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  آئين نامه برگزاري انتخابات ومديريت مجامع عمومي عادي وفوق العاده

  :كليات

انتخابات هيات مديره وبازرس كانون مطابق اساسنامه مصوب هر دو سال يكبار در مجامع عمومي عادي انجام مي 

نحوه برگزاري انتخابات بشرح .   عمومي عادي در اساسنامه بصورت كامل ذكر شده است نحوه تشكيل مجمع.گيرد

  :زير مي باشد

  :نحوه وشرايط اعالم نامزدي عضويت در هيات مديره وبازرس -1

نامزد عضويت   جهت مشاركت بيشتر گروهها در مديريت كانون ، از هر گروه فقط يكنفر مي تواند بعنوان  –الف 

اين اعالم از زمان نشراولين   آگهي مجمع عمومي درنشريه .ره يا بازرس بصورت كتبي معرفي شوددر هيات مدي

  .روزمي بايد به روابط عمومي كانون  ارسال گردد 15كثير االنتشار بمدت حداكثر 

 نفر نامزد يكنفر عضو آزاد  20خلي بازاي هر از بين اعضاي آزاد كانون پس از برگزاري يك انتخابات دا -ب

  .شركت در انتخابات معرفي مي گردد

اولين  نشر از ماه پس اين انتخابات داخلي در صورت وجود داوطلب در ميان اعضاي آزاد حداكثر يك:  1تبصره 

  .االنتشار توسط هيات مديره كانون برگزار ميشودگهي مجمع عمومي در روز نامه كثيرآ

ا اعضاي آزاد مي بايست نامزدي  در هيات   مديره يا بعنوان در معرفي نامه كتبي نامزد توسط گروهها ي:  2تبصره 

  .بازرس به تفكيك قيد شود

شرايط نامزدي در هيات مديره يا بعنوان بازرس همان شرايط ذكر شده در اساسنامه  و    آئين نامه :  3تبصره 

  .عضويت مي باشد

اين اعضا مي توانند يك نفر   نامزد  در انتخابات  با نفر با هر تعداد  20در صورت كمتر بودن افراد آزاد از :  4تبصره 

  .شرايط تبصره يك داشته باشند
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از طرف هر گروه ها معرفي بيش از يك داوطلب  در صورت عدم وجود داوطلب به تعداد كافي در گروه:  5تبصره 

  .با تصويب شوراي عمومي بالمانع است

  :مديريت مجامع عمومي عادي و فوق العاده  -2

مجامع عمومي عادي كه جهت انجام انتخابات هيات مديره وبازرس تشكيل مي گردد ميبايست    توسط  –الف 

هيات رئيسه اي مركب  از هفت  نفر كه  از بين نمايندگان گروهها و توسط  خود آنها  انتخاب      مي شوند، 

  .مديريت گردد

  .ركت در انتخابات باشندهيچ كدام از نمايندگان گروهها نمي بايست نامزد ش: 1تبصره 

وبازرس وقت وعضوعلي البدل    هيات مديريت ساير مجامع ومجمع عمومي فوق العاده بعهده هيات مديره  -ب

  .مديره وقت كانون خواهد بود

مجمع عمومي فوق العاده عزل هيات مديره باشد، هيات رئيسه آن مجمع مطابق شرايط چنانچه دستور كار :  2صره تب

  .هنگام برگزاري انتخابات تعيين خواهد شدذكر شده در 

ثبت اسامي اعضاي حاضر در هر جلسه مجمع عمومي طبق فهرست تعيين شده توسط مديريت جلسه انجام :  3تبصره 

  .اعالم تعداد اعضاي حاضر در جلسه ورسميت جلسه مطابق اساسنامه    بعهده رئيس جلسه خواهد بود. مي شود

  :نحوه برگزاري انتخابات  -3

كليه نامزدهاي شركت در انتخابات به دعوت هيات رئيسه مجمع به حاضرين در زمان تعيين     شده توسط  –الف 

  .خود هيات رئيسه مجمع به حاضرين در جلسه معرفي مي گردند

عضاي هيات مديره و  بازرس تقسيم راي گيري بصورت كتبي وتوسط ورقه راي كه به دو ستون مجزا جهت ا -ب

  .با صندوق راي انجام مي پذيرد جا و ، يكشده باشد 



 

٣ 

 

آراي ماخوذه در همان جلسه توسط هيات رئيسه مجمع قرائت و شمارش شده، نتيجه انتخابات در  پايان همان -پ

كليه روند برگزاري و نتايج حاصله صورت جلسه شده ميبايست به    امضاي هيات رئيسه .جلسه اعالم مي گردد

  .برسد

ماخوذه پس از شمارش در صندوق مربوطه مهر وموم شده به مدت پنج روز جهت   بررسي دوباره آراي :  1تبصره 

به نتايج آرا وجود  چناچه اعتراضي.  در صورت  وجود اعتراض ، توسط  رئيس مجمع  عمومي حفظ خواهد  شد

ورت كتبي به هيات ساعت پس از  اعالم  نتايج  ،  اين اعتراض مي بايست بص 48داشته باشد،حداكثر ضرف مدت 

رئيسه اعالم شده تا آن هيات رئيسه نسبت به بازشماري    آرا و اعالم نتيجه طي مدت سه روز پس از دريافت 

  .اعتراض اقدام نمايد

  

  

  


