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 بسمه تعالي

  برگزاري مجامع عمومي نظام صنفي كشاورزي  دستور العمل اجرايي

 

 بخش اول( كلیات

 ( مقدمه 1ماده 

/ ت 44284ابالغيه شماره  ت محترم دولت وأهي 68/ 5/ 77مصوب مورخ  کشاورزی نامه اجرايي نظام صنفي آيين 7 و 4 ادوبر اساس م 

اساسننامه نظنام    7و مناده   اساسنامه نظام صننفي شهرسنتان   75ئيس جمهور  و ماده ر محترم معاون اول  24/4/67ك مورخ  44274

نقش  و تصميم ساز اين مجامع بعنوان مراجع تصميم گير .مجامع عمومي باالترين رکن نظام صنفي کشاورزی مي باشند صنفي استان،

موسس،   محوله به سه شكل  یيف و مسئوليت هامجامع عمومي بر اساس وظا عمده و اساسي در نظا م های صنفي ايفاد مي نمايند.

 برگزار مي شوند.  عادي و فوق العاده

 ( تعاريف :2ماده

 مجمع عمومي موسس: -1

اداره تعناون  )پس از قبولي و تاييد درخواست هيأت موسس مبني بر تشكيل نظام صنفي شهرستان توسط مديريت جهاد کشناورزی   - 

بر اخذ و تكميل نمونه اساسنامه نظام صنفي، نسبت به فراخوان عضوگيری از واجدين شنرايط  عالوه  مذکور ، هيأتشهرستان (روستايي

عضويت در نظام صنفي از طريق روزنامه های کثيراالنتشار ملي يا محلي با ذکر محل مراجعه داوطلبان، مدارك مورد نياز، زمان و مكان 

 برگزاری اولين جلسه مجمع عمومي اقدام مي نمايد.

زمان برگزاری نخستين مجمع عمومي را )که بايد پنيش از  موظف است عضو، هيأت مؤسس  75يدن تعداد اعضا به حد نصاب رس با - 

 . نمايداعالم  و نظام صنفي استان انقضای مدت اعتبار موافقت اوليه باشد( به صورت مكتوب به اعضا و جهاد کشاورزی شهرستان

هدف و کشاورزی و حضور نماينده جهاد کشاورزی رسميت مي يابد و  ( واحد صنفي75)پانزده حداقل حضور با موسس  مجمع عمومي -

 .نظام صنفي درج شده است فصل دوم آيين نامه اجرايي 4و مواد بعدی دستورالعمل اجرايي ماده  24در ماده آن  مسئوليت اساسي

شهرستان، موظف است در حضنور نماينندگان نظنام     (ي)تعاون روستاي هيأت مديره منتخب پس از اخذ اعتبار نامه از جهاد کشاورزی -

پرواننه  اقدام به تعيين سمت اعضای هيأت مديره نموده و مدارك مورد نيناز را جهنت صندور     شهرستان صنفي استان و تعاون روستايي

ارسال به دبيرخاننه  به دبيرخانه شهرستان برای بررسي و  و يا ثبت تغييرات ارکان نظام صنفي کشاورزی شهرستان تاسيس نظام صنفي

برای نظام صنفي استان، دبير خانه استان موظف است پس از اخذ مدارك و مستندات و ثبت تغييرات ارکنان نظنام    استان تحويل نمايد.

 صنفي، موارد فوق را جهت بررسي و اقدام مقتضي به دبيرخانه مرکزی نظام صنفي مستقر در دفتر امور تشكلها ارسال نمايد. 

  .کند شروع مي رسما خود را فعاليت تاسيس، پروانه دريافتپس از ي کشاورزی نظام صنف -

بنا حضنور    استان توسط سازمان جهاد کشاورزی برگزار مي گنردد. اينن مجمنع    نظام صنفي کشاورزیموسس مجمع عمومي اولين  - 

سنازمان نظنام مهندسني کشناورزی و      نظام صنفي کشاورزی کشور، دگان، نماينشهرستانها نظام صنفي کشاورزی اعضای هيأت مديره

دفتنر امنور   و سازمان تعناون روسنتايي اسنتان مربوطنه و      ، تعاون و رفاه اجتماعي، کارادارات کل صنعت، معدن و تجارت منابع طبيعي،

   تشكلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستايي ايران برگزار مي شود.

 مجمع عمومي عادي:   -2

 شهرستان: عادي مجمع عمومي -الف
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و بنا   عضو نظام صنفي و با هماهنگي مديريت جهاد کشاورزی )اداره تعاون روسنتايي(  های صنفياحدو اجتماع عادی از عمومي مجمع 

  تشكيل مي گردد.هر سال يك بار نظارت تعاون روستايي و نظام صنفي استان 

شهرسنتانهای   نظام صنفي کشاورزی اعضای هيأت مديرهر با حضواستان نظام صنفي عادی مجمع عمومي  ستان:ا عادي مجمع عمومي  -ب

، ادارات کل صنعت، معدن و تجنارت  سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي،تعاون روستايي استان مربوطه،  دگان، نمايناستان

ر تشنكلهای کشناورزی سنازمان    دفتر امنو  و با نظارت تعاون روستايي استان، نظام صنفي کشاورزی کشور، ، تعاون و رفاه اجتماعي،کار

  مرکزی تعاون روستايي ايران و برگزار مي شود.

 مجمع عمومي فوق العاده : -3

يك سوم اعضا تشكيل مي  در خواست مجمع عمومي فوق العاده در مواقع ضروری بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا

 ين بار بنا به ضرورت و اهميت موضوع تشكيل شود. مجمع عمومي فوق العاده در سال مي تواند چند. گردد 

بعننوان   (سازمان تعاون روسنتايي جهاد کشاورزی )مجامع عمومي نظام صنفي کشاورزی در کليه سطوح در دوران فترت توسط  (1 تبصره

 برگزار مي گردد.در شرايط زير  ناظر

 مندرج در اساسنامه استنكاف هيأت مديره نظام صنفي به برگزاری مجمع عمومي طبق وظايف -

 استنكاف هيأت مديره نظام صنفي به درخواست بازرس يا يك سوم اعضای نظام صنفي جهت برگزاری مجمع عمومي -

 دوران فترت برگزاری مجامع عمومي نظام صنفي کشاورزی، يك ماه  پس از پايان دوره تصدی اعضای هيأت مديره مي باشد.  (2 تبصره

   عمومي:(رسمیت جلسات مجمع 3ماده 

 .يابد  با حضور حداقل نصف بعالوه يك نفر از اعضا رسميت ميدر نوبت اول مجمع عمومي عادی نوبت اول: 

 سنوم  اول به نصاب الزم نرسد، برای بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حنداقل ينك   نوبت در چنانچه مجمع عمومي نوبت دوم:

 واحدهای صنفي عضو رسميت خواهد يافت. 

 ينك حضور  بامرحله سوم  ، در صورتي که پس از طي مراحل اول و دوم، مجمع عمومي عادی حد نصاب الزم را کسب ننمايد سوم: نوبت

 مي يابد.  واحدهای صنفي عضو رسميت پنجم

نظنام  تنها در نظام صنفي استان مجمع عمومي برای نوبت های بعدی با حضور حداقل يك پنجم اعضای هيأت منديره   نوبت هاي بعدي:

 باشد. برگزار خواهدشد. تصميمات مجمع عمومي عادی با رأی اکثريت نسبي حاضران معتبر و الزم االجراء ميصنفي شهرستانها 

ترتيب دعوت، تجديد دعوت و حد نصاب الزم مجمع عمومي فوق العاده همانند مجمع عمومي عادی خواهد بود و تصميمات و (3تبصره 

 سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر مي باشد. مصوبات آن با اکثريت آرای دو

   ( هیأت سرپرستي:4ماده 

به حد زماني که انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرس نظام صنفي شهرستان در دستور کار مجمع عمومي باشد و مجمع برای بار سوم  

مكلف است سه نفر را از بين اعضای استان نظام صنفي کشاورزی قانون نظام صنفي کشور،  22ماده  4الزم  نرسد، طبق تبصره  نصاب

و بنه   واجدالشرايط نظام صنفي که از اعضای هيأت مديره نباشند را بعنوان هيأت سرپرستي برای اداره امور نظام بطنور موقنت انتخناب   

 دارد.بر عهده ه را نمايد. اين هيأت کليه اختيارات، وظايف و تكاليف هيأت مديرجهاد کشاورزی )تعاون روستايي( جهت تاييد اعالم 

هيأت مذکور موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومي و انتخابنات اقندام الزم را بنه عمنل آورد. در     

بنرای  هيأت سرپرستي جديدی را از بين اعضای واجدالشرايط نظام نظام صنفي کشاورزی استان صورت عدم موفقيت هيأت سرپرستي، 

 خواهد کرد.خاب پي گيری امور انت
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 : مجامع عمومي ( وظايف و اختیارات5 ماده

 الف( وظايف و اختیارات مجمع عمومي موسس 

 ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده توسط هيأت موسس -1

 قرائت، بررسي و تصويب اساسنامه توسط مجمع عمومي -2

 ملي يا محلي روزنامه کثيراالنتشار انتخاب -3

 اتعيين ميزان حق عضويت اعض -4

 هيأت مديره و بازرس اعضای انتخاب  -5

 ب(وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادي

  مديره و بازرس هيأتانتخاب اعضای  -7

 های اجرايي ها و دستورالعمل برنامه ،ها سياست ،ها تصويب خط مشي -2

 حق عضويت و ساير منابع درآمدی ميزان و تغيير تعيين  -4

 و تصويب ترازنامه بررسيجهت  استان به نظام صنفي شهرستان نظام صنفيمالي تراز نامه  ارائه -4

 صنفي مهای نظا مديره در خصوص فعاليت هيأتاستماع و ارزيابي گزارش ساليانه  - 5

 مي باشد.نامه نظام صنفي در صالحيت مجمع عمومي  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموری که مطابق آيين -8

 عمومي فوق العاده : ج ( وظايف و اختیارات مجمع

 طرح و تصويب اصالحات اساسنامه -7

بنه پيشننهاد    ،باشدنمغاير با اهداف، سياست ها و برنامه های بخش کشاورزی که اعمال تغيير و اصالح در مفاد اساسنامه  (4ه تبصر

