آئیننامهبرگزاریوادارهمجامععمومیکانونفرهنگینور

آئیننامهبرگزاریوادارهمجامععمومیکانونفرهنگینورمستندبهبند4ذیلماده44اساسنامهکانونفرهنگینور
بهشرحذیلتدوینمیگردد.
فصلاول–کلیّات
ّ
ماده-4برگزاریمجامععمومیکانونفرهنگینور براساسمفاداینآییننامهخواهدبود.
بهدوصورتزیرتشکیلمیشود:

ماده-2مجامععمومیکانون[حسبوظایفواختیارات]
.4مجمععمومیعادی.
.2مجمععمومیفوقالعاده.
شکیلمیشود.

ماده 3-مجمععمومیعادیحداقلسالییکباروحداکثرظرفسهماهپسازپایانسالمالیت
وظایفواختیاراتقانونیمجمععمومیعادیبهشرحذیلاست:
.4تصویباساسنامهدراولینمجمع.
.2انتخاباعضایهیأتامناوهیأتمدیرهوبازرسدرزمانمقرر.
.3استماعگزارش بازرسوتصمیمگیریدرمورداقداماتمربوطبهآن.
.4تصویبآئیننامهبازرسی.
.5تصویبحسابسودوزیانسالیانه،گردشمالی
.6استماعگزارشفعالیتهایهیاتامناوهیأتمدیره.
 .7بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موضوعات پیشنهادی هیات امنا مشروط بر آنکه رسیدگی به آن در
صالحیتمجمععمومیفوقالعادهنباشد.
تبصره.-بعلتتغییرونزدیکیسالمالیبهمجمعدسامبر،2147مجمعبعدیدرابتدایسال2142برگزارخواهدشد.
مجمععمومیفوقالعادهجهترسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهمواردزیرتشکیلمیشود:

ماده-4
.4بررسیتغییراساسنامه
.2انحاللکانون.
ماده -5تشکیلمجمععمومیبصورتفوقالعادهبا تقاضایهیاتامنا،هیاتمدیره،بازرسویاتقاضایمتفقحداقل
بیست نفر از اعضای رسمی در خصوص موضوع واحد امکان پذیر میباشد .هیات امنا باید دعوت به تشکیل مجمع
عمومیفوقالعادهراظرفمدتیکماهازتاریخوصولتقاضایمراجعذکرشدهبهانجامبرساند.

تبصره -درصور تیکهبهعللاستعفاء،فوتیاممنوعیتقانونیهریکازاعضایاصلیهیاتامنا،هیاتمدیره،
بازرس،علیرغمدعوتازاعضایعلیالبدل،هیاتمدیرهازاکثریتمقرردراساسنامهخارجشودمجمععمومیعادی
براساسمفاداینآییننامهدعوتخواهدشدتانسبتبهتکمیلاعضایهیاتمدیرهبرایبقیهمدتمقرراقدامکند.

فصلدوم–نحوهدعوتمجمع
ّ
ماده  6-دعوترسمیبرایمجامععمومیعادیوفوقالعادهازطریقروشارتباطیمطلوباعضابهموجباعالم
آناندرهنگامعضویتدرکانونوبااخذتاییدیهوصولدعوتنامهازآنانانجاممیگیرد.درجآگهیدعوتدرمحلدفتر
اصلیکانونوهمچنیندرجآندرپایگاهاطالعرسانی[وبسایتکانون]ورسانههایکانوننیزالزامیاست.
ماده-7دعوتمجمععمومیضمندرجتاریخانتشاربایدمشتملبرنکاتذیلباشد:
نوعمجمععمومیاعمازعادی،فوقالعاده.

.4
.2نوبتمجمع.
.3دستورجلسه.
.4تاریخوساعتبرگزاری.
.5محلبرگزاریونشانیکاملآن.
.6زمانومکانصدوربرگهحضوردرمجمع.
.7نحوهومهلتثبتنامدرانتخاباتهیاتامنا،هیاتمدیرهوبازرسان[برایمجامععمومیبادستورانتخابات].
تبصره -4محلتشکیلمجمع عمومیبایدظرفیتحضورکلیهاعضاءیانمایندگانتاماالختیارآنهاراداشتهوازنظر
امکاناتبرایتشکیلجلسهمجمعمناسبباشد.
تبصره  -2دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل:
«سایرموارد»و«سایرتصمیمات»،خودداریگردد.
تبصره  -3درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده ،آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا
موضوعآنهاباشد.
عادیوفوقالعاده]

ماده -8فاصلهزمانیبینتاریخدعوت[نشرآگهی]وتاریختعیینشدهبرایتشکیلمجمععمومی[
حداقل41روزوحداکثر31روزاست.

