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  ) : ............................................................................................................نوع محصول ( شرح فعالیت  -4
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نام و نام خانوادگی و پست سازمانی مسوول اداره یا واحد دولتی ناظر یا صادرکننده مجوز فعالیت ، جهت  - 6

  ) : ..............................................................................ارفرما بودن در صورت ک( استعالم 

  : ..................................................................................نام پیشنهادي انجمن صنفی مورد درخواست  - 7

  : .............................................................................................. نام و نشانی و تلفن نماینده هیات موسس

  : .................................................................................................پست الکترونیک نماینده هیات موسس 

  )در صورتی که اشخاص حقوقی باشند ( نی هیات موسس یا نمایندگان آنها نام و نشانی و پست سازما - 8

 امضاء نشانی  تلفن  سمت در کارگاه نام کارگاه محل اشتغال  نام و نام  خانوادگی  ردیف 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  :توضیحات 

   



  ......................................................................................فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان عضویت انجمن صنفی کارفرمایی 

 ردیف
نام شرکت یا 

 کارگاه

نام و نام خانوادگی 

 متقاضی
 میزان تحصیالت  سال تولد کد ملی 

 سمت در کارگاه

محل اشتغال   
 نشانی محل کار و تلفن  امضاء و مهر متقاضی

         

         

         

         

         

  :هیات مؤسس 

1 - .................................................    2- .................................................    3 -.................................................  



 اطالعیه پذیرش عضو

 ................................................... انجمن صنفی کارفرمایی 

، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران  131به استناد ماده 

  .تاسیس می باشد 

روز 7  کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت ، از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف  

  .................................................................................................................................................................................... می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی

  . ارسال یا فاکس نمایند  ........................................................... یا شماره

  :هیات مؤسس 

1 - .......................................................................    2 - ......................................................................   3 - ......................................................................  

  ......................................................................: تلفن                             ......................................................................: نماینده هیات مؤسس 

   



  

  آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

  ...............................................................انجمن صنفی کارفرمایی 

  .................................  در محل  13/  / مورخ ............... روز  .........اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور، ساعت 

  . برگزار می گردد  .................................................................................................................................................................به نشانی  

  . از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند 

  

  : دستور جلسه 

  تصویب اساسنامه  - 1

  انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان  -2

 کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي انجمن صنفیانتخاب روزنامه  - 3

 :هیات مؤسس 

1 - ...................................    2-...................................    3 - ...................................  

   



 

13/      /      لیست شرکت کنندگان در مجمع عمومی مورخ       

............................................................................ انجمن صنفی کارفرمایی   

 امضاء نشانی و تلفن نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  

    



  بسمه تعالی 

  هیئت مدیره  صورتجلسه تعیین سمت اعضاي

  .......................................... انجمن صنفی کارفرمایی 

  13/         /       مورخ       

هیئت ، اولین جلسه ..........  مجمع عمومی عادي مرحله 13/         /        با عنایت به صورتجلسه مورخ        

در محل  ........ ،ساعت 13/        /       ، مورخ      ................... . ، در روزانجمن صنفی فوق الذکر مدیره

  :تشکیل و سمت اعضاي هیات مدیره انجمن به شرح زیر تعیین شد ...............................

  ...................................: نایب رییس      ...................................: رییس

  ................................... :دبیر     ................................... :نه دار خزا

  :سایراعضاي اصلی هیات مدیره

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

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

  : صاحبان امضاي اسناد و اوراق مالی انجمن 

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

  : سایر مصوبات 

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

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

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

  :نام و امضاي اعضاي حاضر در جلسه 

   



  بسمه تعالی

  ..........................................................................................صورتجلسه مجمع عمومی انجمن صنفی

  

و یا دعوتنامه ......................... تاریخ....... ................................................براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه 

در ........................ ) مرحله ( 5عادي5موسس جلسه مجمع عمومی ....................... ریخ تا.................... شماره 

...... .............................................................................در محل ......... ..........تاریخ ..... .............روز ..... ...........ساعت 

........ ..............................................................................................................................................................به نشانی 

ضاي مجمع عمومی، تشکیل و پس از نفر مجموع اع.............. نمایندگان اعضا از / نفر اعضا .... ...........با حضور 

نسبت به انتخاب اعضاي هیات رییسه ......................... .........................خانم /اعالم رسمیت جلسه توسط آقاي

  :مجمع عمومی به شرح زیر با آراي حاضران اقدام گردید 

 نام ونام خانوادگی ام خانوادگینام ون نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی

 :ناظردوم :ناظراول :منشی :نایب رییس :رییس

  :بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیري شد 

  ..............................................................................................................................................................................) الف

  ..................................................................................................) .............................................................................ب 

  .....................................................) ...........................................................................................................................ج 

  ....................................................) ...........................................................................................................................د  

  :آمادگی نمودند اشخاص زیر جهت عضویت در هیات مدیره یا بازرسان اعالم 

  

  : هیات مدیره 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

1  5  9  

2  6  10  

3  7  11  

4  8  12  

  

  : بازرسان 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

1  3  5  

2  4  6  



برگ راي ، باطل و بقیه آرا ........ آراي ریخته شده به صندوق ، تعداد ........... از اخذ و شمارش آرا ، از تعداد پس 

قرائت گردید که با توجه به اکثریت نسبی آراي حاضران ، اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان به 

  :شرح زیر انتخاب شدند 

  

  ) :عضو علی البدل..... تا ..... عضو اصلی و ردیف هاي  ..... تا .. ...ردیف هاي ( هیات مدیره 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

ي
را

د 
دا

تع
 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی
ي

را
د 

دا
تع

 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

ي
را

د 
دا

تع
 

1   6   11   

2   7   12   

3   8   13   

4   9   14   

5   10   15   

  

  ) :علی البدل.. ........تا . ........اصلی و ردیف هاي  .. ..........تا .. .........ردیف هاي ( بازرسان  

 تعداد راي نام و نام خانوادگی ردیف تعداد راي نام و نام خانوادگی ردیف

1   4   

2   5   

3      

  

  .پایان رسید به .. .....................................جلسه در ساعت 

ف
دی

ر
 

 امضا نام و نام خانوادگی سمت

ف
دی

ر
 

 امضا نام و نام خانوادگی سمت

1 
  یس یر

 مجمع
   ناظر اول 4  

2 
نایب رییس 

 مجمع
   ناظر دوم 5  

       منشی مجمع 3

  



  بسمه تعالی

  ..........................................................................صورتجلسه مجمع عمومی عادي انجمن صنفی

  ... )انتخاب بازرسان و( 

ویا دعوتنامه ......................... تاریخ .............................................براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه

روز ........ ..............در ساعت ..........) مرحله ( عادي ، مجمع عمومی ..................تاریخ................شماره

.......................... ..................................................به نشانی ..... ......................محل در............. تاریخ .... ......................

نفر مجموع اعضا، تشکیل و پس از اعالم رسمیت جلسه .............. نمایندگان اعضا از / نفر اعضا ........ حضور با 

نسبت به انتخاب هیات رییسه مجمع عمومی با آراي حاضران به ...........................................  خانم / توسط آقاي 

  :شرح زیر اقدام گردید 

 نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی وادگینام ونام خان

 :ناظردوم  :ناظراول  :منشی  :نایب رییس  :رییس 

  :بدنبال آن دستورجلسهقرائت و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیري شد

  .............................................................................................................................................................................: الف 

  .................................................................................................: ..............................................................................ب 

  .اشخاص زیر جهت  انتخاب بعنوان بازرسان اعالم آمادگی نمودند  

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

1  3  5  

2  4  6  

برگ راي باطل و بقیه آرا ........ آراي ریخته شده به صندوق ، تعداد ........... اخذ و شمارش آرا ، از تعداد  پس از

  :قرائت گردید که با توجه به اکثریت نسبی آراي حاضران ، بازرسان به شرح زیرانتخاب شدند 

 سمت تعداد راي نام و نام خانوادگی

 اصلی  

 علی البدل/اصلی  

 علی البدل/اصلی  

  پایان یافت..................... جلسه در ساعت 

 امضا نام و نام خانوادگی سمت ردیف امضا نام و نام خانوادگی سمت ردیف

   ناظر اول 4   رییس مجمع 1

   ناظر دوم 5   مجمعیسینایب ر 2

       منشی مجمع 3



  بسمه تعالی

  ..................................................صنفیصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن 

  و یا دعوتنامه ........................... تاریخ ............................................... براساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه 

....... در ساعت..................... ) مرحله ( فوق العاده  عمومیجلسه مجمع .................... تاریخ ...................... شماره 

با .............................................................................. به نشانی .................. در محل .................. تاریخ ............. روز 

نفر مجموع اعضاي مجمع عمومی ، تشکیل و پس از اعالم ................  ان اعضا از نمایندگ/ نفر اعضا ........ حضور 

نسبت به انتخاب اعضاي هیات رییسه مجمع ...........................................  خانم / رسمیت جلسه توسط آقاي 