 .مديره و پس از تاييد مجمع عمومي و موافقت وزارت جهاد کشاورزی قابل اجرا مي باشد هيأت

 (تعاون روستايي)جهت اتخاذ تصميم توسط جهاد کشاورزی  انحالل نظام صنفي و انتخاب هيأت تسويهيشنهاد پ -2

 عزل انفرادی يا دسته جمعي اعضای هيأت مديره و بازرس -4

مديره، استعفای دسنته جمعني و ينا     هيأتمديره و بازرس نظام )در صورت از حد نصاب افتادن اعضای  هيأتانتخاب اعضای  -4

 (توسط مجمع عمومي مديره هيأتزل اعضای ع

 

 جلسات مجامع عمومي برگزاري بخش دوم ( مراحل

 دعوت از اعضاء: (6ماده

موظف عضو، هيأت مؤسس  75رسيدن تعداد اعضا به حد نصاب  جلسه مجمع عمومي موسس)اولين مجمع عمومي نظام صنفي( پس از

ايد پيش از انقضای مدت اعتبار موافقت اوليه باشد( بنه صنورت مكتنوب بنه     مجمع عمومي را )که بجلسه زمان برگزاری نخستين است 

 . نمايداعالم  و نظام صنفي استان شهرستان )تعاون روستايي( اعضا و جهاد کشاورزی

به وسيله درج آگهي حداقل اعضا از العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت  مجامع عمومي عادی و فوقجلسات برای تشكيل  

 روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسهکه در آن  را که قبال تصويب کرده اند، های ديگریروش يا ر روزنامه منتخب مجمع عموميد

مرحله مجمع عمنومي   اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو ،بطور روشن قيد شده باشد

 ديگری را هایروش ،تواند برای دعوت از اعضا روز تجاوز نمايد. مجمع مي 45حداکثر اين فاصله نبايد از  روز فاصله باشد و74بايد حداقل

 .نيز بكار گيرد که قبال تصويب کرده اند،
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 (دعوت كنندگان به مجمع عمومي:7ماده 

توانند   مديره، بازرس مني  يأتهدر صورت استنكاف  صورت مي پذيرد.مديره  هيأت توسطمجامع عمومي از اعضا برای برگزاری دعوت 

 برگنزاری  تواننند  اعضنا مني   از حداقل يك سنوم  ،عمومي اقدام نمايد. همچنين در صورت خودداری بازرسمجمع راسا نسبت به دعوت 

اعضای منذکور مني تواننند در خواسنت برگنزاری       ،. در صورت استنكاف هيأت مديرهنمايند درخواستاز هيأت مديره مجمع عمومي را 

 7 های در دوران فترت طبق تبصرهخود  حسب وظيفه نظارتيبه جهاد کشاورزی )تعاون روستايي( تحويل نمايند تا بر را مي مجمع عمو

  .کنداين دستورالعمل اقدام   2و

اين دستورالعمل، موظفند دستور جلسات مجمع را در  5دعوت کنندگان مجامع عمومي بر حسب وظايف مجامع مندرج در ماده ( 5تبصره 

 .هي مجمع و دعوتنامه اعضا درج نمايندآگ

 ( هماهنگي برگزاري مجمع عمومي8ماده 

خ تشكيل مجمع عمومي را العاده نظام صنفي شهرستان و يا استان، مكلفند موضوع و تاري دعوت کنندگان مجامع عمومي عادی يا فوق 

استان و نظام صنفي کشاورزی استان و يا کشور اعنالم   طي نامه کتبي به تعاون روستايي شهرستان و يا  روز قبل از تشكيل،74حد اقل

، موظفند هما هنگي های الزم جهت برگزاری مجامع عمومي را بنا دسنتگاه هنای منرتبط و     . تعاون روستايي شهرستان و استاننمايند

 مسئول در سطح شهرستان، استان و دبيرخانه مرکزی بعمل آورند.

 ( نحوه اداره جلسات مجمع عمومي:9ماده 

شود که با رأی اکثرينت نسنبي اعضنای      رئيسه ای مرکب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي هيأتهر مجمع عمومي توسط 
  انتخاب خواهند شد.در جلسه حاضر 

 باشند. نظام عضويت در هيأت مديره و بازرس داوطلباعضای هيأت رئيسه مجمع نبايد  (6  تبصره
 :(وظايف هیأت رئیسه مجمع11ماده 

کنه توسنط   برای احراز رسميت يا عدم رسميت مجمع عمومي بر اساس نوبت برگزاری مجمنع  ليست اعضای حاضر در جلسه، اخذ  -7

 .مي شودکه در بدو ورود به جلسه تهيه نظام صنفي شهرستان و يا استان 

 در موظفندو حقيقي  حقوقي صنفيواحد های  نمايندگان از اعم عمومي عمجام در شرکت جهت شرايط واجد اشخاص کليه (7ه تبصر 

 با ارائه اصل کارت ملي، کارت عضويت ينا پرواننه فعالينت شنغلي معتبنر نظنام صننفي،         ،عمومي مجمع برگزاری محلبه  ورود بدو

 .نمايند امضاءو  نموده درج (6 -7و   6-2)فرم های شماره  کنندگان شرکت ليست در را خود مشخصات

، مديريت جلسه مجمع را رئيسه هيأت، توسط مسئول دبيرخانه نظام صنفي شهرستان يا استان مجمع رسميتو اعالم پس از احراز  -2

 .گرفتبر عهده خواهد برای بررسي دستور کار جلسه مندرج در دعوتنامه و آگهي، 

 و امضا نمايند.  نظيمرا ت( 9-4و  9-4،  9-2، 9-7) فرم های شماره  وظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عموميمهيأت رئيسه  -4

و آرا اخنذ و شنمارش   واجدين شرايط در انتخابات، نظارت بر  ليست بايست نسبت به کنترل نهاييمي در صورت برگزاری انتخابات  -4

 .اقدام نمايددرج در صورتجلسه مربوطه 

   نظارت بر انتخابات: كمیته(11ماده 

ئول )سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعني، صننعت، معندن و    نمايندگان استانداری و فرمانداری و دستگاه های مرتبط و مس

تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعي، دفتر امور تشكلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستايي و سازمان تعاون روستايي اسنتان( و  

 رت خواهند داشت. نظام صنفي کشاورزی بر حسب سطح نظام شهرستان و يا استان بر روند برگزاری مجمع نظا

 ا:رآتوزيع برگ  (12 ماده
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شناسايي معتبنر )شناسننامه ينا     اصل مدرك رؤيت با و حاضرين واجد شرايط اسامي ليست بر اساس (4)پيوست شماره  رأی خذ ا برگ 

  شود. مي تحويل عضو مجمع امضاء ليست، به از پس و نظام صنفييا پروانه فعاليت کارت ملي( به همراه کارت عضويت 

 .شودآغاز مي دستگاه های دولتي مرتبط  ناظرين حضور در رئيسه مجمع و هيأت توسط ،گيری رأی پايان در بالفاصله آراء شمارش

 تعداد اعضاي  هیأت مديره (13ماده 

زمنان  که در  نفر تعيين شده است 4تعداد اعضای اصلي هيأت مديره نظام صنفي حداقل  اساسنامه نظام صنفي شهرستان 22مادهطبق 

  نوشتن اسامي داوطلبين در برگه رأی، رعايت تعداد مد نظر قرار گيرد.

منظور رعايت عدالت در سطح شهرستانهای استان بويژه حضور در جلسات مجمع عمومي عادی و فوق العاده نظام استان و هنگام رأی 

در صنورت توافنق   ن انتخناب گردنند.  همچننين    گيری، پيشنهاد مي گردد، تعداد اعضای اصلي هيأت مديره شهرستانهای استان يكسا

 . باشدبعنوان يك شخصيت حقوقي دارای يك حق رای  مي تواند هر نظام صنفي ی مجمع عمومي نظام استان،اعضا

 . خواهد بودهيأت مديره  تعيين نماينده نظام صنفي شهرستان با تصويب و معرفي(8تبصره 

نفنر و در   4، تعداد اعضای هيآت مديره در استانهای کمتر از پنج شهرسنتان  ستانصنفي ا اساسنامه نظام 27ه اد مادبراساس مف (9تبصره 

 .تعيين شده استنفر  5استانهای با پنج شهرستان و بيشتر 

 :راي گیري( 14ه ماد

تصنويب  مديره و بازرس و ساير مواردی که مجمع  هيأتاعضای اخذ رای در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب  

 بطور کتبي و مخفي بعمل خواهد آمد. نمايد، 

ي ديگر از اعضا را به صورت کتب يك نفرتواند وکالت  ميعمومي نظام صنفي در سطح شهرستان تنها هر يك از اعضای مجمع  (11 تبصره

 ه نمي شود.الزم به ذکر است وکالت در مجامع عمومي نظام صنفي استان پذيرفتبر عهده گيرد. (7)طبق پيوست شماره 

اخذ تصميمات برگزاری مجامع عمومي و در زمان  ود،انتخاب شنظام صنفي اجرايي خارج از اعضای هيأت مديره  زماني که دبير (11تبصره 

 .خواهد داشتنو مصوبات حق رأی 

 :شمارش آرا( 15 ماده

 شرايطواجدال وطلبينمعرفي دا ضمن ئيسهر هيأت ،وقتي دستور جلسه مجمع عمومي انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرس نظام باشد

شنده اسنت،   اعنالم  به نظام صنفي برای اطالع رساني  که توسط دبيرخانه، نهاييبازرس نظام طبق ليست  و مديره تأهي در عضويت

 هيأت اعضای ،اساسنامه نظام صنفي شهرستان 75ماده  4طبق تبصره  .شود مي انجام مخفي و کتبي بصورت انتخابات رأی گيری

 گردند. مي تعيين ،مأخوذه آراء نسبي اکثريتترتيب  براساس و اصلي و علي البدل بازرس و مديره

هنگام شمارش آرا، در صورت درج اسامي داوطلبين، بيشتر از تعداد اعضای هيأت مديره مورد نظر،  رای اسامي اضافه در برگ  (12 تبصره

  رأی خوانده نمي شود.