فصلسوم-ورودبهجلسهمجمع
بخشاول–ترکیبمجمع
ماده  -12اعضایکانونباحداقلششماهعضویترسمیدرآن،حقحضوردرجلساتمجمععمومیورایدادن
خواهندداشت.

تبصره-حضورافرادغیرعضوبادعوتبرگزارکنندهمجمعبدونحقرایبالمانعمیباشد.
ماده-41هویتاعضایکانونبرایحضوردرمجامعکانونبایداحرازگردد.

بخشدوم–رسمیتوادارهجلسه
ماده-44نصابرسمیتجلساتمجامعبهترتیبزیرخواهدبود:
جلساتمجمععمومیعادیدرنوبتاولباحضوراکثریتاعضاءکانونرسمیتمییابد.درصورتعدمحصول

-4
نصابمذکور،جلساتبارهایبعدیآنمجمعبامهلتپانزدهروزهباحضورهرتعدادازاعضاءرسمیتمییابد.
جلساتمجامععمومیفوقالعادهنیزموکولبهحضورحداقلدوسوماعضاءمجمععمومیمییاشد.

-2
تبصره -4درصورترسمیت نیافتنجلسهمجمععمومیرأسساعتمقرر،مقامدعوتکننده بایدبرگزاریجلسهرا
حداقلبهمدتنیمساعتبهتأخیراندازدودرصورتعدمحصولنصاب،صورتجلسهایدایربرعدمرسمیتمجمع

تهیهوبهامضایحاضرینبرساند.
تبصره-2مالکتشخیصتعداداعضایحاضردرجلساتمجامععمومیورقهحضوروغیابیاستکهحاضراندربدو
لسهآنراامضامیکنند.

ورودبهج
ماده   -42جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن ،مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح میکند .در جلسه
مجمعابتدایکرئیس،یکمنشیودوناظرازمیاناعضاءانتخابخواهندشد.
ماده-43رییس،منشیوناظرینمجمعنمیتوانندکاندیدهیاتمدیره،هیاتامناویابازرسکانونشوند.
مقامدعوتکنندهمکلفاستورقهحضوروغیابیراکهاعضاءدربدوورودبهجلسهامضاءنمودهاندهمراه

ماده-44
باصورتاسامیکلاعضاءدراختیاررئیسمجمعبرایاحرازرسمیتجلسهواعمالکنترلهایالزمقراردهد.


فصلچهارم–اتخاذتصمیم
بخشاول–نصابتصمیمات
درمجمععمومیعادی،تصمیماتبارایاکثریتحاضریندرجلسهرسمیاتخاذمیگردد.

ماده-45
.
العادههموارهبانظرموافقدوسومآرایحاضردرجلسهرسمیاتخاذمیشود.


تصمیماتمجامععمومیفوق
ماده16-

بخشدوم-نحوهاتخاذتصمیم

تصمیماتمجامععمومیازطریقاعمالرأیاعضاءاتخاذمیشود.درمجامععمومیهرعضوفقطدارای

ماده -47
یکرأیاست.
ماده -48رأیگیریدرکلیهمجامععمومیفوقالعاده،همچنینانتخاباعضاءهیاتامنا،هیاتمدیرهوبازرس،الزاما
بصورتکتبی[بابرگهرأی]خواهدبودوبرایاتخاذسایرتصمیماتمیتواندبصورتغیرکتبیبعملآید.
تبصره -چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش غیرکتبی تردیدی حاصل شود ،به تشخیص رئیس مجمع میتوان
رایگیریرامجدداوبصورتکتبیبعملآورد.

مجمع،برگههایرأیرابهتعداداعضاءبصورتچاپیتهیهتا

ماده-42مقامدعوتکنندهمکلفاستپیشازبرگزاری
برگههای مذکور باید متضمن نام کامل کانون ،عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و
در جلسه بین توزیع نماید  .
دستورجلسهمربوطهباشد.
چنانچهانتخاباتدردستورجلسهمجمعباشد،برگههایآنبصورتمجزاتهیهخواهدشد.دربرگهانتخابات

تبصره -4
باید عالوهبرنام کامل کانون ،عنوان جلسه مجمعوتاریخبرگزاری آن ،جای خالیبا درجشمارهو به تعداد اعضاء
اصلیهیأتامنا،هیاتمدیرهوبازرساندرنظرگرفتهشود.
هایرأیبراساسعضویتهرشخصتوزیعمیگردد.


کلیهبرگه
تبصره-2
ماده20-بمنظوراتخاذتصمیمدرهریکازموارددستورجلسه،ابتداموضوعبصورتصریحوبدورازهرگونهابهام
بهسمعاعضاءرسیدهوسپسرایگیریبعملمیآید.برایهریکازموارددستورجلسه،یکموافقویکمخالف

توانددرزمانمناسبیکهازسویرئیسجلسهمعینمیگرددصحبتنماید.


