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 انتخابات کانون مهندسین ساریاجرایی شیوه نامه 

 

 فهرست مطالب

 تعاریف/ مقدمه -فصل اول

 نظارت انتخاباتهیات  -فصل دوم

 تعداد/شرایط عضویت/ وظایف  -هیأت اجرائی -فصل سوم

 شرایط داوطلبین انتخابات  -فصل چهارم

 هزینه انتخابات  -فصل پنجم

 تبلیغات -فصل ششم

 گیری و شمارش آرا رأی -اقدامات روز برگزاری انتخابات -فصل هفتم

 ابطال یا تائید انتخابات ،  شکایات مربوط به انتخابات -فصل هشتم

 گیری نمودار مراحل رأی -پیوست شماره یک

 بندی برنامه زمان -پیوست شماره دو

 احکام هیأت اجرایی -پیوست شماره سه

 اطالعیه دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان -پیوست شماره چهار

 فرم درخواست داوطلب -پیوست شماره پنج

 بررسی صالحیت داوطلبان -پیوست شماره شش

 شدگان انتشار تائید صالحیت -پیوست شماره هفت

 شوندگان انتخابانتشار  -پیوست شماره هشت
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 فصل اول

 مقدمه  -الف

ن روش اجرائی مناسب برای برگزاری ینامه تشریح اقدامات الزم بصورت دقیق، درست و تعی هدف از تدوین این شیوه

 باشد.  اساسنامه کانون مهندسین می  22بند ک ماده  بر مبنای  11در اجرای ماده  انتخابات

 تعاریف -ب

 تأسیسات( شهرستان ساری -معماری -)ساختمانکانون مهندسین کانون:  -1

 اساسنامه کانون مهندسین ساری  اساسنامه: -2

 اساسنامه ذکر شده است. 5اهدافی که در ماده  اهداف: -3

 اساسنامه  11تعیین شده براساس ماده  هیات :هیأت مدیره کانون -1

 اساسنامه 21افراد تعیین شده براساس ماده  :بازرسین -5

 اساسنامه  11براساس ماده شرایط ذکر شده  :کمیته مدیران ادواری -1

 عضویت در کانون بشرح فصل چهارم اساسنامه  شرایط عضویت: -7

  اعضای کانون که دارای کارت عضویت معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند.  عضو معتبر: -8

  اساسنامه 12شرایط ذکر شده در ماده  :یعضو تعلیق -1

عنوان رشته اصلی یا  توسط قانون نظام مهندسی سازمان بهی که یاه رشته :های اصلی و وابسته رشته -12

 مرتبط شناخته شده.

 اساسنامه  11هیات مدیره و بازرسین براساس ماده انتخابات  انتخابات: -11

ی در داریکی از اعضاء هیأت مدیره یا به انتخاب هیأت مدیره جهت همکاری و هماهنگی ا :رابط انتخابات -12

 امر انتخابات

 اساسنامه 17حقیقی واجد شرایط طبق ماده  شخص انتخابات:داوطلب  -13

 مطابق بند یک فصل پنجم اساسنامه  – مجمع عمومی عادی مجمع: -11

توسط هیأت مدیره پیشنهاد و توسط مدیران گروهی که به منظور برگزاری انتخابات  :هیأت اجرایی -15

 اساسنامه( 11ماده ذیل   11  شوند )تبصره ادواری برگزیده می
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 موجب آن انتخابات برگزار میگردد.ه هیأت رئیسه مجمع عمومی که ب :نظارتهیأت  -11

 

 

 وظایف و اختیارات هیات نظارت انتخابات  -فصل دوم

 گیری و اخذ رأی در روز انتخابات  نظارت بر حسن فرآیند رأی -1

پس از انتخابات جهت اخذ روز کاری  7نگهداری اوراق و اسناد مربوطه پس از انجام رای گیری به مدت  -2

 اعتراضات. اعتراضات پس از این مدت از درجه اعتبار ساقط است. 

 وصول شکایات مرتبط با امر انتخابات -3

 رسیدگی به اعتراضات در انتخابات -1

 قرعه کشی در صورت تساوی آرا ماخوذه -5

 ضاء صورت جلسه نهائی نتایجماو تائید یا ابطال انتخابات  -1

 کاندیداها و اعضا انتخابات و اعالم به  منتخبینتائید فهرست نهائی  -7

 پس از اعالم خاتمه انتخابات به کانونرسال کلیه مدارک و مستندات مربوطه ا  -8

 تبصره: رئیس مجمع، به عنوان رئیس هیات نظارت انتخابات شناخته می شود. 

