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آیین نامه برگزاری انتخابات
اعضای شورای مرکزی

کانون دانشآموخت گان نی کان

به منظور حسن اجرای انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون در اجرای بند  1ماده  10و بند  1.1ماده  11اساسنامه ،آییننامه حاضر
تهیه و تنظیم شده است.
ماده 1
هیأت اجرایی برای انجام کارهای اداری مربوط به انتخابات شورای مرکزی جدید حداقل سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار شورای مرکزی
مستقر ،هیأتی مرکب از  1نفر از اعضای کانون را به عنوان هیأت برگزاری انتخابات تعیین و برای تصویب به شورای مرکزی پیشنهاد
میکند .حداکثر  3نفر از اعضای این هیأت میتوانند عضو هیأت اجرایی و یا شورای مرکزی باشند و بقیه باید از بین سایر اعضای کانون
انتخاب شوند.
تبصره  : 1هیأت برگزاری در اولین جلسه از میان خود فردی را به عنوان رئیس برای انجام هماهنگیها بین ارکان کانون و دست
اندرکاران انتخابات و نیز انجام وظایف سخنگویی هیأت برگزاری ،بر می گزینند.
ماده 7
هیأت برگزاری وظیفه دارد مستقالً زیر نظر شورای مرکزی اقدامات الزم را در جهت حسن اجرای انتخابات به عمل آورد و تا پایان کار
ضروری است هیأت اجرایی و هیأت برگزاری نهایت تعامل با یکدیگر را داشته باشند.
ماده 3
نظارت بر حسن جریان انتخابات ،از وظایف هیأت نظارت بر انتخابات است که اعضای آن  3نفرند و عبارتند از 7 :نفر از اعضای کانون
به پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویب شورای مرکزی و  1نفر دیگر به انتخاب شورای عالی هماهنگی کانون از میان اعضای غیرعضو
شورای مرکزی.
تبصره  :7هیأت نظارت در اولین جلسه از میان خود فردی را به عنوان رئیس برای انجام هماهنگیها بین هیأت اجرایی و هیأت برگزاری
و نیز انجام وظایف سخنگویی هیأت نظارت ،بر میگزینند.
ماده 0
تاریخ رأیگیری ،مدت رأیگیری و روش رأیگیری (دستی و یا الکترونیکی) به پیشنهاد هیأت اجرایی از طرف شورای مرکزی در همان
جلسه تصویب اعضای پیشنهادی هیأت برگزاری ،تعیین خواهد شد .هیأت برگزاری موظف است حداکثر تا  38روز قبل از تاریخ
رأیگیری منحصراً عضویت داوطلبان و شرایط آنها را طبق مفاد اساسنامه بررسی کرده و مجوز شرکت در انتخابات را صادر نمایند.
تبصره  :3ضروری است هیأت اجرایی طوری برنامهریزی نماید که نتایج نهایی انتخابات حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار شورای
مرکزی مستقر ،از طریق مجاری رسمی اطالع رسانی کانون ،اعالم شود.
ماده 1
داوطلبان عضویت در شورای مرکزی باید از دو ماه قبل از پایان اعتبار شورای مرکزی مستقر طی  11روز نامزدی خود را کتباً به
دبیرخانه کانون اعالم کنند و دبیرکانون موظف است حداکثر ظرف  70ساعت ،درخواست آنها را به هیأت برگزاری ارسال کند .زمانهای
تعیین شده برای ثبت نام و اعالم نامزدی از سوی هیأت برگزاری تعیین و اعالم خواهد شد .انصراف از نامزدی تا روز قبل از آغاز رأی
گیری امکان پذیر است و درخواست آن باید کتباً در دبیرخانه ثبت شود.
ماده 9
هیچ یک از اعضای هیأت برگزاری و هیأت نظارت نمیتوانند نامزد انتخابات شورای مرکزی آتی باشند.
ماده 2
هیأت برگزاری حداکثر تا  18روز قبل از تاریخ رأیگیری به هر یک از داوطلبانی که حائز شرایط شرکت در انتخابات نشده اند ،به
صورت خصوصی و کتبی (کاغذی یا الکترونیکی) اطالع رسانی می نماید و از اطالع یافتن فرد مزبور به طور مستند اطمینان حاصل
میکند .این افراد میتوانند اعتراض خود را تا  11روز (  1روز ) قبل از انتخابات به طور کتبی به هیأت نظارت تسلیم کنند .هیأت
نظارت به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض ،اسم این داوطلبان را نیز به فهرست تنظیمی از سوی هیأت برگزاری اضافه
میکنند.
