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دعوتنامه مجمع عمومی

دو برگ

رياست محترم دانشگاه  /مؤسسه آموزشعاليغيردولتي -غيرانتفاعي...

با اهدای سالم و احترام،
در اجرای مواد  11و  12و  13و  14و 18اساسنامه اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی
غیردولتی غیرانتفاعی ،هفدهیمن مجمع عمومی ساالنه اتحادیه ،روز پنجشنبه مورخ  97/12/9از ساعت
 8:30الی  16به نشانی :تهران-ولنجک-خيابان يمن شمالی -شمال سالن اجالس سران-
ساختمان مرکزی سازمان تحقيقات وزارت کشاورزی برگزار میگردد.
بدینوسیله از جنابعالی به اتفاق يکی از اعضای محترم هيأت مؤسس دعوت به عمل میآید در جلسه
مجمع عمومی اتحادیه شرکت نمایید .امید است با حضور خود بر غنای این نشست بیفزایید.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی:
جلسه صبح :افتتاحیه مجمع با حضور مقام محترم وزارت ،معاونین ومدیران ارشد وزارت علوم و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
جلسه بعد از ظهر:

الف .گزارش دبیرکل و خزانهدار
ب .استماع گزارش بازرس
ج .تصویب صورتهای مالی 96
د .تصویب بودجه سالیانه برای سال 98
ه  .انتخاب  8نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی و دو نفر به عنوان علی البدل
و .انتخاب یک نفر به عنوان بازرس و یک نفر به عنوان علیالبدل
ز .تعیین روزنامه کثیراالنتشار
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شايسته است:
 .1دانشگاهها و مؤسسات عضو اتحادیه ،قبل از حضور در مجمع ،حق عضویت خود را پرداخت فرمایند.
 .2دانشگاهها و مؤسساتی که تمایل به عضویت در اتحادیه را دارند قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ،فرم عضویت (قابل دسترسی
در سایت اتحادیه) را تکمیل و به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند.
الزم به ذکر است:
ا
 .1صرررًا اعضررای اتحاديه که حق عضررويت خود را تا پايان سررال  96تسررويه نموده باشررند میتوانند داوطلب
نامزدی در انتخابات مجمع باشند ولی همه اعضا میتوانند در رأی گيری شرکت نمايند.
ا
تبصره :داوطلبان نامزدی میبایست کارنامه علمی و اجرایی (رزومه) خود را حداکثر تا تاریخ  97/12/4صرًا بر اساس ًرم پيوست
آماده و جهت بارگزاری در سااایت اتحادیه ،از طریق سااامانه  ERPبه دبیرخانه اتحادیه ارسااال نمایند .مهلت مذکور به هيچ وجه تمديد
نخواهد شد.

 .2هشت نفر ازاعضای شورای مرکزی از بین نامزدهای شرکتکننده در جلسه ،با رأی مستقیم مجمع انتخاب می شوند .همچنین
 10نفر نیز از طریق برگزاری انتخابات شورای هماهنگی مناطق(از طریق انتخابات در منطقه مربوطه) ،به عنوان عضو شورای
مرکزی انتخاب و معرفی خواهند شد.
 .3از هر دانشگاه/مؤسسه عضو اتحادیه ،فقط یک نفر مجاز به شرکت در رأیگیری میباشد.
تب صره :هر ع ضو رأی دهنده به غیر از رأی دان شگاه/مؤ س سه متبوع خود ،میتواند با ارائه وکالتنامه کتبی ،حداکثر سه رأی
دیگر از طرف سایر دانشگاهها و مؤسساتی که عضو اتحادیه باشند را ،نمایندگی نماید.
 .4به منظور برنامهريزی و برگزاری هرچه بهتر مجمع خواهشمند است مراتب حضور يا عدم حضورتان را
حداکثر تا تاريخ  97/ 12/4با تکميل ًرم پيوست از طريق سيستم  ERPبه اطالع دبيرخانه برسانيد.
ً
 .5جزئیات برنامه و اطالعیههای بعدی ،متعاقبا از طریق سیستم  ERPاعالم خواهد شد.
 .6شماره تلفنهای  021-66958194و( 0912-1467215آقای نوری) پاساخگوی سوالاهای شما میباشد.

دکتر علی آهون منش
دبیرکل و رئیس شورای مرکزی

