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 مقدمه 

دس ساستبی استقبء ػولکشد کبًَى ّبی فشٌّگی داًطگبّْبی ػلَم پضضکی ٍ ثِ هٌظَس ایجبد ّوبٌّگیْبی 

ثیطتش هیبى غف ٍ ستبد ٍصاستخبًِ، اداسُ کل فشٌّگی ٍصاست ثْذاضت دس ًظش داسد ًوبیٌذُ کبًًَْبی 

فشٌّگی ٌّشی ّش داًطگبُ سا ثش اسبس دستَسالؼول اثالغی هَقت ریل ٍ ثب سای هستقین دثیشاى کبًَى ّبی 

 . ّش داًطگبُ تؼییي ًوبیذ

- کبًَى فؼبل ٍاجذ ضَسای هشکضی هی۳دس ایي ساستب داًطگبّْبی ػلَم پضضکی کطَس کِ داسای حذاقل 

ثبضٌذ، ثبیذ فشد هٌتخت دثیشاى کبًَى ّب سا  ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ کبًَى ّبی فشٌّگی داًطگبُ ، ثِ ایي اداسُ 

 . کل هؼشفی ًوبیٌذ

 

  وظایف نماینده منتخب 

 کوک ثِ هؼبًٍبى ٍ هذیشاى فشٌّگی دس هسبئل هشثَط ثِ کبًًَْب 

 ًِساثظ هیبى کبًًَْبی فشٌّگی داًطگبُ ٍ ٍصاستخب 

  ایجبد ّوبٌّگی ثیي کبًًَْبی داًطگبُ ٍ ثشًبهْشیضی جْت فؼبلیتْبی هطتشک هیبى کبًًَْبی هختلف

 داًطگبُ

 ًِکوک ثِ اسصیبثی فؼبلیتْب ٍ ػولکشد کبًًَْبی فشٌّگی داًطگبُ ٍ اسائِ گضاسش اص کبًًَْب ثِ ٍصاستخب 

  کوک ثِ تذٍیي سیبستْب ٍ اٍلَیتْبی کبسی کبًًَْب 

  ًًِقص هطَستی دس حَصُ کبًًَْب جْت ثشًبهْشیضی ٍ استقب کبًًَْب دس سغح ٍصاستخب 

  کوک ثِ تطکیل هجبهغ تخػػی 
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 کوک ثِ احػبء اعالػبت کبًًَْبی فشٌّگی 

 

  شرایط کاندیداتوری : 

 اص دثیشاى کبًَى ّبی فشٌّگی داًطگبُ ثبضذ. 

  تشم تحػیلی اص دٍسُ تحػیلی ثبقی هبًذُ ثبضذ2حذاقل  . 

 هحکَهیت اًضجبعی هٌجش ثِ تَثیخ ٍ دسج دس پشًٍذُ ٍ یب ثبالتش ًذاضتِ ثبضذ. 

 َهشکضی تطکلْبی اسالهی، ضَسای غٌفی داًطجَیبى، ٍ ػضَ ضَسای هذیشاى اًجوٌْبی  ضَسای ػض

 .داًطجَیی داًطگبُ ًجبضذ ػلوی ٍ سشدثیش ًطشیبت سیبسی

 مجری برگزاری انتخابات:  

ضَسایی هتطکل اص هذیش اهَس فشٌّگی، ًوبیٌذُ فؼلی دثیشاى کبًًَْبی فشٌّگی ٍ کبسضٌبس کبًًَْبی 

 . فشٌّگی ّش داًطگبُ هتَلی ثشگضاسی اًتخبثبت دس ّش داًطگبُ هی ثبضذ

 

  مرجع رسیدگی به شکایات: 

هشجغ سسیذگی ثِ ضکبیبت احتوبلی دس خػَظ اًتخبثبت ٍ ًوبیٌذُ دثیشاى کبًًَْبی ّش داًطگبُ  اداسُ کل 

 . فشٌّگی ٍصاست ثْذاضت است
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 اطالع رسانی انتخابات : 

  اسسبل ًبهِ سسوی ٍ دػَت ثشای ضشکت دس اًتخبثبت ثِ توبهی دثیشاى کبًًَْبی فشٌّگی داًطگبُ، حذاقل

 . سٍص قجل اص ثشگضاسی اًتخبثبت اًجبم ضَد3

  سٍص قجل اص ثشگضاسی اًتخبثبت دس سبیت هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی3دسج خجش ثشگضاسی اًتخبثبت حذاقل  

  سٍص ثؼذ اص ثشگضاسی اًتخبثبت دس سبیت هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی داًطگبُ 5ًتیجِ اًتخبثبت حذاکثش 

 .اػالم ضَد

 اعالع سسبًی دس سغح داًطگبُ دس ثشدّبی هؼبًٍت فشٌّگی داًطجَیی غَست پزیشد. 