  :عمومی به شرح زیر با آراي حاضران اقدام گردید 

 نام و نام خانوادگی و نام خانوادگی نام نام و نام خانوادگی

 :منشی  :نایب رییس  :رییس 

  :بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیري شد 

 .............................................................................................................................................................................) الف 

 ..................................................................................................) ............................................................................ب  

 ...................................................) ...........................................................................................................................ج  

 ....................................................) ...........................................................................................................................د  

  

  .به پایان رسید ........ جلسه در ساعت 

  

  

  

  

  

  

    

 امضا ام و نام خانوادگین سمت ردیف

   رییس مجمع 1

2 
نایب رییس 

 مجمع
  

   منشی مجمع 3



  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایی

  پرسشنامه آماري انجمن هاي صنفی کارگري و کارفرمایی 

  3فرم شماره 

  : ..........................حوزه دقیق فعالیت   □فرااستانی  □استان   □شهرستان  □شهر : حوزه فعالیت انجمن صنفی در سطح 

  : ........................................................نام انجمن صنفی   13:     /      /    تاریخ ثبت   : ......................شماره ثبت 

  : ................................................................................................................آدرس کامل پستی   .............................: کدپستی 

  : ...........................................................پست الکترونیک   : ............................دورنگار  : ...................................تلفن 

  : ........................................................................آدرس وب سایت   : .........................شناسه ملی 

  □صنعت  □حرفه                            □کارفرمایی  □کارگري : نوع انجمن صنفی 

  ) : با احتساب این دوره(تعداد دوره هاي فعالیت انجمن صنفی   ......: .................فعالیت انجمن صنفی در حرفه یا صنعت 

  □دوم  □اول :مجمع عمومی مرحله   .........:عمومیاعضاي حاضر در مجمع تعداد  : ............تعداد اعضاي انجمن صنفی 

  ریال.............. .............. :مبلغ کل حق عضویت دریافت شده ساالنه   13:       /        /    تاریخ برگزاري مجمع عمومی 

  

  :مشخصات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 

 نام و نام خانوادگی کد ملی ردیف
سال 

 تولد

مدرك 

 تحصیلی

سابقه 

 کار

  کارگاهنام 

 محل اشتغال

  اصلی یا 

 علی البدل

  سمت در

 انجمن صنفی
 تلفن

تعداد 

 آراء

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

  13:    /      /     تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره       13:    /      /     تاریخ شروع فعالیت هیات مدیره 

  13:    /      /     تاریخ پایان اعتبار بازرسان       13:    /      /     تاریخ شروع فعالیت بازرسان 

  13:    /      /     تاریخ تکمیل فرم         : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 

  امضاء            : .............سمت 

   



  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

  اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایی

  پرسشنامه آماري انجمن هاي صنفی کارگري در سطح کارگاه

  4فرم شماره 

  13:    /     /    تاریخ ثبت   : .....................شماره ثبت    : ...............................نام کارگاه   : ................................کد کارگاه 

  : ..................کد پستی   ...............................: شهر   : ..............................شهرستان   : .................................استان 

  ......................................................: ...........................................................................................................................آدرس کامل پستی 

  : .............................................................پست الکترونیک   : .............................دورنگار  : ....................................تلفن 

  ................................................................................: آدرس وب سایت   : ................................شناسه ملی 

  : ........................نام دستگاه ذیربط   □تعاونی  □خصوصی  □دولتی : نوع مالکیت   : ........................فعالیت کارگاه 

  ) : ........با احتساب این دوره(دوره هاي فعالیت انجمن صنفی تعداد   : ....................تعداد کارگران عضو 

  □دوم     □مجمع عمومی مرحله اول   13:      /      /     تاریخ برگزاري مجمع عمومی 

  ریال: ........................ مبلغ کل حق عضویت دریافت شده ساالنه   : ....................تعداد اعضاي حاضر در مجمع 

  

  :مشخصات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 

 نام و نام خانوادگی کد ملی ردیف
سال 

 تولد

مدرك 

 تحصیلی
 شغل در کارگاه سابقه کار

  اصلی یا 

 علی البدل

  سمت در

 انجمن صنفی
 تعداد آراء

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  13:    /      /     تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره       13:    /      /     تاریخ شروع فعالیت هیات مدیره 

  13:    /      /     تاریخ پایان اعتبار بازرسان       13:    /      /     تاریخ شروع فعالیت بازرسان 

  13:    /      /     تاریخ تکمیل فرم         : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 

  امضاء             : .............سمت 



  




