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 مقدمه

مصوبه نوزدهمين مجمع عمومي  8برگزاري مجمع عمومي انتخاباتي كميته و عطف به اعطاء اختيار بند روند به منظور سهولت در 

 11در چارچوب اجرايي تبصره ذيل بند ر ماده  و اجرايي تفويض نموده است هيأتها را به  نامه   كه تصويب آيين 07/08/1399تاريخ 

 نامه اجرايي انتخابات كميته ملي پارالمپيك تهيه و تنظيم گرديد.  دولت، آيين هيأت 3/6/1397اساسنامه مصوب جلسه مورخ 

 

 تعاريف

 شود. باشد كه به اختصار كميته نوشته مي كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسالمي ايران ميمنظور از كميته، در اين آيين نامه  -1

دولت  هيأت 3/6/1397نامه منظور از اساسنامه، اساسنامه كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسالمي ايران مصوب  در اين آيين -2

 شود. باشد كه به اختصار اساسنامه نوشته مي مي

 باشد. نامه رئيس كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسالمي ايران مي رئيس مجمع: در اين آيين -3

 باشد. ري و اجرايي مجمع عمومي انتخاباتي كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسالمي ايران ميستاد: در اين آيين نامه ستاد برگزا -4

 

 نحوه برگزاری انتخابات -بخش اول

 شود.اجرايي تعيين مي هيأتساله توسط  4ماه قبل از پايان دوره  3زمان برگزاري انتخابات حداقل  -1ماده 

تاريخ  روز قبل از 45بايست حداقل  اساسنامه مي 11براساس بند پ ماده  هاي شركت در جلسه مجمع عمومي دعوتنامه -2ماده 
 تشكيل مجمع براي اعضا ارسال گردد.

 و تبصره ذيل آن انجام خواهد شد.  11انتخاب رئيس، نواب رئيس، خزانه دار براساس روش تعيين شده بند خ ماده  -3ماده 

 و تبصره ذيل آن انجام خواهد شد.  11ت اجرايي براساس روش تعيين شده بند د ماده أانتخاب اعضاي هي -4ماده 

 است.از وظايف مجمع  اساسنامه، 7به استناد ماده باشد  انتخاب بازرس كه از اركان كميته مي  - 5ماده 

 شوند. اين سه نفر ات تعيين ميخابنظارت در امر انتجهت عنوان ناظر  انتخاباتي سه نفر از اعضاي مجمع به مجمعدر   -6ماده 
 هاي مختلف باشند.د سمتنبايد نامز

  گردند. گيري برگزيده مي سه نفر منتخب از طريق رأيدرصورت وجود بيش از سه داوطلب در اين بخش،  تبصره:
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 برگزاری انتخاباتستاد  -دوم بخش

 باشد: تركيب اعضاي ستاد به صورت زير مي

  : حكم رئيس كميته( )با دبيراجراييرئيس ستاد 

 حكم رئيس ستاد( )با دبير ستاد: مسئول دبيرخانه 

  :با حكم رئيس ستاد( مشاور امور حقوقي، پشتيبانيو اداري مدير ، مدير روابط عموميمدير حراست، اعضا( 

 رييس مجمع انتخاب خواهد شد.هاي مختلف، فرد جايگزين از طرف  در صورت نامزدي هريك ازاعضا در سمت :تبصره 

 

 ستاد برگزاری انتخاباتشرح وظايف  -م وسبخش 

 تهيه و تنظيم دستور جلسه مجمع انتخاباتي به همراه ارسال دعوتنامه در موعد مقرر براساس مفاد اساسنامه -7ماده 

  و اخذ مدارک مربوطه نامزدهانام  جهت ثبت نامتهيه فرم ثبت -8ماده 

هاي مختلف منطبق بر اساسنامه و سمتو تطبيق با شرايط احراز  نامزدهانام و مدارک شده ثبتهاي تكميلبررسي فرم -9ماده 
 حاضر  نامه آيين

 نام پس از اتمام زمان ثبت ،روز كاري 7هاي مختلف طي  از مراجع ذيصالح جهت احراز سمت مورد نيازهاي  اخذ استعالم -10ماده 

 اسامي نامزدهاي مورد تاييد ظرف يك روز كاري اعالم خواهد شد.پس از اخذ استعالم از مراجع ذيصالح،  -11ماده 

روز كاري به  2بصورت كتبي حداكثر تا  بايست حضوري و هرگونه اعتراض از سوي نامزدها به موارد احراز نشده مي -12 ماده
 روز كاري اقدام به پاسخگويي نمايد. 2و ستاد نيز موظف خواهد بود مراتب را رسيدگي و ظرف  گردددبيرخانه ستاد ارائه 