 نظام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرسشرايط احراز صالحیت  16ماده 

عالوه بر داشتن شرايط عضويت در نظام صنفي مندرج در داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرس نظام صنفي کشاورزی شهرستان  

يأت موسس نظام شرايط اعضای هکليه مي بايست دستورالعمل ثبت نام و عضويت در نظام صنفي،  8اساسنامه شهرستان و ماده  6ماده 

  باشد. دارارا  استاننظام صنفي  اساسنامه 22و ماده  فصل دوم آيين نامه اجرايي 4دستورالعمل اجرايي ماده  7صنفي مندرج در ماده 

داوطلبان عضنويت در هينأت منديره و بنازرس     در راستای اعتبار بخشي به پروانه فعاليت شغلي صادره نظام صنفي کشاورزی،  (13 تبصره

  صنفي مي بايست دارای پروانه فعاليت شغلي معتبر نظام صنفي باشند.نظام 
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 اسنتان نظام صننفي   اساسنامه 22ماده  4آيين نامه اجرايي و بند  72تاييد صالحيت فني و حرفه ای مندرج در بند د ماده تنها  (14تبصره 

  توسط جها کشاورزی کشاورزی برای داوطلبين کفايت مي کند.

 

 صورتجلسه:تنظیم  (17ماده 

 رئيسه مجمع عمومي تنظيم مي شود.  هيأتمنشي توسط  انتخابات برگزاری جلسه صورت ،آراء شمارش از پس

اکثرينت  مديره اصلي و علي البدل و همچنين بازرسين اصلي و علي البدل بنه ترتينب    هيأتبايد اسامي اعضاء صورتجلسه تنظيمي در 

 شود.مي  آورده ، ديرسخواهد ناظرين  و رئيسه هيأت یامضاء اعضابه که و کليه مصوبات جلسه،  مأخوذه آراء نسبي

 

 بخش سوم ( ساير اقدامات

  مديره: هیأتاعضاي  اعتبارنامه( 18ماده 

مسئول دبيرخانه شهرسنتان  مبنای اعتبارنامه اعضای هيأت مديره نظام صنفي صورتجلسه برگزاری مجمع عمومي انتخابات خواهد بود. 

اسناد و مدارك مجمع عمومي و انتخابات نظنام صننفي کنه     ضمن دريافت و بررسي (هاد کشاورزی )تعاون روستايي(مدير ج) يا استان

)حداکثر يك هفته بعد از برگزاری انتخابات( خواهد بنود  به شكايات و اعتراضات احتمالي به نتيجه انتخابات پس از طي مهلت رسيدگي 

 اتر نظام صنفي شهرستان و استان ارسال نمايد.مستندات مربوطه را به دبيرخانه مافوق و دف

 اساسنامه و تبصره ذيل همين ماده عمل خواهد شد.  76طبق ماده  در سطح شهرستان ، درصورت اعتراض به نتيجه انتخابات (15تبصره 

  مديره: هیأت( تعیین سمت اعضاي 19ماده 

 داکثر يكظرف مدت حاز دبيرخانه شهرستان،  و دريافت اعتبارنامه انتخاباتموظفند پس از تاييد  نظام شهرستان  مديره هيأتاعضای 

اداره تعاون روستايي شهرستان( و نماينده نظام صنفي کشاورزی استان نسبت به تعيين سمت جهاد کشاورزی ) هبا حضور نمايندهفته 

 اقدام نمايند. 74 -7اعضای هيأت مديره با رای کتبي و مخفي درقالب فرم شماره 

يا بازرس نظام صنفي و هيأت مديره هرستان که عضو اعضای هيأت مديره قبلي نظام صنفي شدر صورت انتخاب نشدن  (16تبصره 

در صورت ازحد نصاب افتادن اعضای هيأت مديره استان،  استان بوده اند، اعضای علي البدل نظام صنفي استان جايگزين خواهند شد و

 ياين موضوع برای اعضای هيأت عمومي و شورای مرکزی نظام صنف رگزار خواهد شد.مجمع فوق العاده انتخابات نظام استان ب

 کشاورزی کشور نيز قابل تسری مي باشد.

با حضور نماينده تعاون روستايي استان نسبت به هفته پس از انتخابات  داکثر يكحظرف مدت استان موظفند مديره  هيأتاعضای 

 اقدام مي نمايند. 74 -2درقالب فرم شماره  بي و مخفيتعيين سمت اعضای هيأت مديره با رای کت

 صدور پروانه تاسیس (21ماده 

مدارك مجمع فصل دوم  4دستورالعمل اجرايي ماده و  29ه مسئول دبيرخانه نظام شهرستان موظف است کليه مستندات مندرج در ماد

ستان موظف است کليه اال نمايد. همچنين دبيرخانه نظام ارسنظام شهرستان پروانه تاسيس جهت صدور  ،به دبيرخانه استان راعمومي 

مرکزی نظام به دبيرخانه  را تشكيل مجمع عمومي موسس و برگزاری انتخابات نظام استاندستورالعمل  74 مستندات مندرج در ماده

 .ارسال نمايداستان جهت صدور پروانه تاسيس  مستقر در دفتر امور تشكلهاصنفي، 

 

 ي رسميم( فرم هاچهار بخش

 فرم ثبت نام حاضرين در جلسات مجامع :( 21 ماده
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از کليه شرکت کنندگان در جلسات مجامع عمومي ثبت نام بعمل خواهند آمند. منالك تعنداد حند نصناب       ( 6 -2 ، 6 -7)بر اساس فرم

 بر اساس اين فرم مشخص مي شود.  ،شرکت کنندگان در جلسات

 

 برگ راي:فرم ( 22ماده

مديره) اصلي و علي البدل ( و  هيأت یرنگ آبي برای انتخاب اعضاکه  (4)پيوست  ه دو صورت آبي و سفيدبرگ های رای گيری ب 

 .ستطراحي شده ازرس ) اصلي و علي البدل ( رنگ سفيد برای انتخاب با

 ( فرم صورتجلسات :23ماده 

  فرم صورتجلسه مجمع عمومي: -الف

( و در 9 -4و  9 -4 ، 9 -2،  9 -7جلسه را در فرم مربوطه ) ند تمام مصوباتوظفت رئيسه مهيأ یمع عمومي اعضادر پايان جلسات مج

  اين دستورالعمل رسيده باشد، تنظيم نمايند. 77در ماده  نسخه که به امضاء افراد قيد شده سه

  :تعیین سمت اعضاي هیأت مديره نظامفرم صورتجلسه  -ب

 انجام مي شود.  74 -7شماره  در قالب فرم شهرستان تعيين سمت اعضای هيأت مديره

 انجام مي شود. 74 -2استان در قالب فرم شماره نظام صنفي  تعيين سمت اعضای هيأت مديره

 فرم اعتبار نامه(24ماده 

 صادر مي شود.( 2 )پيوستاعتبارنامه اعضای هيأت مديره طبق فرم 

  ( ارسال مستندات و فرم ها25ماده 

 فصل دوم آيين نامه اجرايي نظام صنفي، نماينده نظام صنفي شهرستان موظف است ضمن  4ده طبق مفاد مندرج در دستورالعمل ما

ظرف  نظام صنفي شهرستان،تر در دف سند( به عنوان 74 -7و  9 -4يا  9 -7،  6 -7) و فرم های پيوست آن بايگاني صورتجلسات

 ظام صنفي استان ارسال نمايد.روز يك نسخه از آن را به دبيرخانه شهرستاني و دفتر ن 74مدت حداکثر 

 5دبيرخانه شهرستان نيز موظف است ضمن  بايگاني مستندات دريافتي در دبيرخانه شهرستان، پس از بررسي آنها، ظرف مدت حنداکثر  

 روز  يك نسخه از مستندات مذکور را جهت اقدامات قانوني به دبير خانه استان ارسال نمايد.

( به عنوان 74 -2و  9 -4يا  9 -2،  6 -2) و فرم های پيوست آن بايگاني صورتجلسات است ضمن نماينده نظام صنفي استان موظف 

 روز يك نسخه از آن را به دبيرخانه استاني و دفتر نظام صنفي کشور ارسال نمايد.74ظرف مدت حداکثر نظام صنفي استان،تر در دف سند

يافتي در دبيرخانه استان، پس از بررسي آنها، ظرف مدت حداکثر يك هفته دبيرخانه استان نيز موظف است ضمن  بايگاني مستندات در

 ارسال نمايد.نظام صنفي يك نسخه از مستندات مذکور را جهت اقدامات قانوني به دبير خانه مرکزی 

  د.کما في السابق قابل استفاده مي باش کليه فرمهای طراحي شده قبلي برای انتخابات نظام صنفي استان(  17 تبصره

در  پيوسنت  74 تبصنره  77مناده،   28دستورالعمل اجرايي برگزاری مجامع عمومي نظام های صننفي کارهنای کشناورزی در    ( 26ماده 

آن برای نظنام هنای صننفي     کليه مفادکشاورزی رسيده و از تاريخ ابالغ،  تاريخ.............  به تصويب دبيرخانه مرکزی نظام های صنفي

 راست.بخش کشاورزی الزم االج
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 موارد پیوست :

 

 
 بنام خدا

 وكالت نامه

 

 شماره شناسنامه:                         صادره از:  با           :             فرزند            اينجانب                              
 

 شماره                                            به                                            نظام صنفي کشاورزی شهرستانعضو                                  کد ملي 
 

 صادره از:                      شماره شناسنامه: با  فرزند                                               آقای:             /خانم به
 

   شمارهبه                                               نظام صنفي کشاورزی شهرستانعضو                                  کد ملي  
 

 حاضرنظام صنفي                       مورخروز                                     وکالت مي دهم از طرف اينجانب در جلسه مجمع عمومي  
 

 .دشده و در رأی گيری شرکت نماي
 

 
 

 نام و نام خانوادگي                                     نام و نام خانوادگي                                 توکيل نام و نام خانوادگي
                                                   

 أت مديرههي رئيس    س                                   بازر               امضا و اثر انگشت                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7پيوست 

 عادی       

 فوق العاده
 

        عضويت

 پروانه فعاليت
 

        عضويت

 پروانه فعاليت
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 اعتبار نامه

 

 نظام صنفي كشاورزي  

 
 سالم عليكم

 با احترام، به اطالع مي رساند پس از بررسي مستندات جلسه مجمع عمومي                 روز             مورخ    
 

 بدينوسيله اعتبار نامه اعضای هيأت مديره مشروح زير را برای تعيين سمت اعضای هيأت مديره و          نظام صنفي آن           
 

 پيگيری امور طبق قوانين و مقررات و مفاد آيين نامه اجرايي، اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرايي نظام صنفي کشاورزی صادر 
 

 مي گردد.  
                  

