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به نام خداوند بخشنده و مهربان

آئین نامه تشکیل کارگروهها

با درود فراوان
انجمن اجتماعی فصل مهر به عنوان یک نهاد مدنی بر پایه اجرای اهداف شهروندی و تعامل ارجمندانه با سایر شهروندان و در
راستای تحقق بخشیدن به ماده  9بند الف 1-اساسنامه اجرایی خود که بر "ایجاد کارگروههای مختلف در بین اقشار جامعه
برای ایفای نقش سازنده تر" تدوین گردیده است ,ضمن استقبال از حضور سایر شهروندان و تشکیل این مهم ,دارای قوانین و
مقرراتی می باشد که می بایست از سوی متقاضیان این کارگروهها رعایت گردد.
ماده  -1تشکیل کارگروه
الف -فرد یا افرادی که متقاضی تشکیل کارگروه می باشند می بایست در انجمن عضو گردند.
ب -هر کارگروه متشکل از  3یا  6نفر عضو ثابت می باشد که با توافق داخلی از میان آنان سمت هایی از قبیل رئیس – نایب
رئیس – مسئول اجرایی – مسئول روابط عمومی و بازرس مشخص می گردد.
ج -متولیان تشکیل کارگروه می بایست آئین نامه داخلی و اجرایی خود را به تایید انجمن برسانند و تفهیم نامه میان گروهی را
با توافق نصف به اضافه  8اعضاء به تایید برسانند.
د -به منظور تاسیس کارگروه می بایست مبلغ  35555ریال را به شماره حساب انجمن به جهت تکیل پرونده واریز گردد.
ذ -شایسته است با توجه به تاثیر بیشتر کارگروه در اجرای اهداف خود از متخصصانی که رشته تحصیلی آنها متناسب با اهداف
تعیین شده می باشد استفاده گردد.
ماده  -2نام کارگروه
الف – نام کارگروه می بایست نشان دهنده عمل کارگروه و اهداف اجرایی آنان باشد.
ب -نام کارگروه می بایست در عین استقالل جمله حتما همراه با لوگو و نام انجمن باشد.
ماده  -3تایید اخالقی متولیان کارگروه
الف -هیچ یک از متولیان تشکیل کارگروه نباید دارای پرونده فساد اخالقی یا مالی در مراجع قضایی یا سوء نام در میان
اکثریت جامعه باشند.
ب -متولیان تشکیل کارگروه می بایست هیچگونه استعمالی به مواد مخدر و مشروبات الکلی نداشته باشند.
ماده  -4رعایت قوانین انجمن
الف -مسئولین گارگروهها و سایر اعضای آنها ضمن رعایت قوانین داخلی خود ,ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات داخلی
انجمن می باشند و تخطی از هر یک از آنان سبب اجرای احکام از سوی هیئت مدیره انجمن می گردد.
ب -مسئولین هر کارگروه موظفند ساعات کاری خود را در زمان فعالیت دفتری انجمن با تعیین یک نماینده به منظور
پاسخگویی به مراجعه کنندگان در نظر بگیرند.
ج -تمامی افراد مرتبط با کارگروه می بایست در تمامی محافل خصوصی یا عمومی از تمامیت معنوی انجمن حمایت و حفظ
اتحاد خود را همواره حفظ نمایند.
د -هرگونه جهت گیری مسئولین کارگروهها در برابر اعضای ارشد آن و تعایین خط مشی ممنوع می باشد.
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ماده  -5وظایف کارگروهها در اهداف اجرایی
الف -ارائه گزارشات ماهانه به انجمن به منظور شفافیت در اجرای اهداف.
ب -تشکیل کالس هاس آموزشی به منظور بهبود اهداف و پیگیری موارد تا رسیدن به اهداف اجرایی.
ج -شناسایی افراد فعال در زمین های مورد فعالیت.
د -برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی کوتاه مدت.
ذ -تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها در زمینه های اجرایی با سایر نهادهای مربوطه.
ماده  -6قراردادها
الف -مدت تفاهم کارگروه ها با انجمن می بایست در متن قرارداد ذکر گردد.
ب -هرگونه تفاهم نامه یا امضای قرارداد با شخص حقوقی یا حقیقی ثالث منوط به تایید ریاست کارگروه و سپس موافقت
نهایی عالیترین رتبه و هیئت مدیره انجمن می باشد.
ماده  -7بودجه
الف -هرگونه دریافت وجه از سوی مسئولین کارگروه بدون اطالع مدیر عامل انجمن و ممنوع می باشد.
ب -انجام قراردادهای مالی و درآمدزایی می بایست در یک پیش نویس جداگانه و در قالب طرح به تایید مسئولین اجرایی
کارگروه و سپس تایید نهایی مدیرعامل انجمن رسیده باشد.
ج -درآمد حاصل از وجوه دریافتی کارگروه ها واریز به حساب متمرکز انجمن می گردد و صرف امور اجرایی کارگروهها می
گردد.
ماده  -9تعهد انجمن
الف -انجمن موظف به تشکیل کارگروه پس از طی مراحل اجرایی می باشد.
ب -تهیه مکان آموزشی و دفتری بر عهده انجمن می باشد.
ج -حمایت از تمامیت کارگروه ها در صورت رعایت قوانین و مقررات در تمامی مجامع عمومی و خصوصی.
د -تهیه امکانات آموزشی و مادی اجرای برنامه ها بر اساس بودجه درآمد از تشکیل کارگروهها.
ذ -تامین امنیت و آسایش مسئولین دفتری کارگروهها
ر -اجرای قوانین داخلی انجمن در حمایت از کارگروهها در برابر رفتار و اعمال هنجار شکن از سوی اشخاص ثالث.
ز -حمایت از کارگروه در بسط قراردادها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث و دفاع از حقوق به حق آنان.
ماده  -11ضمانت اجرایی
این آئین نامه مشتمل بر  85ماده و  65بند می باشد که رعایت تمامی بندهای آن از سوی متولیان تشکیل کارگروه و مقامات
ارشد انجمن الزامی می باشد و پس از امضای عالیترین مقام اجرایی مورد اجرا می باشد.
با سپاس و احترام فراوان
هیات مدیره انجمن اجتماعی فصل مهر
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