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ماده 0
کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه ،کالً یا بعضاً ،از حقوق اجتماعی محروم شده باشند (صرفاً در دوران
محکومیت) نمیتوانند برای عضویت در شورای مرکزی نامزد شوند .بهجز این محدودیت ،هیچگونه شرط و محدودیت دیگری (مانند
تعداد داوطلبان از هر دوره یا رأی دادن فقط به تعداد مشخصی از هر دوره) وجود ندارد.
تبصره  :0بدین ترتیب هیچ احراز یا عدم احراز صالحیتی از سوی هیأت برگزاری انتخابات یا هیدت نظارت انجام نمی شود و فقط در
صورت محرز شدن تخلف نامزد در هر زمان بخاطر دارا بودن محکومی ت قطعی دادگاه ،عضویت وی در شورای مرکزی خود بخود لغو
خواهد شد.
ماده 6
اسامی نهایی داوطلبان ،به ترتیب حروف الفبای نامخانوادگی تنظیم شده و از  18روز قبل از تاریخ رأیگیری در تابلوی مخصوص در
محل دفتر دبیرخانه کانون و همچنین بر روی سایت کانون و شبکه های اطالع رسانی رسمی اعالم میشود .در فهرست اسامی داوطلبان،
تنها کد داوطلبی یکتا ،شماره دوره و نام و در صورت وجود نام مستعار ،آن نام ،ذکر میشود و هیچگونه عنوان یا توضیحی اضافه نخواهد
شد.
ماده 18
کلیه اعضای کانون که عضویت ایشان به تأیید دبیرخانه رسیده باشد ،از طریق یک شماره منحصر به فرد در رأی گیری شرکت داده
می شوند .در انتخابات شورای مرکزی حد نصابی برای تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد و اعضای شورا با رأی اکثریت آرای شرکت
کنندگان برگزیده خواهند شد.
ماده 11
در صورتی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود ،اطالعات از طریق نرم افزار منحصراً تولید و به صورت امن و مطمئن در
دسترس هر یک از اعضا قرار می گیرد .هم چنین نرم افزار رأی گیری و انتخابات طوری باید طراحی شده باشد که ضمن احراز هویت
رأی دهنده ،از تخلفاتی هم چون دوبار رأی دادن یک عضو ،رأی دادن غیر عضو ،تغییر در آرای اخذ شده و سایر موارد مشابه جلوگیری
نماید.
تبصره  :1هیأت اجرایی در زمان مقتضی نسبت به تشکیل کمیته فنی تأمین یا بازنگری در نرمافزار انتخابات زیر نظر دبیرخانه اقدام
خواهد نمود ،به طوری که هیأتهای نظارت و برگزاری فرصت کافی برای آزمودن امکانات آن و حصول اطمینان از صحت و امنیت نرم
افزار و تحویل گرفتن آن داشته باشند.
ماده 17
درصورتی که رأیگیری به روش دستی انجام شود ،احراز هویت رأی دهنگان توسط کارتهای عضویت کانون انجام خواهد شد .هیأت
برگزاری و هیأت نظارت برگههای رأی را طوری طراحی و تنظیم می نمایند که ضمن حفظ امنیت و سالمت انتخابات ،امکان شمارش
دقیق و نیز بازشماری های احتمالی در صورت نیاز به بررسی پس از اعتراضات وجود داشته باشد.
ماده 13
پس از احراز هویت رأی دهندگان ،فرمهای مربوط به رأی که دارای مهر مخصوص بوده و در آن برای انتخاب اعضای شورای مرکزی
به تعداد افراد مشخص شده در بند  0ماده 10اساسنامه جای خالی پیش بینی شده است ،در اختیار رأی دهندگان گذارده میشود و
آرایی که تنها در این اوراق نوشته شود ،دارای اعتبار است .در صورت رأیگیری الکترونیکی ،دسترسی به فرم مربوطه به صورت
الکترونیکی طی فرایندی که ضمن آن رمز ورود منحصراً در اختیار رأی دهنده قرار میگیرد ،میسر خواهد بود.
ماده 10
هر یک از رأیدهندگان میتوانند از بین نام و کد داوطلبان عضویت در شورای مرکزی ،تا سقف اعضای تعیین شده در اساسنامه ،نام،
نام خانوادگی و کد داوطلبی داوطلبان اعالم شده را در ورقه رأی خود بنویسند .در صورت نوشته شدن نام یا کدی غیر از داوطلبان
تأیید شده ،آن نام حذف خواهد شد .همچنین اگر در ورقه رأی ،نام و کد نامزدی بیش از یک بار نوشته شود ،فقط یک بار به حساب
خواهد آمد.
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تبصره  :9در موارد مشکوک مانند عدم تطابق نام و کد یا مخدوش بودن نوشتار ،نظر اکثریت هیأت نظارت فصل الخطاب است.