 عضو اصلي                             امضاء                               م              آقای /خان -7

 آقای /خانم                                             عضو اصلي                             امضاء - 2

 لي                            امضاءآقای /خانم                                              عضو اص -4

 آقای /خانم                                              عضو اصلي                            امضاء -4

 آقای /خانم                                             عضو اصلي                            امضاء -5

 امضاء                   اول عضو علي البدل                                       آقای /خانم       -8

 امضاء                   دوم آقای /خانم                                             عضو علي البدل -7

 

 

 

 نام و نام خانوادگي 

 مدير يا رئیس تعاون روستايي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان

 شهرستان 

 استان
 شهرستان 

 سموس

 عادی       

 فوق العاده
 

 استان
 شهرستان 

 تاریخ:

 شماره: 

 2پيوست 
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 رنگ آبي                                                               برگ راي                                                                                        
 

                        انتخابات اعضاء هيأت مديره )اصلي و علي البدل( نظام صنفي کارهای کشاورزی  
 در تاريخ.................  

                     

  7-        
  2- 
  4- 
     4- 
  5-  

 نه نظام صنفی مهر و امضاء دبيرخا                                       

                                                             

 رنگ سفید                                                     برگ راي  

 

 

 انتخابات بازرس )اصلي و علي البدل( نظام صنفي کارهای کشاورزی 
                  ....................در تاريخ

 7-  

                                   
 بيرخانه نظام صنفی مهر و امضاء د         

 

 

 
 

 استان
 شهرستان 

 استان
 شهرستان 

 

 استان
 شهرستان 

 

 استان
 شهرستان 

 

 4پيوست 

 اساسنامه نظام صنفي استان الزامي است. 27ماده العمل و اين دستور 6تبصره و  74ماده مفاد رعايت  رعايت
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 فهرست اسامي اعضاي نظام هاي صنفي كشاورزي حاضردر جلسه 

 ............................استان ................................. ستانشهرنظام صنفي كشاورزي                              مجمع عمومي

 

 ساعت                            روز                                                 تاريخ                                     محل جلسه                           

 رديف
 نام و نام خانوادگي

 
 محل فعالیت شغل

 شماره عضويت  يا

 پروانه فعالیت شغلي 

 تلفن تماس

 ) همراه،  ثابت(
 امضاء

7       

2       

4       

4       

5       

8       

7       

6       

9       

74       

77       

72       

74       

74       

75       

78       

77       

76       

79       

24       

27       

22       

24       

24       

25       

28       

27       

26       

29       

44       

 موسس

 عادی       

 فوق العاده
 

 4 پيوست 8 -1فرم شماره 
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 حاضردر جلسه استان فهرست اسامي اعضاي نظام صنفي كشاورزي 

 مجمع عمومي                        نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان....

 تاريخ                               محل جلسه                                                                ساعت                            روز                  

 

 رديف
 نام و نام خانوادگي

 

 سمت قانوني در هیأت مديره نظام صنفي شهرستان شهرستان
 تلفن تماس

 ) همراه،  ثابت(
 امضاء

 رئيس
نايب 
 رئيس

دبير 
 اجرايي

 منشي خزانه دار

7          

2          

4          

4          

5          

8          

7          

6          

9          

74          

77          

72          

74          

74          

75          

78          

77          

76          

79          

24          

27          

22          

24          

24          

25          

28          

27          

26          

29          

44          

 موسس

 عادی       

 فوق العاده
 

 5پيوست  8 -2فرم شماره 
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 صورتجلسه مجمع عمومي                                                                                    9  -1فرم شماره 

 ستان.........شهرنظام صنفي كشاورزي 

نفر اعضاء نظام صنفی شهرستان در          مجمع عمومی                  نظام صنفی كشاورزي شهرستان                         نوبت........... با حضور

 ساعت             روز             مورخ                 در محل                                         تشكيل شد. 

دبيرخانه شهرستان اعالم و پ، مسئول رئي، / عضو هيأت مدیره نظام صنفی/ و یا /خانم                             ابتدا رسميت مجمع توسط آقاي

گزارش عملكرد و رئي، / عضو هيأت مدیره آقاي/خانم                                      عهده دار شدن اداره  جلسهو از انتخاب اعضاي هيأت رئيسه 

 رد تصویب قرار گرفت.دستورات جلسه موارد زیر موپيرامون را ارائه نمودند. پ، از بحث و بررسی نظام اقدامات انجام شده 

7-   

2-   

4-   

4-   

5-   

8-   

سسال انتخساب و    (3)از مجموع................ آراي ماخوذه  افراد ذیل با كسب اكثریت آرا به ترتيب  بعنوان اعضاي هيأت مدیره براي مسدت سسه  

 قبولی خود را با امضاء این صورت جلسه اعالم نمودند. 

 با کسب تعداد                    رای،   عضو اصلي                             امضاء              آقای /خانم                                -7 

 امضاء      آقای /خانم                                             با کسب تعداد                    رای،   عضو اصلي                        - 2

 با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                            امضاء                                        آقای /خانم       -4

 امضاء       آقای /خانم                                              با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                      -4

 امضاء       آقای /خانم                                              با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                      -5

 امضاء                   اول بدلآقای /خانم                                              با کسب تعداد                    رای،   عضو علي ال -8

 امضاء                   دوم آقای /خانم                                             با کسب تعداد                     رای،   عضو علي البدل -7

 

سال انتخاب و قبولی خود را با امضاء  (3سه)س و براي مدت از مجموع..................... آراي ماخوذه  افراد ذیل با كسب اكثریت آرا بعنوان بازر 

 این صورت جلسه اعالم نمودند. 

 با کسب تعداد                        آرای،  عضو اصلي                             امضاء                             آقای /خانم            - 7

 امضاء       با کسب تعداد                         آرای،   عضو علي البدل                                            آقای /خانم             -2

 هیأت رئیسه مجمع:

 رئيس مجمع:    آقای/خانم                                   فرزند                                      امضاء 

 /خانم                                   فرزند                                       امضاءناظر     :     آقای     

 ناظر     :    آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء     

 فرزند                                       امضاء        منشي    :    آقای/خانم                               

 محل امضاء نمايندگان دستگاه هاي دولتي و غیر دولتي

 

 

 عادی 

 فوق العاده 

 8پيوست 

 العمل الزامي استاين دستور 74ماده مفاد  رعايت
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 صورتجلسه مجمع عمومي                                                                                      9  -2فرم شماره 

 ن.........ستاشهرنظام صنفي كشاورزي 

 

نظام صنفی كشاورزي شهرستان                         نوبت                با حضور         نفر اعضاء نظام صنفی شهرستان                    مجمع عمومی

 تشكيل شد.     در ساعت             روز             مورخ                 در محل                                     

/ عضو هيأت مدیره نظام صنفی/ و یا مسئول دبيرخانه شهرستان اعالم و پ، رئي،ابتدا رسميت مجمع توسط آقاي/خانم                             

هيأت مدیره گزارش عملكرد و / عضو رئي،  آقاي/خانم                                    عهده دار شدن اداره  جلسهو از انتخاب اعضاي هيأت رئيسه 

 موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.  دستورات جلسهپيرامون اقدامات انجام شده نظام را ارائه نمودند. پ، از بحث و بررسی 

7)  

2)   

4)   

4)   

5)   

8)   

 مصوبات: 

7-   

2-   

4-   

4-   

5-   

8-  

 پیشنهادات:

 

 

 

 هیأت رئیسه مجمع:

 فرزند                                      امضاء   رئيس مجمع:    آقای/خانم                                 

 ناظر     :     آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء     

 امضاء                 ناظر     :    آقای/خانم                                   فرزند                           

 منشي    :    آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء    

 

 محل امضاء نمايندگان دستگاه هاي دولتي و غیر دولتي

 

 

 

 

 عادی 

 فوق العاده 

 7  پيوست
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 صورتجلسه مجمع عمومي                                                                                    9  -3فرم شماره 

 ...........................نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

با حضور         نفر اعضاء هيأت مدیره            مجمع عمومی                 نظام صنفی كارهاي كشاورزي استان                         نوبت

 تابعه در ساعت             روز             مورخ                در محل                                         تشكيل شد. شهرستانهاي 

ستان اعالم و پس، از  ا/ عضو هيأت مدیره نظام صنفی/ و یا مسئول دبيرخانه رئي،ابتدا رسميت مجمع توسط آقاي/خانم                             

/ عضو هيأت مدیره گسزارش عملكسرد و   رئي،  آقاي/خانم                                    و عهده دار شدن اداره  جلسهاب اعضاي هيأت رئيسه انتخ

 دستورات جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.پيرامون اقدامات انجام شده نظام را ارائه نمودند. پ، از بحث و بررسی 

7-  

2-   

4-   

4-   

5-   

8-   

سسال   (3)آراي ماخوذه  افراد ذیل با كسب اكثریت آرا به ترتيب  بعنوان اعضاي هيأت مدیره بسراي مسدت سسه    ................موعاز مج

  انتخاب و قبولی خود را با امضاء این صورت جلسه اعالم نمودند.

