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هدف و دامنه كاربرد:
- 1
هدف از تدوين اين روش ( چگونگی اخذ مجوزهای الزم از هیاًت مديره و مجمع عمومی جهت انجام
کلیه فعالیتهای شرکت می باشد) و کاربرد آن در سازمان فناوری اطالعات ايران می باشد.
 -2مسئولیتها :
 مسئولیت اجرای اين روش بعهده اداره مصوبات سازمان است . مسئولیت نظارت بر اجرای روش بعهده رياست محترم سازمان و هیات مديره است . – 6روش اجرایی :
1-6دريافت درخواست طرح موضوع در هیات مديره.
بررسی کارشناسی و ارجاع به يکی از اعضای هیات مديره جهت دستور طرح در جلسات هیات مديره .
تهیه دعوت به جلسه به همراه ضمايم و ارسال برای اعضای هیات مديره و مدعوين جلسه ،شرکت در
جلسات هیات مديره و تهیه صورتجلسات مربوطه .
ابالغ مصوبات به قسمتهای ذيربط و پیگیری تا حصول نتیجه .
 2 – 6دريافت درخواست طرح موضوع در مجمع عمومی صاحبان سهام و بررسی کارشناسی .
مکاتبه با دفتر ريیس مجمع عمومی و تهیه دعوتنامه و ارسال برای مدعوين جلسه .
شرکت در جلسه مجمع عمومی و تهیه صورتجلسه و اخذ امضاء اعضاء مجمع عمومی .
ابالغ مصوبات به قسمت های مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه .
3

روش اجرایی

كد:
ITC-PR-Approvals-192099-RW22

مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام

 فضاي اداري پرسنل متخصص(كارشناس
اداري،مالي و حقوقي)
 تجهيزات رايانه ايو ارتباطي

اخذ مجوزهاي الزم از هيات

 پرسنل آشنا با قوانينو مقررات و مسايل
حقوقي و اجرايي
 داراي مهارتهايICDL

مديره و مجمع عمومي جهت انجام
كليه فعاليت هاي شركت

هدف
منابع

مهارتها

-1درخواست طرح موضوع

صورتجلسات هيات مديره ومجمع عمومي

درجلسه هيات مديره
-2بررسي و تصويب

-مصوبات جلسات

-3ابالغ

مصوبات

و

درخواست تصويب صورتهاي مالي،برنامه آتي و بودجه سنواتي شركت
و ساير موضوعات مرتبط با وظايف
مجمع عمومي مندرج در اساسنامه

پيگيري تا حصول نتيجه

ابالغيه هاي مصوبات-پيگيري تا حصول نتيجه

برگزاري جلسات مجمع
شاخص

مراجع
 قوانين باال دستي شامل قانون -5مسئولیتها
برنامه پنچم خدمات كشوري
 قانون مديريت خدماتكشوري
اجرایی
 -6روش
 قانون محاسبات عمومي آيين نامه و دستور العمل هاجریان و
هيات مديره
مصوبات-7
نمودار
مجمع عمومي

درخواست طرح و تصويبموضوعات در هيات مديره بر اساس
وظايف مندرج در ماده 51
اساسنامه

اسناد و
سوابق

صورتجلسات هیات مديره و مجمع عمومیمکاتبات وارده و صادره با قسمت هایمختلف شرکت
گزارشات تهیه شده برای هیات مديره ومجمع عموی

 -8پیوستها
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 برگزاري جلسات هياتمديره حداقل يكبار در ماه
 برگزاري جلسات مجمععمومي حداقل  3بار در
سال
 درصد تحقق مصوبات براساس سقف زماني تعيين
شده

