
 

 

تشکلدعوتناهم مجمع عم 
 لرستاناهی مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استان ومی اتحادهی مؤسسات و 

 مدیر عامل محترم مؤسسه ......

 سالم علیکم

مبنی بر  علیهم السالممصوبه پنجاه و هفتمین جلسه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  احتراماً به استناد

متشکل از لرستان های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت این استان شکلتشکیل مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و ت

شود در این جلسه تام االختیار آن مؤسسه دعوت میرسمی و تمامی مؤسسات واجد شرایط استان، بدینوسیله از نماینده 

 .حضور بهم رسانند

 دستور جلسه: 

 لرستان ستانهای مردمی، فرهنگی قرآن و عترت اتصویب اساسنامه اتحادیه مؤسسات و تشکل -1

 لرستان انتخاب هیأت مدیره اتحادیه استان -2

 لرستان انتخاب بازرسین اتحادیه استان -3

 صبح  9:30رأس ساعت  1396شهریور  24مورخ  جمعهروز  مجمع عمومی: تشکیلزمان 

   مجمع عمومی: تشکیلمکان 

 ه طباطبایی(فرهنگیان ) پردیس عالمدانشگاه  –جالل آل احمد خیابان –متری شصت  –خرم آباد 

 مؤسسه موجب مزید امتنان است.حضور به موقع نمایندگان 
 

 نکات مورد توجه:

-می -غیر قابل تغییر –الف( برای مالحظه و دریافت نمونه اساسنامه مصوب هیأت رسیدگی با تبیین مواد ستاره دار 

 مراجعه فرمائید.در قسمت آیین نامه های سازمان دارالقرآن الکریم( )    masaq .ir  توانید به آدرس الکترونیکی

 -مطابق با اساسنامه مذکور –واجد شرایط آن مؤسسه، به تعداد معین شده ب( نمونه فرم اعالم نامزدی نمایندگان 

  1396شهریور نهم بوطه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ به پیوست آمده است. الزم است نامزدهای آن مؤسسه فرم مر

کل اداره  –مصلی جنب  –ارتش کوی  –خرم آباد  به اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان به آدرس 

ه برای از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند. نگهداری از قبض پستی ارسال فرم مربوط  تبلیغات اسالمی لرستان

 است. های بعدی، تا اعالم نتایج مجمع عمومی الزامیپیگیری

الذکر مراجعه و نسبت به توانید به آدرس الکترونیکی فوقمجمع عمومی، می تشکیلج( برای اطالع بیشتر از نحوه 

 مجمع عمومی مشترک اتحادیه استان اقدام نمائید. تشکیلنامه  مالحظه شیوه

 ع عمومی، ارائه معرفی نامه مؤسسه و کارت شناسائی معتبر الزامی است.گردد برای حضور در مجمد( تأکید می

 

 لرستان ستاننام و امضاء مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی ا            لرستان  نام و امضاء مدیر عامل اتحادیه تشکلهای قرآنی استان

 امیدیانمهدی                                                            مهتاب سیاه تیری                                                              