 رای،   عضو اصلي                             امضاء         آقای /خانم                                             با کسب تعداد            -7 

 امضاء      آقای /خانم                                             با کسب تعداد                    رای،   عضو اصلي                        - 2

 با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                            امضاء   آقای /خانم                                            -4

 امضاء       آقای /خانم                                              با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                      -4

 با کسب تعداد                    رای،    عضو اصلي                            امضاء                             آقای /خانم                  -5

 امضاء                   اول آقای /خانم                                              با کسب تعداد                    رای،   عضو علي البدل -8

 امضاء                   دوم ای /خانم                                             با کسب تعداد                     رای،   عضو علي البدلآق -7

خسود را  سال انتخاب و قبولی  (2)آراي ماخوذه  افراد ذیل با كسب اكثریت آرا بعنوان بازرس و براي مدت دو .....................از مجموع 

 با امضاء این صورت جلسه اعالم نمودند. 

 با کسب تعداد                        آرای،  عضو اصلي                             امضاء                             آقای /خانم            - 7

 امضاء       آرای،   عضو علي البدل                                   با کسب تعداد                                  آقای /خانم             -2

 هیأت رئیسه مجمع:

 رئيس مجمع:    آقای/خانم                                   فرزند                                      امضاء 

 فرزند                                       امضاء  ناظر     :     آقای/خانم                                      

 ناظر     :    آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء     

 امضاء              منشي    :    آقای/خانم                                   فرزند                             

 محل امضاء نمايندگان دستگاه هاي دولتي و غیر دولتي

 

 

 عادی 

 فوق العاده 

 6پيوست 

 اين دستورالعمل الزامي است. 6ساسنامه نظام صنفي استان و تبصره ا 27رعايت مفاد ماده 
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 صورتجلسه مجمع عمومي                                                                                     9 -4فرم شماره 

 ...........................نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

نظام صنفی كارهاي كشاورزي استان                         نوبت          با حضور         نفر اعضاء هيأت مدیره                       عمومیمجمع 

 يل شد. شهرستانهاي تابعه در ساعت             روز             مورخ                در محل                                         تشك

و پس، از  ابتدا رسميت مجمع توسط آقاي/خانم                             رئي، / عضو هيأت مدیره نظام صنفی/ و یا مسئول دبيرخانه استان اعالم 

ره گسزارش عملكسرد و   انتخاب اعضاي هيأت رئيسه و عهده دار شدن اداره  جلسه  آقاي/خانم                                    رئي،/ عضو هيأت مدی

 اقدامات انجام شده نظام را ارائه نمودند. پ، از بحث و بررسی پيرامون دستورات جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

 دستور جلسه:

7-   

2-   

4-   

4-   

5-   

8-   

 

 مصوبات: 

7-   

2-   

4-   

4-   

5-   

8-   

 

 پیشنهادات:

 

 

 هیأت رئیسه مجمع:

 فرزند                                      امضاء         رئيس مجمع:    آقای/خانم                           

 ناظر     :     آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء     

 امضاء                       ناظر     :    آقای/خانم                                   فرزند                     

 منشي    :    آقای/خانم                                   فرزند                                       امضاء    

 محل امضاء نمايندگان دستگاه هاي دولتي و غیر دولتي

 

 

 

 

 عادی 

 فوق العاده 

 9پيوست 
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 11-1فرم شماره 

 ...................................................... استان  .................................................. ارهاي كشاورزي شهرستانمديره نظام صنفي ك تعیین سمت اعضاي هیأتصورتجلسه 

 

 

 جلسه هيأت مدیره نظام صنفی كارهاي كشاورزي شهرستان                       استان                      در ساعت           

 ز                مورخه                   با حضور اعضاء هيأت مدیره در محل رو

 تشكيل گردید و پ، از بحث و تبادل نظر تصميمات زیر اتخاذ گردید:

 آقای/ خانم                                                 بسمت رئيس هيأت مديره -7

 بسمت نايب رئيس هيأت مديره                         آقای/ خانم                          -2

 آقای/ خانم                                                 بسمت دبير اجرايي  -4

 آقای/ خانم                                                 بسمت خزانه دار -4

 بسمت منشي                                 آقای/ خانم                  -5

 انتخاب شدند كه با امضاي ذیل این صورتجلسه قبولی خود را نيز اعالم می دارند.

ئي، كليه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانكی از قبيل چک  سفته  برات و اوراق بهادار با امضاي آقاي/خانم                        ر

 یا آقاي/خانم                              دبير اجرایی به اتفاق آقاي/خانم                            خزانه دار و مهر نظام صنفی هيأت مدیره

 ود.داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي آقاي/خانم                          دبير اجرایی و مهر نظام صنفی معتبر خواهد ب

 آقای/ خانم                                                 رئيس هيأت مديره                      امضاء -7

 آقای/ خانم                                                 نايب رئيس هيأت مديره                امضاء -2

 دبير اجرايي                              امضاء                آقای/ خانم                                   -4

 آقای/ خانم                                                   خزانه دار                                امضاء -4

 امضاء                 آقای/ خانم                                                 منشي هيأت مديره      -5

 

 امضاء                    ستان                                  انام و نام خانوادگي نماينده تعاون روستايي 

 امضاء   نام و نام خانودگي نماينده نظام صنفي کشاورزی استان                                            

 امضاء      ده اداره تعاون روستايي شهرستان                                      نام و نام خانوادگي نماين

 

 بنه  و اعنالم  ، بايگاني در دبيرخانه نظنام صننفي شهرسنتان   جهت استحضار                          ستانشهرتعاون روستايي  اداره رونوشت:
 ن استادبيرخانه نظام صنفي  – استان سازمان تعاون روستايي

 

 

 

 74پيوست 

 زامي استلالعمل ااين دستور 74ماده مفاد  رعايت
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 11 -2 فرم شماره

 ......................................................صورتجلسه تعیین سمت اعضاي هیأت مديره نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

 
 

 ورخه              جلسه هيأت مدیره نظام صنفی كارهاي كشاورزي استان                      در ساعت              روز                م

 با حضور اعضاء هيأت مدیره در محل دفتر نظام صنفی تشكيل گردید و پ، از بحث و تبادل نظر تصميمات زیر اتخاذ گردید:

 آقای/ خانم                                                 بسمت رئيس هيأت مديره -7

 بسمت نايب رئيس هيأت مديره                 آقای/ خانم                                  -2

 آقای/ خانم                                                 بسمت دبير اجرايي  -4

 آقای/ خانم                                                 بسمت خزانه دار -4

 بسمت منشي       آقای/ خانم                                            -5

 انتخاب شدند كه با امضاي ذیل این صورتجلسه قبولی خود را نيز اعالم می دارند.

ئي، كليه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانكی از قبيل چک  سفته  برات و اوراق بهادار با امضاي آقاي/خانم                        ر

دبير اجرایی به اتفاق آقاي/خانم                          خزانه دار و مهر نظام صنفی داراي                  هيأت مدیره یا آقاي/خانم             

 اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي آقاي/خانم                            دبير اجرایی و مهر نظام صنفی معتبر خواهد بود.

 رئيس هيأت مديره                        امضاء                                    آقای/ خانم              -7

 آقای/ خانم                                                 نايب رئيس هيأت مديره                  امضاء -2

 جرايي                                امضاءآقای/ خانم                                                  دبير ا -4

 آقای/ خانم                                                  خزانه دار                                   امضاء -4

 امضاء آقای/ خانم                                                 منشي هيأت مديره                        -5

 

 نام و نام خانوادگي نماينده سازمان تعاون روستايي استان                                               امضاء

 

 

و اعالم بنه   ، بايگاني در دبيرخانه نظام صنفي استانسازمان تعاون روستايي استان                                     جهت استحضار رونوشت:
ی مستقر در دفتر امور تشكلهای دبيرخانه مرکزی نظام صنفي کارهای کشاورز –سازمان مرکزی تعاون روستايي  –د کشاورزی وزارت جها
 کشاورزی

 

 

 

 

 77پيوست 

 اين دستورالعمل الزامي است. 6اساسنامه نظام صنفي استان و تبصره  27رعايت مفاد ماده 
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  شهرستان فرآيند برگزاري مجامع عمومي نظام صنفي كشاورزي

 مراحل:

 را که قبال تصويب کرده اند و های ديگریوشر ياو به وسيله درج آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي  موظف استهيأت مديره   (7

 ی نظام دعوت به عمل آورد. اعضااز  ،بطور روشن قيد شده باشد روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسهدر آن 

 45کاری و حد اکثر  روز 74بين دو مرحله مجمع عمومي بايد حداقل فاصله از تاريخ دعوت تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين -

 باشد.روز فاصله 

از برگزاری مجمع عمومي، زمان جلسه را به دبيرخانه نظام صنفي مستقر در جهاد قبل  کاری روز74حد اقلموظف است هيأت مديره  (2

 نمايد. کشاورزی )تعاون روستايي شهرستان( و نظام صنفي کشاوری استان اعالم

از تاريخ دعوت تا تشكيل  مي باشد، حداقل زمانزماني که انتخاب اعضای هيأت مديره نظام شهرستان در دستور کار مجمع عمو -

 روز کاری مي باشد. 44مجمع 

روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومي به 75ارسال درخواست و مدارك داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس حداکثر  (4

 شهرستان دبيرخانه

 روستايي استان توسط اداره تعاون روستايي شهرستان انجام هما هنگي های الزم با نهادهای مسئول شهرستان و سازمان تعاون  (4

رعايت شرايط ) بررسي وکنترل نهايي مدارك داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسي نظام صنفي توسط دبيرخانه شهرستان  (5

 (دستورالعمل الزامي مي باشداين   78مندرج در ماده  

 يط هيأت مديره و بازرسي به نظام صنفي شهرستان تدوين و ارسال ليست نهايي اسامي داوطلبين واجد شرا  (8

 شهرستان براساس ليست حاضران در جلسه مجمع عمومي توسط دبيرخانه حد نصاب قانوني برای تشكيل جلسهاحراز   (7

ارائه اصل شناسنامه يا کارت ملي و کارت عضويت يا پروانه فعاليت شغلي اعضای نظام شهرستان برای ثبت نام و حضور در جلسه  -

 الزامي مي باشد.

