
  بسمه تعالي

مجمـع عمـومي   نوبـت دوم  هيـأت مـديرة انجمـن تصـميم دارد      :دارد با سالم و احترام، بدين وسيله اعالم مي
 8/3/1393پنجشـنبه روزنامـة اطالعـات روز    3صـفحة  كه آگهي دعوت آن در  انجمن را برگزار نمايدعادي 

  .منتشر شد

تواننـد در ايـن جلسـه     هسـتند مـي   93داراي گواهي عضويت معتبر تا پايـان سـال    كلية اعضاي پيوستة انجمن كـه 
توانند به عضو پيوستة ديگـري كـه در مجمـع شـركت خواهـد       شركت كنند و يا در صورت عدم حضور مي

   .دنكرد وكالتنامه ارائه ده

  .براي ورود به جلسه الزامي استويت عضارائة گواهي 

ف عضو پيوستة از طر وكالتنامه يكفقط تواند  هر عضو پيوستة انجمن كه در مجمع شركت خواهد كرد مي
  .ديگر كه در مجمع حاضر نخواهد شد دريافت كند

ايـن افـراد الزم اسـت تصـوير     ( د بازرسي انجمن شودتواند نامز در صورت تمايل مي پيوستة انجمنهر عضو 
 و) آخرين حكم استخدامي خود را همراه داشته باشـند  وآخرين مدرك تحصيلي  وكارت ملي  وشناسنامه 

كه در ذيل قابـل دريافـت   (درخواست نامزديبرگة د نتوان د كرد ميندر صورتي كه در مجمع شركت نخواه
وكالتنامة خود به عضو پيوستة ديگري كه در مجمع حضور خواهد يافت  همراه باخود را مدارك  و )است

 . دنارائه ده

 بسمه تعالي
  برگة درخواست نامزدي در هيأت مديره و بازرسي

  فرزند                      داراي كد ملي                متولد سال                               جانب  اين
  :التحصيل رشتة                         در مقطع                                          با سوابق علمي و اجرايي فارغ
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  .باشم بازرسي انجمن مايلم نامزد 
  نام و نام خانوادگي

  امضا



 
  

  )نوبت دوم(آگهي مجمع عمومي عادي

  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

   10100631655ملي  شناسة  18472ثبت  شمارة

كه مجمع عمومي عـادي انجمـن در نوبـت اول بـه حـد نصـاب الزم نرسـيد، بـدين وسـيله از           با توجه به اين باسالم و احترام،
 در روزكـه  انجمـن  عـادي  مجمـع عمـومي    شود در جلسـة  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران دعوت مياعضاي پيوستة 

، 8تهران، بلوار كشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچة شاهد، شمارة(مطالعات اسالمي در موسسة 27/3/1393شنبه مورخ  سه
  .گردد، شركت نمايند برگزار مي) 6، طبقة11واحد

  : دستور جلسه ،15ساعت مجمع عمومي عادي 

  سال گذشته گزارش عملكرد انجمن در طول يك )1
 هاي آتي انجمن  شرح برنامه )2

 كارهاي اعضاي انجمن بررسي پيشنهادها و راه )3

 انتخاب بازرس انجمن )4

 انتخاب روزنامة كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي دعوت انجمن )5

 
  هيات مديرة                                                                                                                                                      

  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

 


