهد و پاسخ گوی پرسش های اعضای کانون باشد.

تبصره ۳ - هرگاه اعضای هیئت مدیره و یا حداقل یک سوم از اعضای رسمی کانون لزوم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را تشخیص دهند، می 
توانند درخواستی امضاء شده در این مورد تهیه کرده و آن را به هیئت مدیره ارائه دهند. هیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از دریافت 

درخواست یاد شده نسبت به برپا کردن مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. 

https://youtu.be/NPcUCrHs2VA
https://youtu.be/NPcUCrHs2VA
http://kanooneiranian.org
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