
 نامهبرگزاریوادارهمجامععمومیکانونفرهنگینورآئین

 

اساسنامهکانونفرهنگینور44ذیلماده4آئیننامهبرگزاریوادارهمجامععمومیکانونفرهنگینورمستندبهبند

 .بهشرحذیلتدوینمیگردد

  

 کلیّات–فصلاّول

  

 .براساسمفاداینآییننامهخواهدبود نوربرگزاریمجامععمومیکانونفرهنگی-4ماده

  

 :شودبهدوصورتزیرتشکیلمی[حسبوظایفواختیارات]مجامععمومیکانون-2ماده

 .مجمععمومیعادی.4

 .مجمععمومیفوقالعاده.2

 

 .شودشکیلمیمجمععمومیعادیحداقلسالییکباروحداکثرظرفسهماهپسازپایانسالمالیت 3-ماده

 :وظایفواختیاراتقانونیمجمععمومیعادیبهشرحذیلاست

 .تصویباساسنامهدراولینمجمع.4

 .انتخاباعضایهیأتامناوهیأتمدیرهوبازرسدرزمانمقرر.2

 .بازرسوتصمیمگیریدرمورداقداماتمربوطبهآن استماعگزارش.3

 .تصویبآئیننامهبازرسی.4

 تصویبحسابسودوزیانسالیانه،گردشمالی.5

 .استماعگزارشفعالیتهایهیاتامناوهیأتمدیره.6

7 خصوص. در تصمیم اتخاذ و در بررسی آن به رسیدگی آنکه بر مشروط امنا هیات پیشنهادی موضوعات سایر

 .صالحیتمجمععمومیفوقالعادهنباشد

 .برگزارخواهدشد2142،مجمعبعدیدرابتدایسال2147لمالیبهمجمعدسامبربعلتتغییرونزدیکیسا.-تبصره

   

 :شودمجمععمومیفوقالعادهجهترسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهمواردزیرتشکیلمی -4ماده

 بررسیتغییراساسنامه.4

 .انحاللکانون.2

  

تقاضایهیاتامنا،هیاتمدیره،بازرسویاتقاضایمتفقحداقلتشکیلمجمععمومیبصورتفوقالعادهبا-5ماده

میباشد پذیر امکان واحد خصوصموضوع در اعضایرسمی از نفر بیست مجمع. تشکیل دعوتبه باید هیاتامنا

 .عمومیفوقالعادهراظرفمدتیکماهازتاریخوصولتقاضایمراجعذکرشدهبهانجامبرساند



تیکهبهعللاستعفاء،فوتیاممنوعیتقانونیهریکازاعضایاصلیهیاتامنا،هیاتمدیره،درصور-تبصره

بازرس،علیرغمدعوتازاعضایعلیالبدل،هیاتمدیرهازاکثریتمقرردراساسنامهخارجشودمجمععمومیعادی

 .اتمدیرهبرایبقیهمدتمقرراقدامکندبراساسمفاداینآییننامهدعوتخواهدشدتانسبتبهتکمیلاعضایهی

  

 نحوهدعوتمجمع–فصلدّوم

دعوترسمیبرایمجامععمومیعادیوفوقالعادهازطریقروشارتباطیمطلوباعضابهموجباعالم6-ماده

دعوتدرمحلدفتردرجآگهی.آناندرهنگامعضویتدرکانونوبااخذتاییدیهوصولدعوتنامهازآنانانجاممیگیرد

 .ورسانههایکانوننیزالزامیاست[وبسایتکانون]اصلیکانونوهمچنیندرجآندرپایگاهاطالعرسانی

  

 :دعوتمجمععمومیضمندرجتاریخانتشاربایدمشتملبرنکاتذیلباشد-7ماده

 .العادهنوعمجمععمومیاعمازعادی،فوق.4

 .نوبتمجمع.2

 .دستورجلسه.3

 .تاریخوساعتبرگزاری.4

 .محلبرگزاریونشانیکاملآن.5

 .زمانومکانصدوربرگهحضوردرمجمع.6

 [.برایمجامععمومیبادستورانتخابات]نحوهومهلتثبتنامدرانتخاباتهیاتامنا،هیاتمدیرهوبازرسان.7