 هیأت اجرائی -فصل سوم

 عضو علی البدل به شرح ذیل خواهد بود:نفر  2نفر عضو اصلی و  7تا  3مرکب از هیات اجرایی  -1-1

 نفره  3نفر عضو، هیات اجرایی  2222تعداد اعضای کانون تا  -الف

 نفره  5نفر، هیات اجرایی  1222تا  2221تعداد اعضای کانون از  -ب

 نفره  7نفر بیشتر، هیات اجرایی  1221تعداد اعضای کانون از  -ج

یاز از اعضاء کانون که دارای دو برابر مورد نحداقل ت مدیره ، هیأبه منظور تعیین اعضای هیات اجرائی  -1-2

 نمایند. به کمیته مدیران ادواری معرفی میسه ماه قبل از برگزاری انتخابات  ط زیر باشند شرای

از میان  1-1هیات اجرایی را طبق بند  اصلی و علی البدل اعضای گیری رأیاز طریق ادواری مدیران کمیته  -1-3

 .نماید به هیأت مدیره معرفی می، دو هفته حداکثر انتخاب و طی توسط هیات مدیرهعضای معرفی شده ا

 هیات اجرایی اقدام می نماید. و معرفی  هیات مدیره طی دو هفته نسبت به تشکیل  -1-1
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 شرایط عضویت در هیأت اجرائی -2

 سال سابقه عضویت رسمی در کانون تا زمان پیشنهاد هیأت مدیره 12 حداقلداشتن   -1-2

 عضویت معتبر  داشتن -2-2

 تعهد به عدم کاندیداتوری در انتخابات پیش رو -3-2

 انتخاباتنداشتن وابستگی سببی و نسبی درجه یک با داوطلبان -1-2

 وظایف هیأت اجرائی -3

 عضویت در هیأت مدیره و بازرسین و مدارک داوطلبان  ط اعالم شرای -1-3

روز کاری قبل از موعد  12روز کاری و حداکثر  12به مدت عضویت نامزدی  ین مدت قبول تقاضاییتع  -2-3

 برگزاری مجمع نوبت اول 

 ن روز و ساعت و محل برگزاری انتخابات با نظر هیأت مدیره کانونیتعی -3-3

روز پس از برگزاری مجمع برگزار  15روز برگزاری مجمع حداکثر  غیرتعطیل غیر ازانتخابات در یک روز  :1تبصره 

 گردد. می 

 بیش از یک حوزه انتخاباتی در شهر ساری تعیین نماید.  ،هیات اجرایی می تواند در صورت نیاز: 2تبصره 

 نامه تهیه ویژه -روزنامه محلی -سایت اینترنتی کانون -پیامک به صورت نحو مطلوب ترجیحاه ب اطالع رسانی 3-1

 جهت کاندیداتوری اعضا

 اساسنامه و شیوه نامه مصوب احراز شرایط داوطلبین براساس  3-5

با  برگزاری مجمعقبل از روز یک  حداکثرواجدین شرایط کاندیداتوری نهائی و انتشار اسامی  فهرستتهیه  3-1

سال و ( شامل نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلینامه ویژه -سایت اینترنتی -پیامک )استفاده وسائل ارتباط جمعی

 تولد

و  نظارت و شمارش آراء زیر نظر هیأت ترجیحا به صورت الکترونیکی با ثبت اثر انگشت  برگزاری انتخابات  3-7

 تنظیم صورت جلسه شمارش آراء

ساعت پس از اتمام زمان رای  21هیات نظارت حداکثر به اولیه  البدل و اعالم نتایج  اعضاء اصلی و علی معرفی  3-8

 گیری

 ت طی یک هفته پس از پایان روز قبول شکایاتایادر رسیدگی به شک نظارتات همکاری با هی 3-1
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 تنظیم صورت جلسه نهائی 3-12

 بندی انتخابات رعایت برنامه زمانتنظیم و  3-11

 

 

 هزینه انتخابات -فصل چهارم

تابلوهای محل و  -رایانه و چاپگر به تعداد کافی -ل موردنیاز مانند صندوق اخذ رأیتجهیزات و وسای هزینه -1

تهیه فهرست هیأت  -اجرائی و نظارت تکارت شناسائی اعضا هیأ -تابلو اسامی نامزدها -اخذ رأی ای مسیرمراهن

 نامه ویژه -برگ رأی -لوازم التحریر -هیأت اجرایی ورئیسه مجمع )نظارت( 

  

 های جاری روز انتخابات اجاره محل برگزاری انتخابات و هزینه هزینه -2

ارائه شود و هیات  کانون وقت اجرایی تعیین و به هیات مدیرهی توسط هیأت برآورد هزینه انتخابات بایست -توضیح

عامالتی کانون که مصوب مجمع است، نسبت به تهیه و در اختیار قرار براساس نظام نامه مالی و م مدیره می بایست

 دادن آنها اقدام نماید.

