
 

 

 

 

 باسمه تعالی

 هاکارگروه  آئین نامه تشکیل و اداره

 16/5/1398مصوب: 

کارگروه های تخصصی انجمن با هدف تعامل بیشتر بین بدنه اجرایی و بدنه اجتماعی انجمن تشکیل می گردد، تا بدنه  -1

دولتی و خصوصی به اجتماعی بتواند دغدغه ها و نقطه نظرات خود را از طریق انجمن با دیگر نهادها و سازمان های 

 اشتراک بگذارد.

 هر عضو حقیقی یا حقوقی انجمن می تواند در هر زمان برای عضویت در یک یا چند کارگروه انجمن اعالم آمادگی کند. -2

در اولین جلسه مجمع عمومی کارگروه، با حضور مدیرعامل یا نماینده ای از سوی هیئت مدیره، و دعوت از همه اعضای  -3

نفر )با صالحدید هیئت مدیره( انتخاب و  5نفر و حداکثر  3هیئت رئیسه کارگروه، به تعداد حداقل  رسمی آن کارگروه،

 صورتجلسه آن به امضاء همه حاضرین خواهد رسید و تسلیم مدیر عامل می گردد.

 وانمدیرعامل یا نماینده هیئت مدیره به عندر هر مجمع عمومی یک رئیس مجمع، یک دبیر مجمع به عنوان مجری و  -4

 ناظر برگزاری انتخابات، ایفای نقش خواهند کردند.

 مجمع باید توسط مدیرعامل یا نماینده هیئت مدیره و حداقل یک هفته پیش از جلسه کارگروهدعوت از اعضای رسمی  -5

 انجام گیرد.

 هیئت رئیسه کارگروه از زمان تعیین، نهایتا تا شهریور ماه سال بعد مامور خواهند بود. -6

 2ماه هرسال مجمع عمومی کارگروه تشکیل و انتخابات هیئت رئیسه کارگروه با تشریفات ذکر شده در بند در شهریور  -7

 برگزار می گردد. 5تا 

هیئت رئیسه کارگروه، وظیفه کسب آخرین اطالعات و آمار در حوزه تخصصی کارگروه و تعامل با بدنه اجرایی انجمن،  -8

 را دارد.دیگر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی 

نائب رئیس و دبیر کارگروه پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه کارگروه از میان هیئت رئیسه انتخاب و به مدیر  رئیس، -9

 عامل معرفی می گردند.

کارگروه به صورت آنالین یا حضوری با رئیس کارگروه هیئت رئیسه مسئولیت هماهنگی جهت تشکیل و اداره جلسات  -10

و مسئولیت مستندسازی و آرشیو مصوبات کارگروه و ارتباط با دیگر نهادهای داخل در غیاب ایشان با نائب رئیس آن 

  یا خارج انجمن و انتقال مستندات به دبیر بعدی با دبیر کارگروه است.



 

 

 

 

 

 

 

کارگروه و تایید دبیر انجمن، در صورت نیاز به اتخاذ موضع رسمی توسط انجمن، پس از پیشنهاد متن توسط هیئت رئیسه  -11

 موضع رسمی انجمن، قابل اعالم در کانال های خروجی انجمن است.

هزینه های اداری تشکیل جلسات کارگروه، در حد عرف، به عهده انجمن است و با هماهنگی با مدیرعامل و خزانه دار  -12

 انجمن، قابل پرداخت است.

به هیئت مدیره ارجاع می شود و پس از تصویب قابل  ،کارگروههیئت رئیسه و تصویب  کارگروه به پیشنهاد رئیس بودجه -13

 اجرا می شود.

انواع همایش ها ، سمینارها، کالس ها و دوره های آموزشی با تصویب هیئت رئیسه کارگروه و تایید مدیر عامل انجمن  -14

 های اجرایی با روابط عمومی است.قابل برگزاری است. در چنین مواردی تهیه محتوای جلسات با کارگروه و هماهنگی 

تعامل کارگروه با دیگر کارگروه های انجمن و کمیته های شهرهای انجمن ودیگر انجمن ها و تشکل ها در این زمینه  -15

 مورد تشویق و حمایت انجمن است.

مصوب کارگروه است هزینه هایی که به هر دلیلی کارگروه صالح می داند انجام شود و فرای هزینه های اداری یا بودجه  -16

 منوط به تامین بودجه توسط خود کارگروه است.

 

 

 