می
ماده -24درجلساتمجمععمومیعادیکهانتخاباتهیأتامنا،هیاتمدیرهویابازرسانرادردستورکارخوددارد،
داوطلبان تصدی سمتهای مذکور میتوانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه  منظور
میشوداقدامبهمعرفیخودنمایند .عالوهبراینمقامدعوتکنندهمکلفاستپیشازبرگزاریجلسهمجمعصورت

اسامیکاندیداهایمربوطراکهباترتیبالفباییوذکرنامونامخانوادگیبصورتکاملوقیدپسوندهاتنظیمشدهبهتعداد
اعضاکانونتهیهودربدوورودبهجلسهدراختیاراعضاءقراردهد.
تبصره-4فهرستاسامیکاندیداهانبایدبهنحویتنظیمشودکهمفیدتبلیغبرایکاندیدایخاصیباشد.
تبصره -2عدمحضورکاندیدادرجلسهمجمعویاعدماستفادهازحقخودبرایمعرفی،موجبزوالحقانتخابنخواهد
بود.
درمواردرایگیریکتبی،جمعآوریآراءتوسطافرادامینومنتخبهیأترئیسهوشمارشآنهاتوسطهیأت

ماده 22-
هایمخصوصمتضمنموارددستورجلسهبعملمیآید.درشمارشآراءبایستیکلآراءمأخوذه،آراء


مذکورودرفرم
موافقومخالفوآراءسفیدوآراءباطلثبتشوند.

یکاندیداهاصورتمیگیرد.هیأترئیسهمکلفاست

شمارشآراءانتخاباتدرفرمهایمجزاومتضمناسام

تبصره -4
ذیلکلیهفرمهایشمارشآراءراامضاءنماید.

تبصره -2به هنگام شمارش آراء انتخابات ،کاندیداها میتوانند بنحوی که موجب اخالل در نظم و جریان احتساب آراء
نگردد،درمحلشمارشحضوریافتهوبرجریانامرنظارتنمایند.
تبصره -3چنانچهدرمیانکاندیداهاافرادیداراینامخانوادگیمشترکباشندوبرگهرأیصرفا ًمتضمننامخانوادگی
باشد،اسامیمذکورحذفخواهدشد.
دربرگهرایتکرارشدهباشد،صرفایکرایمحاسبهمیگردد.

تبصره-4درصورتیکه نامیککاندیدا
تبصره -5چنانچه برخی کاندیداها برایبدست آوردنسمت اصلییا علی البدل ،آراء مساوی کسب نمایند ،قرعه کشی
مالکانتخابآنهاخواهدبود.
ماده   23-هرگاه در جلسه مجمع عمومی ،نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمگیری نشود ،رئیس
جلسهموظفاستضمناعالمتنفس،درهمانجلسهتاریختشکیلجلسهبعدیراکهنبایددیرترازیکماهازجلسهاول
باشداعالمنماید.دراینصورترعایتتشریفاتدعوتمجددالزامینیست.
جلسهمابعدتنفسادامههمانجلسهقبلاستوباهماننصابقانونیرسمیتداردوهیأترئیسهآننیزهمانهیأت
رئیسهمنتخبجلسهقبلخواهدبودمگراینکهیکیاچندنفرازآناندراینجلسهحضورنیافتهباشدکهدراینصورتبه
جایافرادغایبافراددیگریانتخابخواهندشد.

بخشسوم-مفادتصمیمات
اینآئیننامهصرفا ً بهمواردیرسیدگیمینمایدکهدر

ماده -24جلساتمجامععمومیبارعایتتبصره 2ماده 8
دستورجلسه مجمعقرارداردواتخاذهرگونهتصمیمیخارجازآنچهکهبهعنواندستورجلسهآگهیشده،فاقداعتبار
است.
ماده  -25رسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهترازنامهوسایرگزارشهایمالیهیأتمدیرهبدونقرائتگزارشبازرس
کانونمعتبرنخواهدبود.
ماده  -26در صورت اسنیضاح هیإت مدیره توسط مجمع مبتنی بر تشکیک در صحت یا ایراد ابهام جدی
دراعتبارمندرجاتگزارشمالیوحسابسودوزیانکانونوهمچنینعدماقناعآنمجمعدرخصوصمحتویاتگزارش
فعالیتهایهیأتمدیره،رئیسمجمعبایدحداقلبهمدتدوهفتهاعالمتنفسنماید.دراینمهلتهیأتمدیرهموظفاست
تاجهتاقناعمجمع،گزارشتفصیلیمشتملبراسنادمثبتهدرخصوصموارداشکالباابهامتهیهوبهرئیسمجمع
ارائه نماید تا بالفاصله در اختیار اعضای مجمع قرار گیرد .در صورت اصرار مجمع  -با حدنصاب حداقل دوسوم
حاضرین -برعدمتإییداقداماتمالیبافعالیتهایهیأتمدیره،هیأتامنایکانونموظفاستضمناعالمخاتمهدوره
تصدی اعضای هیأت مدیره ،تمهیدات الزم را برای برگزاری انتخابات اعضای جدید  -براساس تشریفات مقرر در