 

 داوطلب انتخابات شرایط  -فصل پنجم

انتخاب  ساله 2و  ساله 3برای یک دوره  به ترتیب کهو بازرسین ط انتخاب شوندگان اعضاء هیأت مدیره شرای

 اساسنامه( -17ماده مطابق خواهند شد بشرح زیر است )

 نام سال سابقه عضویت رسمی در کانون تا زمان ثبت 5داشتن حداقل  -الف

نام یا داشتن دو سال سابقه همکاری در کمیته  زمان ثبتالتحصیلی تا  سال از تاریخ فارغ 7سپری شدن حداقل  -ب

 رسمی کانون

 نام انتخابات عدم تعلیق عضویت در زمان ثبت -ج

یک نفر  -یک نفر رئیس - البدل و ترکیب آن بصورت عضو اصلی و دو نفر علی 5اعضاء هیأت مدیره شامل  : توضیح

البدل  ء بازرسین شامل دو بازرس اصلی و یک بازرس علیو اعضا دو نفر عضو اصلی -دار یک نفر خزانه -نائب رئیس

  می باشد.
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و کانون حداقل سه ماه قبل از موعد ثبت  ساری عدم اشتغال به کار تمام وقت در دفتر نمایندگی نظام مهندسی -د

 نام

 

 تبلیغات -فصل ششم

امکانات یکسان برای معرفی خود اخالق هیأت اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نماید که داوطلبان ضمن برخورداری از  -1

 اسالمی و انسانی را در این امور رعایت کنند. ،ای، مهندسی حرفه

ها و نظریات خود را از  که داوطلبان بتوانند برنامه نحویه معرفی داوطلبان از طریق سایت اینترنتی کانون ب -2

 طریق این سایت بطور یکسان منتشر نمایند.

 باشد. و عوامل اجرائی مجاز به تبلیغ له یا علیه داوطلبان نمی نظارتهیأت  -یاعضاء هیأت اجرائ -3

 است. مجازساعت قبل از آغاز اخذ رأی  21 تاو  انتخابات شروع  روز قبل از روز برگزاری 12تبلیغات از  -1

 ای، اداری و تجربی صورت پذیرد. های علمی، حرفه تبلیغات بایستی براساس واقعیت -5

اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی  ر هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دستانتشا -1

 تخلف بوده و از طریق مراجع ذیصالح قابل پیگیری است.

تواند  وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها می داوطلبان انتخابات و هواداران آنان به هیچ -7

 باشد. خود یا داوطلب موردنظر خود را مطرح نماید و هرگونه هتک حرمت غیرمجاز میهای  شایستگی

 ای ممنوع است. هرگونه اقدامی برای اخذ رأی خارج از شئون مهندسی و حرفه -8

 های هیأت اجرایی الزامی است. بخشنامه -ها رعایت مفاد اطالعیه -1

ت خود را به هیأت اجرائی ارائه و هرگونه تبلیغات مجازی بایستی یک نسخه از هر نوع تبلیغا کاندیداها می -12

 توسط هیأت اجرایی کنترل شود.

 استفاده از هر گونه امکانات و خدمات کانون برای امر تبلیغات ممنوع است. -11

و نظارت انتخابات موجب تجدیدنظر در صالحیت  اجرائیعدم رعایت هر یک از موارد فوق میتواند با نظر هیأت  -12

 شود.می کاندیدها 

گیری با رأی مخفی بصورت کتبی و غیرعلنی  های رأی انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضا به صندوق -1توضیح

 انجام میشود و رأی بصورت وکالتی مجاز نمیباشد.
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 اقدامات روز برگزاری انتخابات -فصل هفتم

های اخذ  گیری در محل حوزه یا حوزه ساعت قبل از آغاز به کار رأی 2اجرائی و عوامل مربوطه باید اعضاء هیأت  -1

 رأی حضور یابند.

دهندگان مشخص و به تائید هیأت  محل اخذ رأی باید مناسب از نظر فضا و امکانات و شرایط ورود و خروج رأی -2

 اجرائی برسد.