داشتهوازنظرمحلتشکیلمجمع-4تبصره نمایندگانتاماالختیارآنهارا عمومیبایدظرفیتحضورکلیهاعضاءیا

 .امکاناتبرایتشکیلجلسهمجمعمناسبباشد

ازقبیل-2تبصره ازذکرکلماتوعباراتمبهم بایستیبطورصریحوشفافدرآگهیدرجو مجمع :دستورجلسه

 .اریگردد،خودد«سایرتصمیمات»و«سایرموارد»

یا-3تبصره مواد آگهیدعوتبایستیمتضمنشماره العاده، عمومیفوق مجمع در اساسنامه مواد درخصوصتغییر

 .موضوعآنهاباشد

 

[العادهعادیوفوق]وتاریختعیینشدهبرایتشکیلمجمععمومی[نشرآگهی]فاصلهزمانیبینتاریخدعوت-8ماده

 .روزاست31روزوحداکثر41حداقل

  

 ورودبهجلسهمجمع-فصلسوم

 ترکیبمجمع–بخشاول

اعضایکانونباحداقلششماهعضویترسمیدرآن،حقحضوردرجلساتمجمععمومیورایدادن-12ماده

 .خواهندداشت



 .حضورافرادغیرعضوبادعوتبرگزارکنندهمجمعبدونحقرایبالمانعمیباشد-تبصره

  

 .هویتاعضایکانونبرایحضوردرمجامعکانونبایداحرازگردد-41ماده

  

 رسمیتوادارهجلسه–بخشدوم

 :نصابرسمیتجلساتمجامعبهترتیبزیرخواهدبود-44ماده

درصورتعدمحصول.یابدجلساتمجمععمومیعادیدرنوبتاولباحضوراکثریتاعضاءکانونرسمیتمی-4

 .ور،جلساتبارهایبعدیآنمجمعبامهلتپانزدهروزهباحضورهرتعدادازاعضاءرسمیتمییابدنصابمذک

 .یاشدجلساتمجامععمومیفوقالعادهنیزموکولبهحضورحداقلدوسوماعضاءمجمععمومیمی-2

بایدبرگزاریجلسهرادرصورترسمیتنیافتنجلسهمجمععمومیرأسساعتمقرر،مقامدعوتکننده-4تبصره

ایدایربرعدمرسمیتمجمعحداقلبهمدتنیمساعتبهتأخیراندازدودرصورتعدمحصولنصاب،صورتجلسه

 .تهیهوبهامضایحاضرینبرساند

مالکتشخیصتعداداعضایحاضردرجلساتمجامععمومیورقهحضوروغیابیاستکهحاضراندربدو-2تبصره

 .کنندلسهآنراامضامیورودبهج

  

 اوافتتاحمی-42ماده نماینده یا دعوتکننده مقام درصورترسمیتیافتن، کندجلساتمجامععمومیرا درجلسه.

 .مجمعابتدایکرئیس،یکمنشیودوناظرازمیاناعضاءانتخابخواهندشد

 

 .مدیره،هیاتامناویابازرسکانونشوندرییس،منشیوناظرینمجمعنمیتوانندکاندیدهیات-43ماده

 

اندهمراهمقامدعوتکنندهمکلفاستورقهحضوروغیابیراکهاعضاءدربدوورودبهجلسهامضاءنموده-44ماده

 .هایالزمقراردهدباصورتاسامیکلاعضاءدراختیاررئیسمجمعبرایاحرازرسمیتجلسهواعمالکنترل

  

 اتخاذتصمیم–رمفصلچها

 نصابتصمیمات–بخشاول

 .گردددرمجمععمومیعادی،تصمیماتبارایاکثریتحاضریندرجلسهرسمیاتخاذمی-45ماده

. 