 انتخاب اعضای هيأت رئيسه مجمع مرکب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر با رای اکثريت نسبي حاضران. (6

 ارائه ليست حاضران در بدو شروع جلسه به هيأت رئيسه جهت تاييد رسميت جلسه مجمع (9

 رسيدگي به دستور کار جلسه  (74

 دستورالعملهای اجرايي برگزاری انتخابات نظام صنفي در چارچوب اساسنامه و  (77

تهيه صورتجلسه توسط منشي هيأت رئيسه و امضا اعضای آن توسط هيأت رئيسه و ناظرين شهرستان و استان )نمايندگان تعاون  (72

تجارت ، تعاون،کار و رفاه اجتماعي شهرستان، نظام مهندسي کشاورزی و منابع  صنعت، معدن روستايي شهرستان و استان، ادارات

 صنفي استان  طبيعي و نظام

بعنوان اسناد قانوني اد دستور جلسه مجامع عمومي و نگهداری کليه مف )اخذ(ضبطدبيرخانه نظام شهرستان موظف است نسبت به  (74

 اقدام نمايد.استان نظام صنفي شهرستان و نظام صنفي دفتر دبيرخانه نظام استان،  در دبيرخانه و ارسال نسخ آن به

  با حضور نماينده اداره تعاون روستايي شهرستانهفته پس از انتخابات  داکثر يكظرف مدت حت مديره أتعيين سمت اعضای هي (74

دبيرخانه شهرستان و ارسال يك نسخ از آن به دبيرخانه  در 24ماده تبصره ستان موضوع شهرثبت مدارك نظام صنفي  و وصول (75

 استان و نظام صنفي استان 

 

 72پيوست
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 هرستانش فرآيند برگزاري مجامع عمومي نظام صنفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه ليست حاضران 
 رييسهت أبه هي

عيين هيأت ت
 مجمع ریيسه 

اعضاي  از  ثبت نام
 نظام صنفی 

به ادارات  سازمانها  و دستگاه هاي اجرایی 
 مسئول دولتی و غير دولتی شهرستان 

رسيدگی به 
 دستورات جلسه

 

 استانبه دبيرخانه 

 سه مجمعجل
 عمومی 

 قرائت اسامی نامزدها توزیع تعرفه برگ راي

 

 صورتجلسه و ارسال   ثبتتهيه

جهت ثبت و بایگانی در ارسال 
 دفتر نظام شهرستان

  

 شمارش و اعالم نتایج آرا ماخوذه

 

 جمع آوري برگ آرا

 

برگزاري 
 انتخابات 

 

ارسال به 
 دبيرخانه استان

ثبت و بایگانی در 
 دبيرخانه شهرستان

 

ارسال به دفتر نظام 
  استان صنفی

 

 ت مدیرهأتعيين سمت اعضاي هي

 

اعالم دبيرخانه شهرستان به نظام 
 صنفی شهرستان

تشكيل كميته 
 بررسی

نظام صنفی به   اطالع رسانی
 اداره تعاون روستایی شهرستان

رسيدگی به شكایت 
 ردصالحيت شدگان

احراز شرایط بررسی 
 داوطلبين

ليست نهایی داوطلبين واجد  ارائه
 شرایط به نظام صنفی شهرستان 

 به ارائه ليست داوطلبان 
 نظام صنفی  جلسه مجمع 

اخذ و كنترل 
نهایی مدارک 

 داوطلبين

ارسال 
ها و دعوتنامه 

 هماهنگی

 

نظام صنفی شهرستان از اعضاي  دعوت
 )انتشار آگهی در روزنامه منتخب( 

 احراز حد نصاب قانونی
 و رسميت جلسه  

 72پيوست 
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 مجمع عمومي نظام صنفي كشاورزي استانبرگزاري فرآيند اجرايي 

 مراحل:

در  ه قبال تصويب کرده اند،را ک های ديگریروش ياو به وسيله درج آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي  موظف استهيأت مديره  (7
 اعضای اصلي هيأت مديره به اقامتگاه قانوني (4)فرم شمارهبطور روشن قيد شده باشد روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسهآن 
ی نظام صنفي استان )اعضای هيأت مديره نظام شهرستانهای استان( دعوت به اعضاارسال نموده واز ها شهرستانصنفي  هاینظام

 رد.عمل آو
روز کاری  45و حد اکثر  روز 74بين دو مرحله مجمع عمومي بايد حداقل فاصله از تاريخ دعوت تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين - 

 فاصله باشد.

از برگزاری مجمع عمومي، زمان جلسه را به دبيرخانه استاني نظام صنفي مستقر قبل  کاری روز74حد اقلموظف است هيأت مديره   (2

 نمايد. رزی )تعاون روستايي استان( و نظام صنفي کشاوری کشور اعالمدر جهاد کشاو

از تاريخ دعوت تا تشكيل مجمع  زماني که انتخاب اعضای هيأت مديره نظام استان در دستور کار مجمع عمومي باشد، حداقل زمان -

 روز کاری مي باشد. 44

روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومي به 75س حداکثر مديره و بازر هيأت ت دريوارسال درخواست و مدارك داوطلبين عض (4

 نظام استان دبيرخانه

صنعت، معدن و تجارت، اداره کل ، سازمان ام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعياطالع رساني موضوع به استانداری، سازمان نظ (4

 استانصنفي نظام توسط دبيرخانه اجتماعي و اداره کل دادگستری استان و رسانه های جمعي و گروهي  رفاهو تعاون، کار 

توسط دبيرخانه مديره و بازرسي و تدوين ليست نهايي اسامي داوطلبين واجد شرايط  هيأتاحراز شرايط داوطلبين عضويت در بررسي  (5

 (اين دستورالعمل الزامي مي باشد  78در ماده  رعايت شرايط مندرج ) نظام استان

  شرايط هيئت مديره و بازرسي به نظامهای صنفي استانهای استاناسامي نامزدهای واجد نهايي ارسال ليست  (8

 پاسخگويي به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده توسط دبيرخانه (7

و مديره  هيأتجهت حضور نماينده و نظارت بر روند انتخابات اعضای کشور صنفي و نظام ارسال دعوتنامه به دبيرخانه مرکزی نظام  (6

 نظام استانبازرس 

 استان براساس ليست حاضران در جلسه مجمع عمومي توسط دبيرخانه تشكيل جلسه نصاب قانوني برایاحراز حد  (9

ارائه اصل شناسنامه يا کارت ملي، کارت عضويت يا پروانه فعاليت شغلي معتبر اعضای نظام استان و آخرين صورتجلسه تعيين  -

 ي باشد.سمت اعضای هيأت مديره برای ثبت نام و حضور در جلسه الزامي م

 ارائه ليست حاضران در بدو شروع جلسه به هيأت رئيسه جهت تاييد رسميت جلسه  (74

 تعين هيأت رئيسه ای مرکب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر با رای اکثريت نسبي حاضران انتخاب مي شوند. (77

 رسيدگي به دستور کار جلسه  (72

 و دستورالعمل تشكيل برگزاری انتخابات نظام صنفي استان براساس چارچوب اساسنامه (74

تهيه صورتجلسه توسط منشي هيأت رئيسه و با امضا اعضای هيأت رئيسه و ناظرين دبيرخانه نظام استان، دبيرخانه مرکزی و نظام  (74
 صنفي کشاورزی کشور  

 تان بعنوان اسناد قانوني در دفتر هيئت مديره نظام صنفي اس اد دستور جلسه مجمع عموميو نگهداری کليه مف )اخذ(ضبط (75
 

 74پيوست 

 74پيوست 
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با حضور نمايندگان مديريت تعاو روستايي و نظام دو هفته پس از انتخابات داکثر مديره ظرف مدت ح هيأتتعيين سمت اعضای  (78
  (74)طبق فرم شمارهصنفي کشاورزی کشور 

ده حداکثر يك هفته پس از برگزاری مجمع عمومي موظف است کليه مدارك موضوع مادبيرخانه مجمع عمومي استان  (77
 ارسال نمايد. دبيرخانه مرکزی  نظام صنفي مستقر در دفتر امور تشكلهاتشكيل اولين مجمع عمومي را جهت ثبت به  ورالعملدست74

  دبيرخانه مرکزی  نظام صنفي در74ثبت مدارك نظام صنفي استان موضوع ماده  و وصول (76

 فرآيند برگزاري مجمع عمومي نظام صنفي كشاورزي استان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عيين هيات رئيسه ت رئيسهارائه ليست حاضران به هيات 
 مجمع 

نمایندگان نظام صنفی  از  ثبت نام
 شهرستانها 

به ادارات  سازمانها  و دستگاه اجرایی  
 هاي

 رسيدگی به دستورات جلسه

 

 به دبيرخانه مركزي
برگزاري جلسه 

عمومی  مجمع

 موس،

 قرائت اسامی نامزدها توزیع تعرفه برگ راي

 
 تهيه صورتجلسه 

 ارسال مدارک به نظام صنفی كشاورزي كشور 

 نتایج آرا ماخوذهشمارش و اعالم 

 

 جمع آوري برگ آرا

 

برگزاري 
 انتخابات 

 

 وصول  ثبت و  بررسی مدارک نظام استان 

 

  ارسال مدارک به دبيرخانه مركزي نظام صنفی

 

 ت مدیرهأتعيين سمت اعضاي هي

 

 آگهی انتشار

 اطالع رسانی

 دوین ليست نهایی داوطلبين واجد شرایطت احراز شرایط داوطلبين شكایترسيدگی به 
 به نظام صنفی شهرستانها ارسال ليست نهایی نامزدها 

اخذ و كنترل 
نهایی مدارک 

 داوطلبين

ارسال 
 هادعوتنامه 

 

 ارسال دعوتنامه كتبی به نظامهاي صنفی شهرستانها

 ورنظام صنفی كشبه 



 23 

 
 1فرم شماره

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................هیأت مديره نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان

 

 سالم عليكم

ي كشاورزي استان تشكيل گردد   لذا به منظور احراز حد نصساب  نظام صنفی كارها بدینوسيله با توجه به اینكه در نظر است         

( آیين نامه اجرایی مربوطه  شایسته است  آمار توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعی و 6هاي قانونی موضوع بند )الف( ذیل ماده )

هساي كشساورزي شهرسستان را    نيز آمار فعاالن بخش خدمات كشاورزي و منابع طبيعی آن شهرستان كه عضویت نظام صنفی كار

 ( به این دبيرخانه اعالم فرمایيد. 2پذیرفته اند را به تفكيک در اسرع وقت و طبق فرم شماره )

 بدیهی است مسئوليت قانونی آمار اعالم شده به عهده آن نظام خواهد بود.