 تائید شود بشرح زیر است نظارتتوسط هیأت اجرائی و هیأت تجهیزات و وسائل مورد نیاز که باید  -3

 های اخذ رأی صندوق یا صندوق 3-1

 تهیه اینترنت موردنیاز و سایر تجهیزات مربوطه -بندی سیستم شبکه -رایانه و چاپگر به تعداد کافی 3-2

 تابلو اسامی نامزدها و تابلوهای راهنمای مسیر محل مراجعه و اخذ رأی 3-3

 یا کارت ملی( -دهنده توسط هیأت اجرائی و نظارت )کارت معتبر عضویت شناسائی اعضا رأی تل کارکنتر 3-1

 برگ رأی پرکردن اوراق راهنمائی چگونه رأی دادن یا  2-5

 لوازم التحریر مورد نیاز 3-1

 ابطال برگ رأی و ... -ثبت کامپیوتر -هیأت نظارت -مهر هیأت اجرائی 3-7

 کافیبرگ رأی به تعداد  3-8

 ها رأس ساعت مقرر گشودن درب حوزه یا حوزه -1

 شود و انتخابات فاقد رأی وکالتی است. اعطای رأی اصالتی است و فقط توسط شخص عضو انجام می -5

ها برای تبلیغ له یا علیه داوطلبان ممنوع است و  های حوزه یا حوزه هرگونه استفاده از امکانات، کارکنان و محل -1

اطالع و صورت جلسه تنظیم و برابر  نظارتر صورت اطالع از موضوع موظف است مراتب را به هیأت هیأت اجرائی د

 مقررات رفتار شود.

ای و  های رایانه تجهیزات سیستم -اعضاء هیأت اجرائی باید یک روز قبل از برگزاری انتخابات از استقرار امکانات -7

 ... اطمینان حاصل نمایند.

و وابستگان  -و عوامل اخذ رأی باید از اعضاء رسمی کانون بوده و نباید از پرسنل کانون اعضاء هیأت اجرائی -8

 ها باشند.ادرجه یک کاندید
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هیأت اجرائی با نظر هیأت رئیسه و با همکاری کانون بانک اطالعات تمامی اعضاء واجد شرایط )دارای عضویت  -1

رشته( را در سیستم  -شماره ملی -شماره شناسنامه -عضویتشماره  -خانوادگی نام -معتبر( را با مشخصات )نام

 بانک اطالعات فراهم نماید.

 دهندگان اقدام نماید. هیأت اجرائی باید با دریافت کارت عضویت معتبر یا کارت ملی نسبت به احراز هویت رأی -12

ی رأی دادن در محوطه اخذ برا یپس از انقضاء مهلت اخذ رأی با حصول اطمینان از اینکه شخص -شمارش آرا -11

با حضور ناظر یا ناظرین هیأت  نمودهرأی حضور ندارد درب ورودی حوزه را بسته و صندوق اخذ رأی را مهر و موم 

 رئیسه بازگشائی و اقدام به شمارش آراء بصورت دستی یا الکترونیکی نمایند.

به تنظیم نتایج انتخابات و صورت  به نسبتهیأت اجرائی موظف است زیر نظر هیأت رئیسه مجمع )نظارت(  -12

 نماید.اقدام  جلسات شمارش آراء 

 در صورت انقضای مهلت انتخابات و لزوم تمدید مدت اخذ رای به پیشنهاد هیات اجرایی و با تایید هیات نظارت-13

 قابل تمدید خواهد بود. مدت اخذ رای

متری حوزه اخذ رای ممنوع می  222در محدوده  حضور، تجمع و تبلیغات کاندیداها و طرفداران کاندیداها-11

 باشد. 

 

 تائید یا ابطال انتخابات -شکایات مربوط به انتخابات -فصل هشتم

روز بعد از روز  5تواند با دلیل و مستند تا  رأی دهندگان می -هر یک از کاندیدها یا اشخاص حقیقی و حقوقی -1

نظارت انتخابات ارائه و مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت اخذ رأی شکایت خود را به هیأت رئیسه مجمع و 

 اجرایی باتفاق ناظرین یا هیأت رئیسه مجمع خواهد بود.

پس از انقضای مدت  طی یک هفتهپس از پذیرش شکایات هیأت اجرایی باتفاق هیأت رئیسه مجمع )ناظرین(  -2

 ند.ها را بررسی و نظر خود را به شاکی اعالم ک شکایات آن ،پذیرش

 به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. -3

ای  تائید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات هیأت رئیسه مجمع است در صورتیکه هیچگونه مشکل و مسئله -1

 و نتایج اعالم نهائی گردد.در روز انتخابات، اعالم نتایج و بررسی شکایات بوجود نیامده باشد انتخابات را تائید 

  


