به نام خدا

آئین نامه نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران
این آیین نامه بر اساس بند  3-10اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران برای تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن
به صورت الکترونیکی تدوین شده است.
ماده  -1مراحل برگزاری انتخابات الکترونیکی
انتخابات الکترونیکی با طی مراحل ذیل برگزار می شود:
 -1-1تعیین کمیته انتخابات توسط هیأت مدیره انجمن
 -2-1انتشار فراخوان برای اعالم کاندیداتوری در انتخابات ،توسط اعضای واجد شرایط
 -3-1بررسی فرمهای اعالم کاندیداتوری دریافتی توسط کمیته انتخابات و تعیین فهرست نهائی اسامی انتخاب شوندگان در برگه رأی
 -4-1اطالع رسانی به اعضای واجد شرایط رأی دادن (انتخاب کنندگان) در مورد فهرست کاندیداهای انتخابات
 - 5-1ارسال برگه های رأی گیری الکترونیکی به انتخاب کنندگان و اخذ آرای آنان
 -6-1اعالم نتایج انتخابات پس از خاتمه مهلت اخذ آرا ،قرائت آرای مأخوذه و تأیید صحت انتخابات توسط کمیته انتخابات
ماده  -2کمیته انتخابات
به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات ،کمیته ای به نام کمیته انتخابات توسط هیأت مدیره انجمن تشکیل
می شود .مراحل اجرایی انتخابات توسط دبیرخانه انجمن انجام خواهد شد.
تبصره  -1جدول زمانبندی مراحل انتخابات مذکور در ماده  1توسط کمیته انتخابات ،تدوین و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
تبصره  -2در زمان تدوین این آیین نامه ،هیأت مدیره انجمن ،کمیته ارکان و منابع انسانی را به عنوان کمیته انتخابات برای برگزاری
انتخابات در پیش رو ،تعیین و تأیید کرد.
تبصره -3بررسی پرونده اعضایی از کمیته انتخابات که کاندیدا هستند ،در غیاب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده  -3شرایط انتخاب شوندگان:
 -1-3دارا بودن وضعیت "عضویت پیوسته فعال" در زمان اعالم کاندیداتوری
 -2-3دارا بودن سابقه فعالیت در انجمن به عنوان عضو هیأت مدیره ،بازرس ،عضو کمیتهها ،کارگروهها یا شاخههای انجمن
تبصره  :سابقه فعالیت فرد در سایر انجمن های علمی و نهادهای آموزش عالی می تواند با تشخیص کمیته انتخابات جایگزین این
بند شود.
 -3-3تکمیل فرم اعالم کاندیداتوری پیوست و ارسال آن برای دبیرخانه انجمن در مهلت زمان قانونی تعیین شده
ماده  -4شرایط انتخاب کنندگان:
اعضای پیوسته انجمن با وضعیت عضویت فعال در روز قبل از آغاز رأی گیری ،می توانند در رأی گیری شرکت نمایند.
این آیین نامه درچهار ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ  1400/1/23هیأت مدیره انجمن ،به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا
است.