 

 

   

 

                                                                                

 تعاون روستايي استان  مدير

 ………مجمع عمومي نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان دبیرخانه مسئول و

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شماره   

 تاریخ:    

 پيوست: 
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 دبیرخانه مسئول و محترم تعاون روستاييمدير

 .................................مجمع عمومي موسس نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان
 

 با سالم  

( بدینوسيله آمار درخواستی به شرح ذیل اعسالم  1گشت به نامه شماره                         مورخه                     ) فرم شماره باز     

 می گردد:

 

تعداد كل توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعی این شهرستان كه عضویت نظام صنفی كارهاي كشاورزي شهرستان را  -1       

 ه اند برابر با:   پذیرفت

 نفر می باشد.  

            

تعدادكل فعاالن بخش خدمات كشاورزي و منابع طبيعی این شهرستان كسه عضسویت نظسام صسنفی كارهساي كشساورزي        -2  

 شهرستان را پذیرفته اند برابر با:     

 نفر می باشد.

 

 ...................بیر  نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستاند                                                       

 مهر و امضاء                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره   

 شماره:

 تاریخ:

 پيوست: 

 

 )حروف(                                                               

 ) عدد ( 

 )حروف(                                                              

 ) عدد  (
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 نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان.............

 باسالم، 

رزی آن شهرسنتان  هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشناو  به استناد،  آيين نامه اجرايي نظام صنفي کارهای کشاورزی،  بدينوسيله خواهشمند است به تمامي اعضای       

 ساعت             روز بعنوان نمايندگان قانوني نظام شهرستان اعالم فرمائيد در جلسه مجمع عمومي موسس نظام صنفي کارهای کشاورزی استان               که در

 پس از صدور دعوت نامه( در محل روز کاری 44مورخ                        )حداقل 

 بهم رسانند. تشكيل مي گردد حضور

 دستور جلسه: -1

 تصويب اساسنامه نظام صنفي کارهای کشاورزی استان –الف 

 انتخاب روزنامه کثيراالنتشار  – -ب

 انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره –ج 

 انتخاب بازرس اصلي و علي البدل - -د

 آمادگي حضور در جلسه به پيوست ارسال مي گردد.( )ضمناًيك نسخه تصوير پيش نويس اساسنامه نيز جهت مطالعه و       

 براي حضور در جلسه: مدارک الزم -2

 تصوير صفحه اول شناسنامه تمامي اعضاء هيأت مديره -2-7
 تصوير کارت ملي تمامي اعضاء هيأت مديره -2-2

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي تمامي اعضاء هيأت مديره -2-4

 ستان که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.تصوير مجوز تاسيس نظام صنفي کارهای کشاورزی شهر -2-4

 هيأت مديره انتخاب شده اند. تصوير صورتجلسه مجمع عمومي شهرستان که در آن اعضای -2-5

ن دعوتنامنه( کلينه مندارك    روز کاری پس از صدور اي 75داوطلبين عضويت در هيأت مديره و يا سمت بازرس مي بايست حداکثر تا تاريخ                       )حداکثر  -3

 ( تحويل و رسيد کتبي اخذ نمايند.تعاون روستايي استان سازمانفوق الذکر به انضمام مدارك زير را به سازمان جهاد کشاورزی استان )  2موضوع بند 

 پيوست  4درخواست کتبي خود طبق فرم شماره  -4-7
 نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايراناصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفری موثر،  صادره توسط  -4-2

 اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر،  صادره توسط مراکز درماني و بهداشتي مجاز -4-4

 ( 77آيين نامه اجرايي،  صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی استان)طبق فرم شماره  72اصل گواهي حسن شهرت موضوع بند )د( ذيل ماده  -4-4

 4*4يك قطعه عكس-4-5

 

 دبیرخانه مسئول و تعاون روستايي مدير                                                 

 .................................مجمع عمومي موسس نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان                                                         
 

 

 رونوشت: 

 آيين نامه اجرايي نظام صنفي کارهای کشاورزی جهت استحضار. 74ستان                    به استناد مفاد ماده استانداری محترم ا -1

 سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان جهت اطالع. -2

 سازمان صدا و سيمای استان                    جهت اطالع رساني. -4

 

 

 (3) فرم شماره

 

   

    

 
 

 شماره: 

 تاریخ: 

 پيوست: 
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 4فرم شماره 

 

 .................................مجمع عمومي موسس نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان دبیرخانه مسئول و ن روستاييمحترم تعاومدير
 

 سالم عليكم 

  يخ تولدبدينوسيله اينجانب                                        فرزند                      به شماره شناسنامه                     تار    

                                             محل تولد              دين                 مذهب                     نشاني منزل                                                

عضو هينأت منديره                                    صيلي مدرك تح با  تلفن) ثابت و همراه(                                                     

 نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان                            در خواست خود مبني بر:

 عضويت در هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی استان         

 م.را اعالم و تقديم مي نماي               تصدی سمت بازرس      

 خالصه سوابق صنفي، اجتماعي، کشاورزی:

 

 

 

 

 

 ضمناً به پيوست يك نسخه تصوير مدارك الزم به شرح ذيل ارسال مي گردد:   

 تصوير صفحه اول شناسنامه  -7

 تصوير کارت ملي  -2

 4*4يك قطعه  -4

 تصوير مجوز تاسيس نظام صنفي کارهای کشاورزی  شهرستان،  صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی استان -4

 تصوير صورتجلسه مجمع عمومي شهرستان برای انتخاب اعضای هيأت مديره  -5

 اصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفری موثر،  صادره توسط نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران -8

 اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر،  صادره توسط مرکز درماني و بهداشتي مجاز -7

( آئين نامه اجرايي،  صادره توسط سازمان جهادکشناورزی اسنتان )   72يل ماده ) اصل گواهي حسن شهرت موضوع بند ) د( ذ -6

 (  77طبق فرم شماره  

 خواهشمند است نسبت به صدور برگ رسيد اقدام فرمائيد.                                                                   

 امضاء                                                    

 تاريخ                                               
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 5فرم  شماره 

 

 ت مديره و بازرسیأاعالم اسامي نامزد هاي واجد الشرايط انتخابات ه

 ...................................نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

 

جهنت عضنويت  در هينأت منديره ينا بنازرس نظنام صننفي کارهنای کشناورزی اسنتان                           بدينوسيله اسنامي داوطلبنين واجدالشنرايط   

                                    محل                                                        مورخ                     در     جهت بررسي و انتخاب در جلسه مجمع عمومي موسس که  در ساعت               روز             

 برگزار مي گردد،  بشرح ذيل  اعالم مي شود.                                                         

 اسامي کانديداهای عضويت در هيأت مديره عبارتند از:

7-  
2- 
4- 
4- 
5- 
8- 
7- 
. 

. 

. 

 اسامي کانديداهای  سمت بازرس عبارتند از:

7- 
2- 
4- 
4- 
. 
. 

نفر عضو علي البدل هيأت مديره نظام صنفي استان  و يك نفر بعنوان  2نفر بعنوان اعضای اصلي و  5الزم به ذکر است که حداکثر 

 بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل تعيين مي گردند.

 

 

 

 دبیرخانه لمسئو و تعاون روستايي مدير                                                 

 .................................مجمع عمومي موسس نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان                                                         

 

 

                               

 

 شماره:

 تاریخ: 

 پيوست: 
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 نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان 

       

 مه اجرايي نظام صنفي کارهای کشاورزی و پيرو اطالعيه قبلي به                              شماره به استناد آيين نا         

ديره مورخ                    و نظر به آنكه در اولين جلسه مجمع عمومي موسس در تاريخ............صرفاً تعداد          نفر اعضاء هيأت من 

های تابعه حضور داشته و حد نصاب مقرر حاصل نگرديده اسنت،  لنذا خواهشنمند اسنت بنه       نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان

 اعضائ هيأت مديره آن نظام اعالم فرمائيد در دومين جلسه مجمع عمومي موسس که در تاريخ                  در محل

 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.                                                                                     

 بديهي است طبق مفاد اساسنامه مصوب،  دومين جلسه مجمع با هر تعداد اعضاء حاضر، رسميت خواهد يافت.

