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 "نوبت اول"آگهی برگزاری مجمع عمومی سالیانه 

 

 کارشناس محترم عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان          

 با سلام و احترام           
/ش مورخ 499از قانون کارشناسان رسمی دادگستری و براساس مصوبه هیأت مدیره و نیز نامة شماره  6برابر ماده           

شورایعالی کارشناسان رسمی  دادگستری به اطلاع می رساند مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول ( کانون کارشناسان  20/20/1921
صبح روز جمعه  9ساعت طریق الکترونیکی و با استفاده از نرم افزار ادوب کانکت ، رسمی اصفهان  به صورت غیرحضوری و از 

با دستور جلسه زیر برگزار میگردد . از کلیه همکاران محترم که دارای پروانه معتبر)تمدیدشده ( بوده و    72/30/1031مورخ 
 کت فرمایند.در حال تعلیق نباشند دعوت بعمل می آید رأس ساعت مقرر در جلسه مزبور شر

 دستور جلسه : 
  1922رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی کانون منتهی به پایان اسفندماه  -1
  1921پیشنهاد و تصویب خطی مشی و برنامه و بودجه برای سال  -0
 بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره -0
 سایر موارد مرتبط  -9

 توضیحات : 
 لینک ورود به جلسه را در نوار مرورگر خود وارد کنید و سپس ،ست ضمن اتصال به اینترنتبه منظورحضور در جلسه تنها کافی -1

 با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد جلسه شوید . 

 لینک ورود به جلسه و نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد شما از طریق پیامک متعاقباً اعلام خواهد گردید . 

یره ، خزانه دار و بازرسین و پیشنهادات هیات مدیره قبل از برگزاری مجمع از طریق سایت  و پیام گزارشات رئیس هیأت مد -0

رسانهای کانون جهت ملاحظه و بررسی در اختیار همکاران محترم قرار خواهد گرفت . همکاران می توانند سؤالات خود درخصوص 

ستادی کانون ارسال نمایند تا در جلسه مجمع توسط مسئول مربوطه گزارشات ارائه شده را از طریق اتوماسیون اداری برای دفتر 

 پاسخ داده شود.

با توجه به درخواستهای همکاران محترم ، کلاس آموزش مجازی اتوماسیون اداری کانون از طریق نرم افزار ادوب کانکت در  -0

مکاران گرامی علاوه بر استفاده از این کلاس قبل صبح  برگزار خواهد شد ، تا بدینوسیله ه 12ساعت   02/0/1921روز جمعه مورخ 

 از برگزاری مجمع عملاً با نحوه کار با نرم افزار مزبور نیز آشنایی لازم حاصل نمایند. فیلم آموزشی مربوطه را نیز می توانید از طریق

 سایت کانون ملاحظه فرمائید.

پیدا نموده و در تصمیم گیریها و رای گیری ها مشارکت می به کلیه همکارانی که در جلسه نوبت اول مجمع عمومی  حضور  -9

 نمایند به علت عدم امکان پذیرائی حضوری کارت هدیه ای به مبلغ دو میلیون ریال تقدیم خواهد شد.
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با توجه به اینکهه کیفیهت صهوت و تصهویر نیهاز بهه پهنهای بانهد کهافی اینترنهت سهمت فرسهتنده و گیرنهده دارد و پهنهای -5

دارد سهمت کانون)فرسهتنده(تامین گردیهده اسهت لهذا بهه منظهور کیفیهت بهتهر صهدا و تصهویر لهازم اسهت حتمها از باند اسهتان

 به صورت اختصاصی(. kb 510اینترنت پرسرعت استفاده نمایید.)حداقل سرعت 

ه برای سههولت بیشهتر، پیشهنهاد مهی گهردد کهه از لها تهاس یها پهی سهی بهرای شهرکت در جلسهه اسهتفاده نماییهد. البته-6

 قابلیت شرکت در جلسه از طریق گوشی تلفن همراه و تبلت هم با کیفیت نازل تر وجود دارد.

به منظهوراحراز هویهت دقیهق کارشناسهان محتهرم در صهورتی کهه بها انهد دسهتگاه مستلها در جلسهه وارد شوید،ضهمن  -7

اینکههه ورود شههما بههه جلسههه بطههور خودکههار دبههت خواهههد گردیههد، ورود هههای دبههت شههده تکههراری حههذ  خواهههد شههد و هههر 

 کارشناس حاضر در جلسه صرفا با یک مرتبه ورود، احراز هویت خواهد شد. 

همکارانی کهه داوطلهب کاندیهدای هیهات رئیسهه مجمهع مهی باشهند لهازم اسهت آمهادگی کتبهی خهود را حهداک ر تها آخهر  -8

بههه دفتههر سههتادی کههانون تسههلیم نماینههد. اسههامی داوطلبههان قبههل از برگههزاری مجمههع  05/0/1921وقههت اداری روزاهارشههنبه 

 الکترونیک به اطلاع همکاران گرامی خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 رونوشت : 

 ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت استحضار و صدور دستور مقتضی  -

 واحد محترم روابط عمومی جهت اطلاع رسانی /ب-

 

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی

 


