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 بسمه تعالي

 عمومي تشكل هاي ملي و استاني وابسته به اتاق ايران دستورالعمل برگزاري مجامع

 
با عنايت به ضرورت امر برنامه ريزي، هماهنگي و يكپارچه سازي و وحدت رويه در امور مربوط بـه برگـزاري   

تشكل هاي وابسته به اتاق ايران و  )اعم از موسسين، عادي، عادي بطور فوق العاده و فوق العاده( مجامع عمومي
 :، دستورالعمل ذيل ابالغ مي گردد)صورتجلسات و آگهي هاي مربوطه(حقوقي نيز دقت عمل در تنظيم متون 

 ي اتـاق ايـران  تشـكل هـا   اداره كـل حداقل يك مـاه قبـل بـا     امناسب است زمان تقريبي برگزاري مجمع ر -1
قبال با اتـاق متبـوع هماهنـگ و از طريـق      ت مراتبتشكل هاي استاني مي بايس در مورد ضمنا .هماهنگ نمايند

 .اتاق مربوطه با اتاق ايران هماهنگي الزم صورت پذيرد
 پس از نهايي شدن زمان، محل و دستور جلسه، فراخوان دعوت به مجمع با رعايت فاصله زمـاني مقـرر در   -2

آگهـي و طبـق مقـررات    و نيز پورتال اطالع رسـاني اتـاق،   طه اساسنامه از طريق روزنامه كثير االنتشار مربو متن
 .اطالع رساني گرددو كليه فعالين مربوطه مندرج در اساسنامه به اعضاء 

مع عمومي، چاپ شده در روزنامه كثير االنتشار مربوطه با قيد دستور جلسه به اآگهي فراخوان دعوت به مج -3
ايط عضويت منـدرج در مفـاد اساسـنامه و مشـاركت در     همراه ليست اسامي و مشخصات اعضايي كه حايز شر

باشند را به صورت مكتوب با امضاي مقام دعوت كننده، حداقل ده روز قبـل از   مجامع عمومي و انشاء رأي مي
 .تشكل ها اعالم نمايند اداره كلبرگزاري مجمع با قيد دعوت از نماينده اتاق ايران به 

مـي بايسـت    مورد نظر اسـت، صالح و تغيير اساسنامه العاده با دستور ا برگزاري مجامع فوقصورتيكه در   -4
اتـاق ايـران در خصـوص    نامه كتبي اطالع داده شده و نظر  ها طي تشكل به اداره كلپيشنهادات مورد نظر قبالً 

 .اخذ گردد ،تشكل خواهد شد در اصالحاتي كه موجب تغيير ماهيت
بـه صـورت    فهرست اسامي حاضرين در مجمع مي بايسـت هيات مديره و صورتجلسات مجامع عمومي و  -5

جلسه و نماينده اتـاق   المجلس به تأييد و امضاي هيأت رئيسه فيتمامي صفحات، تنظيم و  تايپي در سه نسخه
 ).قرار دارد نمونه صورتجلسات مجامع در پورتال اتاق ايران(ايران برسد 

 :صورتجلسه مجمع مي بايست شامل موارد ذيل باشد -6

شماره آگهي فراخوان در روزنامه كثير االنتشار، ساعت، روز، تاريخ، و محل جلسه، نام نماينده اتـاق  درج   •
و تعداد اعضاء حائز شرايط شركت در مجمع  ايران و تعداد اعضاي حاضر در جلسه به تفكيك اصالت و وكالت

 .عمومي

 ).طبق اساسنامه(متشكل از رئيس ـ نظار ـ منشي مجمع اسامي اعضاي هيأت رئيسه منتخب  •



2 
 

و بازرسـان و  دار شرح مصوبات طبق دستور جلسه از جمله ارايـه گـزارش عملكـرد هيـأت مديره،خزانـه       •
تصويب آن، ارايه گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن، تعيين بودجـه، تعيـين روزنامـه كثيـر االنتشـار، تعيـين       

 .ردوروديه و حق عضويت ساليانه، انتخاب بازرس قانوني و ساير موا

در مواردي كه مجمع عمومي فوق العاده جاري است و تغييـر مفـاد اساسـنامه در دسـتور كـار مـي باشـد،         •
ضـمنا مـي بايسـت     .صورتجلسه مجمع قيـد گـردد   متن ضروري است تا كليه تغييرات و اصالحات مصوب در

المجلس به تأييد و امضاي  نسخه كامل از ويرايش جديد اساسنامه كه مورد تغيير و اصالح قرار گرفته است في
 .هيأت رئيسه جلسه و نماينده اتاق ايران برسد

در مواردي كه انتخابات هيأت مديره در دستور كار مي باشد، ضروري است تا نام و نـام خـانوادگي كليـه     •
  .داوطلبين و تعداد آراي مأخوذه قيد گردد

اتـاق ايـران جهـت امضـاي ذيـل      در پايان صورتجلسه، اسـامي اعضـاي هيـأت رئيسـه جلسـه و نماينـده        •
 .صورتجلسه قيد گردد

نسخه از صورتجلسات و فهرسـت اسـامي حاضـرين در جلسـه      دومي بايست  حداكثر ظرف ده روز كاري، -7
با امضاي صاحبان اي  مجمع كه به امضاي هيأت رئيسه منتخب جلسه و نماينده اتاق ايران رسيده باشد طي نامه

 .ارسال گردد ي اتاق ايراناداره كل تشكل هاثبتي به جهت انجام امورات امضا هاي مجاز 
بديهي است در خصوص تشكل هاي استاني، وظايف و ماموريت هاي اتاق ايران مذكور در اين دستورالعمل  -8

 .مي تواند ضمن هماهنگي قبلي با امور تشكل هاي اتاق ايران، توسط اتاق استان صورت پذيرد
ثبتي بـه  اني بايستي توسط اتاق استان ذيربط جهت انجام امورات مدارك و مستندات مجامع تشكل هاي است -9

 .اداره كل تشكل هاي اتاق ايران منعكس شود
اسناد مربوط به مجامع از قبيل صورتجلسات و فهرست اسامي حاضـرين در جلسـه كـه فاقـد امضـاي       -10

 .تاييديه نماينده اتاق باشد فاقد اعتبار است و ترتيب اثر داده نخواهد شد
 

  