اساسنامه -بهانجامرساند.هیأتامنایکانونهمچنینموظفاستتابرایتصدیاموروادارهکانونتازمانتشکیل
هیأتمدیرهجدیدافرادیرابرایسرپرستیمسئولیتهایموردنیازتعیینومعرفینماید.
درتغییرمواداساسنامه،اعضاءمیتوانندازپنجروزقبلازتشکیلمجمعازمفادپیشنهاداتاطالعحاصل

ماده -27
نماید.بههمینمنظورمقامدعوتکنندهمکلفاستدرصورتدرخواستعضورونوشتیازمقرراتپیشنهادیرابا
هزینهمتقاضیتهیهودراختیارویقراردهد.
بمنظورتأمینحقنظارتعضودرامورکانون،اعضاءمیتوانندازپنجروزقبلازتشکیلمجمععمومیبه

ماده 28-
کانونمراجعهوگزارشمالیهیأتمدیرهوگزارشبازرسرامالحظهوازآنهایادداشتبرداریکنند.

فصلپنجم–سایرمقررات
ازمذاکراتوتصمیماتمجمععمومیصورتجلسهایتوسطمنشیدردفترمخصوصصورتجلساتمجامع

ماده -22
کانونتهیهشدهوبهامضایاعضاءهیأترئیسهمیرسد.درصورتیکهبعضیازاعضایهیأترئیسهنظرخاصیدر

رگزاریمجمعوصورتجلسهتنظیمیداشتهباشندمیتوانندذیلامضایخودمرقومنمایند.

موردب
صورتجلسهتنظیمیباداشتنامضاءاکثریتاعضاءهیأترئیسهمعتبراست.
تبصره–رئیسمجمعمکلفاستصورتجلسهرابهمقامدعوتکننده،هیأتامناءوبازرسابالغورسیددریافتنماید.
ماده 30-صورتجلسهمجمععمومیبایدمشتملبرنکاتذیلباشد:
.4نامکانون.
العاده،فوقالعاده.


نوعمجمععمومیاعمازعادی،عادیبطورفوق
.2
.3نوبتمجمع.
.4تاریخدعوتمجمع[انتشارآگهی]ونحوهدعوت.
.5زمانبرگزاری[روزوساعت].
.6محلبرگزاری[ناممکانونشانیکامل].
.7مقامدعوتکننده.
.8تعدادحاضرین.
.2تعدادکلاعضاءکانون.
.41دستورجلسه.
.44اعضاءهیأترئیسه[باذکرنامونامخانوادگیوسمتآناندرهیأترئیسه].
 .42خالصهمذاکراتوذکرتصویبیاعدمتصویبهریکازموارددستورجلسهبهترتیبوباقیدتعدادآراء[در
مواردرایگیریکتبی].

.43نتیجهانتخاباتباذکراسامی[مشخصاتس ّجلی]منتخبینبهترتیباصلیوعلیالبدلوتعدادآراءمأخوذه.

.44ساعتختمجلسه.
.45امضاءهیأترئیسهباذکرنامونامخانوادگیوسمتدرهیأت.
آئیننامه]،صرفاًمتضمنبندهای4تا2این
تبصره-4صورتجلسهمجمعیکهرسمیتنیافته[موضوعتبصره2ماده 24
مادهوامضاءمقامدعوتکنندهوحاضرینوساعتتنظیمصورتجلسهخواهدبود.
تبصره  -2در مواردی که مجمع عمومی بدلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستور جلسه ،به تنفس منجر میشود،
موضوعاتیکهباقیماندهوتاریخجلسهبعدیدرصورتجلسهقیدخواهدشد.

ماده31-هیاتامنامکلفاستاسنادومدارکمجامععمومیخودرادرمدتهایتعیینشدهذیلنگهدارینمایند:
-4آگهیدعوتوصورتجلسهمجامعومدارکومستنداتمربوطهتاپایانفعالیتکانون.
-2لیستحضوروغیابحاضرینمجامعتاپایانفعالیتکانون
برگههایرأیوفرمهایشمارشآراءحداقلسهسالپسازبرگزاریهرمجمع.
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اینآییننامهدر34مادهو47تبصرهدرتاریخ24442147بهتصویبهیاتامناءرسیدهاست.