دار، هيأت اجرايي و بازرس به همراه  ، خزانهرييس، نواب رييسهاي  اسامي نهايي نامزدهاي احراز شده جهت سمت -13ماده 
 مجمع براي اعضا ارسال خواهد شد. اي از سوابق شغلي آنان حداقل يك هفته قبل از تاريخ برگزاري خالصه

دهي و عوامل اجرايي ستاد برگزاري كارت  جهت سهولت در امر برگزاري انتخابات براي كليه واجدين شرايط رأي -14ماده 
  گردد. شناسايي صادر مي

دبير اجرايي تهيه و پس از خاتمه انتخابات، صورتجلسه نهايي با امضاي رئيس ستاد، ناظران منتخب، رئيس كميته و  -15ماده 
گردد، نمايندگان محترم ناظر مجلس شوراي اسالمي در  المللي پارالمپيك و ساير مراجع مربوطه ارسال مي تصوير آن به كميته بين

 كليه مراحل نظارت عاليه بر روند انتخابات را انجام خواهند داد.
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گيري خواهد شد و در صورت وجود  برگزاري انتخابات تصميمنامه توسط ستاد  موارد پيش بيني نشده در حين اجراي آيين: تبصره

 نظر يا هرگونه ترديد در اين راستا تاييد نهايي با رييس مجمع خواهد بود. اختالف

 نامزدهاشرايط  -چهارمبخش 

 باشند.داراي تابعيت جمهوري اسالمي ايران  تنها ايراني و بايست نامزدها مي -16ماده 

 بايست داراي شرايط مندرج در بند الف، ب، پ و تبصره ذيل دار مي نامزدهاي ثبت نام جهت احراز پست خزانه – 17ماده 

 اساسنامه باشند. 19ماده 

 باشد. داري به صورت تمام وقت مي اساسنامه پست خزانه 16ذيل بند ر ماده  2براساس تبصره  – 18ماده 

موفق به كسب آراي الزم براي انتخاب اول  و در صورتيكه نمايندنام  ثبتسمت  توانند جهت احراز دو مي اعضاي مجمع -19ماده 

  شوند. خود شوند، از فهرست نامزدهاي انتخاب دوم حذف مي
 

 نامزدهانام مدارک الزم برای ثبت -پنجمبخش 

 رنگي 3×4يك قطعه عكس  -1

 تصوير كليه صفحات شناسنامه  -2

 )پشت و رو( كارت مليتصوير  -3

 نام  تكميل فرم ثبت -4

 )حداكثر يك صفحه(به صورت مكتوب سوابق شغلي و تحصيلي ارائه  -5

مراجعه و پس از اتمام  ستادنام به دبيرخانه  نامزدها مي بايست به همراه مدارک مورد نياز، شخصاً جهت تكميل فرم ثبت تبصره:

 نام، درخواست ديگري پذيرفته نخواهد شد. مراحل، رسيد دريافت نمايند. بديهي است پس از پايان مهلت ثبت
 

 مرحله اخذ رأی: ششمبخش 

 صورتجلسه آنو شده  منتخب تحويل دادهتوسط اعضاي ستاد به ناظرين اخذ رأي  صندوق انتخابات فرآيند شروعقبل از  -21 ماده

 شود. و گواهي ميتنظيم ستاد توسط 

 گردد:ضميمه مي وو در صورتجلسه قيد  شود ميرأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب  هاي تعرفهدر موارد ذيل  -22 ماده

 يا مخدوش الف( آراي ناخوانا

 شودخته ميانداآرايي كه سفيد به صندوق  ب(
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 شمارش آراء و اعالم نتايج قرائت و : هفتمبخش 

 گيري تا مشخص شدن نفر برنده ادامه مي يابد. يأدر صورت تساوي آراء بين دو نامزد، ر -1

 شود. گردد و نتايج توسط رييس مجمع اعالم مي آراء مأخوذه توسط ناظرين منتخب و اعضاي ستاد برگزاري قرائت و شمارش مي -2

 .گردد هاي رأي شمارش و تعداد آن صورتجلسه مي تعرفهپس از پايان زمان انتخابات،  -3

 

 

هيئت محترم  3/6/97به اساسنامه كميته ملي پارالمپيك مصوب  نامه آييندرصورت عدم پيش بيني هرگونه موضوع در اين  تبصره:

 دولت مراجعه خواهد شد.

 

قابل اجرا  يادشدهاز تاريخ مصوب گرديد و  16/07/1401 هيأت اجرايي مورخ 199در جلسه تبصره  5ماده و  22 در نامه آييناين 

 باشد. مي

 