 دستور جلسه:  

 تصويب اساسنامه نظام صنفي کارهای کشاورزی استان-7

 انتخاب روزنامه کثيراالنتشار -2

 بدل هيأت مديره انتخاب اعضا ئ اصلي و علي ال-4

 انتخاب بازرس اصلي و علي البدل -4

 

 

 

 

 دبیرخانه مسئول و تعاون روستايي مدير                                                        

 .................................مجمع عمومي موسس نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان                                                         

 

 
 

 

 
 

 

 شماره: (6فرم شماره )

 تاریخ: 

 پيوست: 
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 12فرم شماره 

 
 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران -وزارت جهاد كشاورزي :به 

 )دبیر خانه مركزي نظام صنفي كارهاي كشاورزي(
 

 

 

ير فهرست به پيوست يك نسخه تصوير کليه دعوتنامه های صادره برای نظام های صنفي کارهای کشاورزی  شهرستانهای تابعه، تصو 

در جلسه، تصوير صورتجلسه مجمع عمومي استان، تصوير اساسنامه مصوب،  تصوير صورتجلسه تعيين سنمت اعضناء    يناسامي حاضر

 هيأت مديره و انتخاب دبير اجرايي جهت صدور پروانه تاسيس نظام صنفي کارهای کشاورزی استان ايفاد مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 .........................................................................استان مدير سازمان تعاون روستايي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ: 

 پيوست: 
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 13فرم شماره

 
  

 نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان

  عليكم سالم

نظنام آن شهرسنتان   هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی بعنوان نمايندگان قانوني  بدينوسيله خواهشمند است به تمامي اعضای

 جلسه مجمع عمومي                 نظام صنفي کارهای کشاورزی استان             اعالم فرمائيد در

 

روز کناری پنس از صندور دعنوت نامنه( در محنل         75که در ساعت             روز                     مورخ                        )حنداقل  

.......................     ..............................................................................................................                                                             

 گردد حضور بهم رسانند. تشكيل مي

 دستور جلسه:

  –الف 

  -ب

  –ج 

  -د

  
 

 رئیس هیأت مديره                                                                                                                    

 .............................................صنفي كارهاي كشاورزي استان نظام                                                                                                                                      

 مهر و امضاء 

 

 

 

 

 

 رونوشت: 

 كشور براي استحضار و حضور نماینده نظام در جلسه كشاورزي رئي، محترم نظام صنفی -

      مركزي تعاون روستایی ایران در جلسه و هماهنگی براي حضور نماینده سازمان استان جهت استحضار مدیر محترم تعاون روستایی  -

 

 شماره:   

 تاریخ:    

 پيوست: 
 

 اولين
 دومين
 سومين

 عادی

 فوق العاده 
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 نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان

 سالم عليكم

لسنه مجمنع   پيرو اطالعيه قبلي                            به شماره                         مورخ                         و نظنر بنه آنكنه در ج    

فقط تعداد          نفر اعضاء هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان حضور داشته و    نوبت                         عمومي

رزی آن شهرسنتان ا عنالم   حد نصاب مقرر حاصل نگرديده،  لذا خواهشمند است به تمام اعضاء هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاو

 در محل         که در تاريخ                              در               جلسه مجمع عموميفرماييد. 

 تشكيل مي گردد،  حضور بهم رسانند.                                                                         

 دستور جلسه: 

7- 

2-   

4- 

4- 

 

 

 مديره هیأترئیس                                       

 .....................................................نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان                                                               

 

 
 

 

 

 رونوشت: 

 رئي، محترم نظام صنفی كشاورزي كشور براي استحضار و حضور نماینده نظام در جلسه -

      و هماهنگی براي حضور نماینده سازمان مركزي تعاون روستایی ایران در جلسه استان جهت استحضار مدیر محترم تعاون روستایی  -

 14فرم شماره 

 شماره:  

 تاريخ:
 پيوست: 

 

 عادی

 فوق العاده 

 

 عادی

فوق العاده 
 العاده 

 

 اولين

 دومين

 ومينس
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 ..........................................................صورتجلسه مجمع عمومي                        نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان

 

 
 

 

اعضا از  نفرباحضور         نوبت                              ستان              شهرنظام صنفي کارهای کشاورزی       مجمع عمومي         

 روز                       ( درساعت          6 – 7)بشرح ليست پيوست طبق فرم شماره  نظام صنفي

 محل در              مورخ                  

رسيدگي به دستور جلسه به نوبت دوم  عدم رسميت جلسه اعالم و که به دليل عدم کسب حد نصاب مقرر اعضا حاضر،تشكيل شد 

 موکول گرديد. 

 

 هیأت رئیسه:

 نام ونام خانوادگي                                                                 امضاء-7

 امضاء                                            نام ونام خانوادگي                     -2

 نام ونام خانوادگي                                                                امضاء -4

 امضاء                  نام ونام خانوادگي                                                     -4

 

 

 

 

 

 وستايي شهرستان نماينده تعاون ر

 نماينده تعاون روستايي استان

 نماينده نظام صنفي کشاورزی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عادی
 فوق العاده 

 

 عادي

 فوق العاده 
 

 15 -1 فرم شماره 
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 ..........................................................صورتجلسه مجمع عمومي                        نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

 

 
 

 

اعضا از  نفرباحضور         نوبت                              ظام صنفي کارهای کشاورزی استان              ن مجمع عمومي              

 روز                       ( درساعت         6هيأت مديره شهرستانهای تابعه )بشرح ليست پيوست طبق فرم شماره 

 محل در              مورخ                  

رسيدگي به دستور جلسه به نوبت دوم  شد که به دليل عدم کسب حد نصاب مقرر اعضا حاضر،عدم رسميت جلسه اعالم و تشكيل

 موکول گرديد. 

 هیأت رئیسه:

 نام ونام خانوادگي                                                                 امضاء-7

 امضاء                                              نام ونام خانوادگي                   -2

 نام ونام خانوادگي                                                                امضاء -4

 امضاء                  نام ونام خانوادگي                                                     -4

 
 

 

 

 ستان ا روستايينماينده تعاون 

 ايران نماينده سازمان مرکزی تعاون روستايي

 کشورنماينده نظام صنفي کشاورزی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عادی
 فوق العاده 

 

 عادي

 فوق العاده 
 

 15 - 2 فرم شماره 
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 .....................................ستانشهرنظام صنفي كارهاي كشاورزي  
 

 سالم عليكم  

فرزند                      به شماره شناسننامه                     تناريخ تولند               بدينوسيله اينجانب                                                 

                محل تولد              دين                 مذهب                 نشاني منزل                                                    

 تلفن ) ثابت و همراه(                                                         بامدرك تحصيلي                                     

 با پروانه فعاليت شماره عضو نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان                                                  

 در خواست خود مبني بر:

 ستان  شهرم صنفي کارهای کشاورزی عضويت در هيأت مديره نظا

 را اعالم و تقديم مي نمايم.        تصدی سمت بازرس 

 خالصه سوابق صنفي، اجتماعي، کشاورزی:

 

 

 

 

 

 

 ضمناً به پيوست يك نسخه تصوير مدارك الزم به شرح ذيل ارسال مي گردد:   

 تصوير صفحه اول شناسنامه  -7

 تصوير کارت ملي  -2

 4*4يك قطعه  -4

 ك تحصيلي تصوير مدر -4

 شهرستاننظام صنفي کارهای کشاورزی صادره توسط پروانه فعاليت شغلي معتبر تصوير  -5

 اصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفری موثر،  صادره توسط نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران -8

 صادره توسط مرکز درماني و بهداشتي مجازگواهي عدم اعتياد به مواد مخدر، اصل  -7

ستان شهرجهادکشاورزی  مديريت( آئين نامه اجرايي،  صادره توسط 72هرت موضوع بند ) د( ذيل ماده ) اصل گواهي حسن ش -6

 (  77 - 7  ) طبق فرم شماره

   خواهشمند است نسبت به صدور برگ رسيد اقدام فرمائيد.

 تاريخ                                                                           

 امضاء                                                                           
 

 16 -1     فرم شماره
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 .....................................نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان 
 

 سالم عليكم  

به شماره شناسننامه                     تناريخ تولند               بدينوسيله اينجانب                                        فرزند                               

                محل تولد              دين                 مذهب                 نشاني منزل                                                    

 ه(                                                                  بامدرك تحصيليتلفن ) ثابت و همرا                                     

 عضو هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان                       در خواست خود مبني بر:                           

 عضويت در هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی استان  

 را اعالم و تقديم مي نمايم.        تصدی سمت بازرس 

 خالصه سوابق صنفي، اجتماعي، کشاورزی:

 

 

 

 

 

 

 ضمناً به پيوست يك نسخه تصوير مدارك الزم به شرح ذيل ارسال مي گردد:   

 تصوير صفحه اول شناسنامه  -7

 تصوير کارت ملي   -2

 4*4يك قطعه   -4

 تصوير مدرك تحصيلي   -4

 ام صنفي کارهای کشاورزی  شهرستان،  صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی استانتصوير مجوز تاسيس نظ  -5

 تصوير صورتجلسه مجمع عمومي شهرستان برای انتخاب اعضای هيأت مديره   -8

 اصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفری موثر،  صادره توسط نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران  -7

 صادره توسط مرکز درماني و بهداشتي مجاز اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر،   -6

( آئين نامه اجرايي،  صادره توسط سازمان جهادکشاورزی اسنتان )  72اصل گواهي حسن شهرت موضوع بند ) د( ذيل ماده )   -9

 (  77طبق فرم شماره  

   خواهشمند است نسبت به صدور برگ رسيد اقدام فرمائيد.

 

 تاريخ                                                                           

 امضاء                                                                           

 16 - 2  فرم شماره 
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 گواهي احراز صالحیت

 
 

 ارای شماره شناسنامهگواهي مي شود جناب آقای /خانم                                 فرزند                        د          

کد ملي                                     عضو نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان                         ،از حسنن شنهرت شنغلي و    

 حرفه ای در بخش تخصصي

سنتان شنرکت   شهرکارهنای کشناورزی   برخوردار بوده و مي تواند در انتخابات هيأت مديره و بازرس نظام صنفي                          

 نمايد. 

ستان شهراين گواهي بنا به درخواست نامبرده جهت شرکت در انتخابات هيأت مديره و بازرس نظام صنفي کارهای کشاورزی             

 صادر و ارزش قانوني ديگری ندارد.

 

   

 

 ..................................................ستانشهر جهاد كشاورزي مديريت                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17 -1   فرم شماره 

 

 شماره:  

 تاريخ:
 پيوست: 
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 گواهي احراز صالحیت

 
 

 ه شناسنامهگواهي مي شود جناب آقای /خانم                                 فرزند                        دارای شمار          

،از حسن شهرت             کد ملي                                     عضو هيأت مديره نظام صنفي کارهای کشاورزی شهرستان             

 حرفه ای در بخش تخصصيشغلي و 

 شرکت نمايد. برخوردار بوده و مي تواند در انتخابات هيأت مديره و بازرس نظام صنفي کارهای کشاورزی استان   

اين گواهي بنا به درخواست نامبرده جهت شرکت در انتخابات هيأت مديره و بازرس نظام صنفي کارهای کشاورزی اسنتان صنادر و       

 ارزش قانوني ديگری ندارد.

 

 

 ..................................................كشاورزي استانسازمان جهاد                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  17 -2   شماره  فرم

 

 شماره:  

 تاريخ:
 پيوست: 

 