 .شودالعادههموارهبانظرموافقدوسومآرایحاضردرجلسهرسمیاتخاذمیتصمیماتمجامععمومیفوق16-ماده

  

 میمنحوهاتخاذتص-بخشدوم



درمجامععمومیهرعضوفقطدارای.شودتصمیماتمجامععمومیازطریقاعمالرأیاعضاءاتخاذمی-47ماده

 .یکرأیاست

  

رأیگیریدرکلیهمجامععمومیفوقالعاده،همچنینانتخاباعضاءهیاتامنا،هیاتمدیرهوبازرس،الزاما-48ماده

 .تواندبصورتغیرکتبیبعملآیدبودوبرایاتخاذسایرتصمیماتمیخواهد[بابرگهرأی]بصورتکتبی

می-تبصره تشخیصرئیسمجمع به شود، روشغیرکتبیتردیدیحاصل رایگیریبه نتیجه مورد در توانچنانچه

 .گیریرامجدداوبصورتکتبیبعملآوردرای

  

هایرأیرابهتعداداعضاءبصورتچاپیتهیهتامجمع،برگهمقامدعوتکنندهمکلفاستپیشازبرگزاری-42ماده

نماید بینتوزیع درجلسه تاریخبرگزاریآنوبرگه. و مجمع عنوانجلسه کاملکانون، متضمننام باید هایمذکور

 .دستورجلسهمربوطهباشد

تهیهخواهدشدهایآنبصورتمجزچنانچهانتخاباتدردستورجلسهمجمعباشد،برگه-4تبصره دربرگهانتخابات.ا

اعضاء تعداد وبه درجشماره عنوانجلسهمجمعوتاریخبرگزاریآن،جایخالیبا کاملکانون، برنام بایدعالوه

 .اصلیهیأتامنا،هیاتمدیرهوبازرساندرنظرگرفتهشود

 .گرددهایرأیبراساسعضویتهرشخصتوزیعمیکلیهبرگه-2تبصره

  

بمنظوراتخاذتصمیمدرهریکازموارددستورجلسه،ابتداموضوعبصورتصریحوبدورازهرگونهابهام20-ماده

برایهریکازموارددستورجلسه،یکموافقویکمخالف.آیدبهسمعاعضاءرسیدهوسپسرایگیریبعملمی

 .گرددصحبتنمایدتوانددرزمانمناسبیکهازسویرئیسجلسهمعینمیمی

  

درجلساتمجمععمومیعادیکهانتخاباتهیأتامنا،هیاتمدیرهویابازرسانرادردستورکارخوددارد،-24ماده

منظورهایمذکورمیداوطلبانتصدیسمت  توسطرئیسجلسه آنها تساویبرایهریکاز به درمهلتیکه توانند

عالوهبراینمقامدعوتکنندهمکلفاستپیشازبرگزاریجلسهمجمعصورت.یندشوداقدامبهمعرفیخودنمامی

اسامیکاندیداهایمربوطراکهباترتیبالفباییوذکرنامونامخانوادگیبصورتکاملوقیدپسوندهاتنظیمشدهبهتعداد

 .اعضاکانونتهیهودربدوورودبهجلسهدراختیاراعضاءقراردهد

 .فهرستاسامیکاندیداهانبایدبهنحویتنظیمشودکهمفیدتبلیغبرایکاندیدایخاصیباشد-4هتبصر

عدمحضورکاندیدادرجلسهمجمعویاعدماستفادهازحقخودبرایمعرفی،موجبزوالحقانتخابنخواهد-2تبصره

 .بود

  

دامینومنتخبهیأترئیسهوشمارشآنهاتوسطهیأتگیریکتبی،جمعآوریآراءتوسطافرادرمواردرای22-ماده

درشمارشآراءبایستیکلآراءمأخوذه،آراء.آیدهایمخصوصمتضمنموارددستورجلسهبعملمیمذکورودرفرم

 .موافقومخالفوآراءسفیدوآراءباطلثبتشوند



هیأترئیسهمکلفاست.گیردیکاندیداهاصورتمیهایمجزاومتضمناسامشمارشآراءانتخاباتدرفرم-4تبصره

