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Meeting Minutes 

ICC Board Meeting 

Date: August 22nd, 2016 

CONTACT 

Mehran Farazmand 

Secretary and Board Member 

Iranian Canadian Congress (ICC) 

Email: info@iccongress.ca  

In Attendance: 

Mojtaba Adibrad Bijan Ahmadi Behzad Jazizadeh 

Tayaz Fakhri Ali Bangi        Soudeh Ghasemi      

  Mehran Farazmand 

Absent 

Dorna Mojdami Pouyan Tabasinejad 

Meeting Minutes 

1. Meeting agenda  

Voting Result: All in favour.  

2. President’s report 

a) Quarterly report was published by Salam Toronto. An email will soon be sent to all members 

of ICC including an English summary of report and the links of report and interview as the Farsi 

version. For those who are interested to discuss the report, special office hours will be scheduled 

during next week.   
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b) For the August 26
th

 event, board members need to confirm their guests in the remained few 

days. Online tickets will be available till Friday noon but after tickets will be available at the 

door. 

c) Extending and diversifying the advisory board in terms of their expertise can be helpful. The 

board members discussed some ideas and criteria about this matter and each board member will 

bring a list of their suggestions for the next meeting. 

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.  

3. PR report 

a) A brief report of ongoing tasks of department was presented. Department meetings are held on 

regular basis; 

b) CMHC (Canada Mortgage & Housing Corporation) has invited for a poll (survey) about 

housing policies. PR is working on it to invite ICC members and supporters to participate in this 

survey. 

c) Behzad suggested that “Integration of Iranian community in the Canadian society” to be added 

to the list of ICC priorities. Since this item is related to the Policy Committee it will be discussed 

and explored with the Policy Chair, Pouyan Tabasinejad. 

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.  

4. Policy report 

a) About the foreign-trained professionals: the issue was discussed with ICMP.  

b) Maneli and a few other volunteers are working on preparing advocacy training materials.  

Voting Result: All in favour to follow up on the items above. 

5. Outreach report 

a) Tayaz has been in communication with over 50 people to invite them for August 27
th

 event. 

Some of the affiliates have promoted the invitation on their Facebook pages and over email.  

b) The second meeting regarding the website project (for employment) will be held tomorrow. 

Project may start with a smaller version pilot run.  

c) Some new volunteers have been in communication with Tayaz to cooperate with ICC. 

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.  
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6. Treasurer & Secretary’s report 

a) Interim financial report for the period January 1
st
 to May 31

st
, 2016 (prior to transfer from 

previous to new board) was presented. The report needs minor corrections (because of a few 

deficiencies).  After completion, the report will be sent to previous board members with a 

specified timeline for their review before publication.  

b) Interns will pick up their next cheques this week.  

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.  
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 جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 2016 آگوست ماه دوم و بیست

 

 حاضر: اعضای

 جزیزاده بهزاد راد ادیب مجتبی احمدی بیژن

 فخری تایاز قاسمی سوده     بانگی علی

 فرازمند مهران  

 غایبین

 مجدمی درنا  نژاد طبسی پویان

 جلسه صورت

 

  جلسه برنامه .1

  شد. موافقت آرا اتفاق به

 

 مدیره هیات رییس گزارش .2

 همراه به گزارش از انگلیسی خالصه یک است. کرده منتشر را کنگره ماهه سه عملکرد گزارش تورنتو سالم نشریه الف(

 مورد در گفتگو به عالقمند که کسانی شد. خواهد ارسال کنگره اعضای همه برای ایمیل طریق از مصاحبه و گزارش لینک

   نمایند. مراجعه رهکنگ دفتر به مشخصی ساعات در توانند می باشند گزارش این

 را خود مدعوین لیست مانده باقی روزهای طی است الزم مدیره هیات اعضای آگوست، ششم و بیست گردهمایی برای ب(

 موجود ورودی در صرفا بلیط آن از بعد و یافت خواهد ادامه جمعه روز ظهر تا گردهمایی بلیط آنالین فروش نمایند. نهایی

  بود. خواهد

 مدیره هیات اعضای بود. خواهد سودمند بسیار تخصص نظر از مدیره هیات مشاوران گروه سازی متنوع و افزایش ج(

 آینده جلسه در را خود پیشنهادی افراد لیست یک هر شد قرار و دادند قرار بحث مورد زمینه این در را معیارهایی و ها ایده

    نماید. ارائه

  .شود پیگیری ورمذک موارد شد قرار آرا اتفاق به
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 عمومی روابط گزارش .3

 داوطلبین با عمومی روابط جلسات گردید. ارائه عمومی روابط در جریان در فعالیتهای مورد در مختصری گزارش الف(

  باشد. می دایر منظم بطور

 عمومی روابط کند. می برگزار مسکن بخش سیاستهای مورد در نظرسنجی یک کانادا( مسکن )وام CMHC سازمان ب(

  نمایند. مشارکت نظرسنجی این در شد خواهد دعوت کنگره حامیان و اعضا از و کند می دنبال را موضوع این

 کنگره اولویتهای لیست به کانادا" گبزر جامعه در ایرانی جامعه (Integration) یافتن "پیوند که نمود پیشنهاد بهزاد ج(

 با جلسه از خارج موضوع شد قرار شود، می مربوط گذاری سیاست دپارتمان به موضوع این که آنجایی از شود. اضافه

 گیرد. قرار بحث مورد پویان

  .شود پیگیری مذکور موارد شد قرار آرا اتفاق به

 گذاری سیاست گزارش .4

 ایرانی پزشکی متخصصین سازمان با گفتگوهایی کانادا، خارج در دیده آموزش متخصصین مشکالت مورد در الف(

 است. شده انجام کانادایی

  .هستند رایزنی آموزشی برنامه روی کار حال در داوطلبین از ردیگ تعدادی و مانلی (ب

  .شود پیگیری مذکور موارد شد قرار آرا اتفاق به

 توسعه مدیر گزارش .5

 سازمانهای از تعدادی .است بوده تماس در آگوست هفتم و بیست گردهمایی به دعوت برای نفر 50 از بیش با تایاز الف(

 اند. داده بازنشر ایمیل و شان بوکی فیس صفحات طریق از را گردهمایی به دعوت موضوع پیوسته

 پروژه گردید. خواهد برگزار فردا کاریابی وبسایت مشترک پروژه روی کار برای ای حرفه سازمانهای با دوم جلسه ب(

  شد. حواهد آغاز اولیه پایلوت نمونه یک صورت به احتماال

  نمایند. آغاز را کنگره با همکاری تا اند بوده ارتباط در تایاز با جدید داوطلب تعدادی (ج

  .شود پیگیری مذکور موارد شد قرار آرا اتفاق به

 دار خزانه و دبیر گزارش .6

 گردید. ارائه جدید( مدیره هیات کار به شروع از )قبل 2016 سال اول ماه پنج مالی عملکرد ای دوره میان گزارش الف(

 اعضای به مشخصی مدت برای شدن کامل از بعد و است اصالحات برخی نیازمند گزارش ناقص، های داده برخی دلیل به

     نمایند. مرور را آن رسمی، انتشار از قبل تا شد خواهد ارسال مدیره هیات سابق

  گرفت. خواهد انجام آتی روزهای طی کارآموزان به جدید پرداخت ب(

  .شود پیگیری مذکور موارد شد قرار آرا اتفاق به
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