 تبسیخ ٍ سبػت دقیق جلسِ ثشگضاسی اًتخبثبت دس ًبهِ اثالغی ثِ دثیشاى کبًَى هطخع ثبضذ. 

 ثشقشاسی توبس تلفٌی ٍ اسسبل پیبهک ثِ دثیشاى کبًَى ّب  اص عشیق ثشگضاس کٌٌذُ اًتخبثبت غَست پزیشد. 

 

 شرایط انتخابات:  

 اػالم کبًذیذاتَسی افشاد دس ّوبى جلسِ اػالم ضَد . 

 دس غَست ثِ حذ . سسویت ثشگضاسی اًتخبثبت ثِ ضشط حضَس دٍسَّم دثیشاى کبًَى دس جلسِ سایگیشی است

ًػبة ًشسیذى، اػضب، ّیئت ثشگضاسکٌٌذُ دس ًَثت دٍم ثب اعالع سسبًی هجذد ثذٍى ضشط دٍسَّم هی تَاًذ 

 .  اًتخبثبت سا ثشگضاس کٌذ

 ثشگِ ّبی سای اًتخبثبت ثِ غَست سسوی ٍ ثب هْش هذیشیت فشٌّگی سسویت داسد . 

 ّش کبًَى داسای یک حق سای هی ثبضذ . 
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  دس غَست ثِ حذ ًػبة ًشسیذى، سای . آسای هبخَرُ سا کست کٌذ% 50فشد اًتخبة ضذُ ثبیذ حذاقل ثبالی

-گیشی اًتخبثبت ثِ دٍس دٍم کطیذُ ضذُ ٍ ثیطتشیي آسای کست ضذُ ثِ ػٌَاى هٌتخت اػضب اًتخبة هی

 .ضَد

  دس پبیبى اًتخبثبت، غَست جلسِ تَسظ توبم حبضشیي، هذیش فشٌّگی ٍ کبسضٌبس کبًًَْبی فشٌّگی اهضب

 .ٍ پس اص تبییذ ثِ غَست سسوی اداسُ کل فشٌّگی ٍصاستخبًِ اسسبل ضَد

  ثشگضاس کٌٌذُ اًتخبثبت دس داًطگبُ هَظف است تب ضوبسش آسا سا ثب حضَس ّوِ اػضب دس جلسِ هزکَس اًجبم

 .دّذ

  سبػت 24دس غَست اػتشاؼ ثِ ًحَُ ٍ اًتخبة افشاد، دثیشاى کبًَى حق داسًذ اػتشاؼ خَد سا حذاکثش تب 

 .ثؼذ اص اػالم تبییذ غالحیت فشد هٌتخت،  ثِ غَست کتجی ثِ هشجغ سسیذگی ثِ ضکبیبت اػالم ًوبیذ

  سبػت ًظش خَد سا دسثبسُ ضکبیت هؼتشؼ ثِ غَست کتجی اػالم 72هشجغ سسیذگی ثِ ضکبیبت حذاکثش تب 

 .هی ًوبیذ

  ًفش هٌتخت داًطگبُ سا ثِ اداسُ کل فشٌّگی ٍصاستخبًِ 20/4/95ثشگضاس کٌٌذُ اًتخبثبت ثبیذ حذاکثش تب 

 .هؼشفی ًوبیذ

 

 مدت اعتبار نماینده کانونها:  

-اػتجبس اًتخبثبت تؼییي ًوبیٌذُ دثیشاى کبًًَْبی فشٌّگی ٍ فشد هٌتخت دثیشاى داًطگبُ تب پبیبى سبل

 . هیجبضذ1395-96تحػیلی 
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 تغییر نماینده کانونها: 

دس غَست دسخَاست سسوی حذاقل دٍ سَّم دثیشاى کبًًَْبی فشٌّگی داًطگبُ اهکبى ثشگضاسی اًتخبثبت 

ایي تغییش ثِ ّوشاُ دسخَاست دثیشاى ثشای . هجذد ٍ تغییش ًوبیٌذُ دثیشاى کبًًَْبی فشٌّگی ٍجَد داسد

 . تغییش ًوبیٌذُ ثبیذ ثؼذ اص اًتخبة فشد جذیذ ثالفبغلِ ثِ اعالع اداسُ کل فشٌّگی ٍصاستخبًِ سسبًذُ ضَد

 