 .هایشمارشآراءراامضاءنمایدذیلکلیهفرم

می-2تبصره کاندیداها انتخابات، شمارشآراء هنگام وجریاناحتسابآراءبه موجباخاللدرنظم بنحویکه توانند

 .نگردد،درمحلشمارشحضوریافتهوبرجریانامرنظارتنمایند

چنانچهدرمیانکاندیداهاافرادیداراینامخانوادگیمشترکباشندوبرگهرأیصرفاًمتضمننامخانوادگی-3صرهتب

 .باشد،اسامیمذکورحذفخواهدشد

 .گردددربرگهرایتکرارشدهباشد،صرفایکرایمحاسبهمی نامیککاندیدا درصورتیکه-4تبصره

-5تبصره قرعهکشیچنانچهبرخیکاندیداها آراءمساویکسبنمایند، علیالبدل، برایبدستآوردنسمتاصلییا

 .مالکانتخابآنهاخواهدبود

  

 تمامموضوعاتمندرجدردستورجلسهتصمیم23-ماده نسبتبه درجلسهمجمععمومی، رئیسهرگاه گیرینشود،

سهبعدیراکهنبایددیرترازیکماهازجلسهاولجلسهموظفاستضمناعالمتنفس،درهمانجلسهتاریختشکیلجل

 .دراینصورترعایتتشریفاتدعوتمجددالزامینیست.باشداعالمنماید

هماننصابقانونیرسمیتداردوهیأترئیسهآننیزهمانهیأت جلسهمابعدتنفسادامههمانجلسهقبلاستوبا

کهیکیاچندنفرازآناندراینجلسهحضورنیافتهباشدکهدراینصورتبهرئیسهمنتخبجلسهقبلخواهدبودمگراین

 .جایافرادغایبافراددیگریانتخابخواهندشد

  

 مفادتصمیمات-بخشسوم

 -24ماده رعایتتبصره ًبهمواردیرسیدگیمیاینآئین8ماده2جلساتمجامععمومیبا نمایدکهدرنامهصرفا

مجمعقرارداردواتخاذهرگونهتصمیمیخارجازآنچهکهبهعنواندستورجلسهآگهیشده،فاقداعتباردستورجلسه

 .است

رسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهترازنامهوسایرگزارشهایمالیهیأتمدیرهبدونقرائتگزارشبازرس-25ماده

 .کانونمعتبرنخواهدبود

 

 -26ماده اسنیضاح صورت جدیدر ابهام ایراد یا صحت در تشکیک بر مبتنی مجمع توسط مدیره هیإت

دراعتبارمندرجاتگزارشمالیوحسابسودوزیانکانونوهمچنینعدماقناعآنمجمعدرخصوصمحتویاتگزارش

دیرهموظفاستدراینمهلتهیأتم.فعالیتهایهیأتمدیره،رئیسمجمعبایدحداقلبهمدتدوهفتهاعالمتنفسنماید

ابهامتهیهوبهرئیسمجمع تاجهتاقناعمجمع،گزارشتفصیلیمشتملبراسنادمثبتهدرخصوصموارداشکالبا

گیرد قرار مجمع اعضای اختیار در بالفاصله تا نماید ارائه . مجمع دوسوم-درصورتاصرار حدنصابحداقل با

الیتهایهیأتمدیره،هیأتامنایکانونموظفاستضمناعالمخاتمهدورهبرعدمتإییداقداماتمالیبافع-حاضرین

 جدید اعضای انتخابات برگزاری برای را الزم تمهیدات مدیره، هیأت اعضای در-تصدی مقرر تشریفات براساس



تازمانتشکیلهیأتامنایکانونهمچنینموظفاستتابرایتصدیاموروادارهکانون.بهانجامرساند-اساسنامه

 .هیأتمدیرهجدیدافرادیرابرایسرپرستیمسئولیتهایموردنیازتعیینومعرفینماید

  

توانندازپنجروزقبلازتشکیلمجمعازمفادپیشنهاداتاطالعحاصلدرتغییرمواداساسنامه،اعضاءمی-27ماده

بابههمینمنظورمقامدعوتکنندهمکلفاستدرصو.نماید رتدرخواستعضورونوشتیازمقرراتپیشنهادیرا

 .هزینهمتقاضیتهیهودراختیارویقراردهد

  

توانندازپنجروزقبلازتشکیلمجمععمومیبهبمنظورتأمینحقنظارتعضودرامورکانون،اعضاءمی28- ماده

 .هوازآنهایادداشتبرداریکنندکانونمراجعهوگزارشمالیهیأتمدیرهوگزارشبازرسرامالحظ

  

 سایرمقررات–فصلپنجم

 ایتوسطمنشیدردفترمخصوصصورتجلساتمجامعازمذاکراتوتصمیماتمجمععمومیصورتجلسه-22ماده

درصورتیکهبعضیازاعضایهیأترئیسهنظرخاصیدر.رسدکانونتهیهشدهوبهامضایاعضاءهیأترئیسهمی

 .توانندذیلامضایخودمرقومنمایندرگزاریمجمعوصورتجلسهتنظیمیداشتهباشندمیموردب

 .صورتجلسهتنظیمیباداشتنامضاءاکثریتاعضاءهیأترئیسهمعتبراست

 .رئیسمجمعمکلفاستصورتجلسهرابهمقامدعوتکننده،هیأتامناءوبازرسابالغورسیددریافتنماید–تبصره

  

 :صورتجلسهمجمععمومیبایدمشتملبرنکاتذیلباشد30- هماد

 .نامکانون.4

 .العادهالعاده،فوقنوعمجمععمومیاعمازعادی،عادیبطورفوق.2

 .نوبتمجمع.3

 .ونحوهدعوت[انتشارآگهی]تاریخدعوتمجمع.4

 [.روزوساعت]زمانبرگزاری.5

 [.کاملناممکانونشانی]محلبرگزاری.6

 .مقامدعوتکننده.7

 .تعدادحاضرین.8

 .تعدادکلاعضاءکانون.2

 .دستورجلسه.41

 [.باذکرنامونامخانوادگیوسمتآناندرهیأترئیسه]اعضاءهیأترئیسه.44

آرا.42 قیدتعداد عدمتصویبهریکازموارددستورجلسهبهترتیبوبا در]ءخالصهمذاکراتوذکرتصویبیا

 [.گیریکتبیمواردرای

 .منتخبینبهترتیباصلیوعلیالبدلوتعدادآراءمأخوذه[مشخصاتسّجلی]نتیجهانتخاباتباذکراسامی.43



 .ساعتختمجلسه.44

 .امضاءهیأترئیسهباذکرنامونامخانوادگیوسمتدرهیأت.45

این2تا4،صرفاًمتضمنبندهای[نامهآئین24ماده2موضوعتبصره]صورتجلسهمجمعیکهرسمیتنیافته-4تبصره

 .مادهوامضاءمقامدعوتکنندهوحاضرینوساعتتنظیمصورتجلسهخواهدبود

تنفسمنجرمی-2تبصره به موضوعاتدستورجلسه، تمام رسیدگیبه مجمععمومیبدلیلعدم شود،درمواردیکه

 .تاریخجلسهبعدیدرصورتجلسهقیدخواهدشدماندهوموضوعاتیکهباقی

  

 :هیاتامنامکلفاستاسنادومدارکمجامععمومیخودرادرمدتهایتعیینشدهذیلنگهدارینمایند31-ماده

 .آگهیدعوتوصورتجلسهمجامعومدارکومستنداتمربوطهتاپایانفعالیتکانون-4

 ینمجامعتاپایانفعالیتکانونلیستحضوروغیابحاضر-2

 .هایرأیوفرمهایشمارشآراءحداقلسهسالپسازبرگزاریهرمجمعبرگه-3

  

 .بهتصویبهیاتامناءرسیدهاست24442147تبصرهدرتاریخ47مادهو34اینآییننامهدر