ماده 11
رأیدهندگان با تسلیم کارت عضویت به ناظران حاضر در کنار صندوق ،رأی خود را شخصاً به صندوق میاندازند .ناظران باید ذیل ته
برگ رأی را در محل مخصوص امضا کنند و برای کنترل بعدی نزد خود نگاه دارند و در پایان و پس از صدور اعتبارنامهها تسلیم دفتر
دبیرخانه کانون کنند .در صورت رأیگیری الکترونیکی ،پس از تأیید نام افراد انتخاب شده توسط رأیدهنده ،اسامی در بانک اطالعاتی
مخصوص رأیگیری ذخیره میشوند .در این حالت امکان انتخاب افرادی خارج از فهرست تأیید شده و یا درج نام نامزدی بیش از یک
بار وجود ندارد.
تبصره  :2در رأیگیری الکترونیکی ،برای افرادی که حضوراً به دبیرخانه مراجعه میکنند ،تمهیداتی ایجاد میشود تا از همان جا ضمن
اخذ رمز ورود خود از نرم افزار ،به سایت رأیگیری الکترونیکی وصل شده و رأی خود را در بانک اطالعات مربوطه ذخیره نمایند.
ماده 19
بالفاصله پس از پایان زمان رأیگیری ،آرای جمعآوری شده زیر نظر هیأت نظارت شمارش شده ،با تعداد ته برگهها تطبیق داده میشود
و نتیجه صورت مجلس خواهد شد .در صورت رأیگیری الکترونیکی ،این تطبیق ضرورتی ندارد ،زیرا تعداد آرا در هر لحظه قابل رؤیت
است.
تبصره  :0در حین برگزاری انتخابات دسترسی به نتایج برای هیچ کس امکان پذیر نخواهد بود.
تبصره  :6در صورت نیاز به تمدید زمان رأی گیری ،به پیشنهاد رئیس هیأت برگزاری ،رئیس کانون یا اکثریت هیأت برگزاری ،این
هیأت می تواند حداکثر تا دو روز و تا ساعت  70آخرین روز ،زمان رأی گیری را تمدید نماید.
ماده 12
برای ایجاد تناسب در عضویت دورهها در شورای مرکزی ،پس از پایان رأیگیری و شمارش آرا ،افراد حائز اکثریت نسبی به عضویت
شورای مرکزی در خواهند آمد؛ با این شرط که از هر دوره ،حدّ اکثر سه نفر عضو شورا خواهند شد( .به عنوان مثال ،اگر فرضاً رتبههای
اول تا پنجم آرای شمارش شده ،همه از یکدوره باشند ،فقط رتبههای اول تا سوم از آندوره به عضویت شورای مرکزی در میآید و
نفر چهارم عضو شورا ،رتبه ششم فهرست آرای شمارش شده خواهد بود).
ماده 10
پس از شمارش آرا ،اقدام به قرائت آنها خواهد شد .چنانچه پس از شمارش آرا و یا ضمن قرائت آرا ،نیاز به وقت بیشتری باشد ،صندوق
الک و مهر شده ،مراتب در صورت مجلسی منعکس میشود و صندوق در محلی که به مسئولیت رئیس هیأت نظارت تعیین میشود،
در امانت خواهد بود و در وقت مقرر مجدداً قرائت آرا ادامه مییابد .بدیهی است که در صورت رأیگیری الکترونیکی ،نتایج بالفاصله
پس از خاتمه زمان اخذ رأی تواماً توسط رئیس هیأت نظارت و رئیس هیأت برگزاری قابل رؤیت است.
تبصره  : 18اگر تعداد آرای دو نفر آخر یکسان باشد ،یک نفر در سال اول و نفر دیگر در سال دوم عضو شورا خواهند بود .تقدم و تأخر
سال ها بر اساس قرعه مشخص خواهد شد .قرعه نیز توسط هیئت برگزاری انجام خواهد شد.
ماده 16
پس از قرائت آرا ،مراتب توسط اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و هیأت برگزاری صورت مجلس خواهد شد.
ماده 78
نتایج قرائت آرا ،بالفاصله در محل دفتر دبیرخانه کانون و بر روی سایت و شبکه های پیام رسان رسمی کانون آگهی شده ،در ذیل آن از
اعضای کانون خواسته میشود هرگونه شکایتی نسبت به حسن اجرای انتخابات دارند ،ظرف یک هفته کتباً به هیأت نظارت اعالم کنند.
ماده 71
هیأت نظارت شکایات واصله را رسیدگی کرده ،نتیجه را صورت مجلس میکند .مدت زمان رسیدگی به شکایات حداکثر  18روز است.
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ماده 77
صحت انتخابات و نتایج نهائی آرا باید توسط هیأت نظارت بر انتخابات گواهیشود .نتیجه انتخابات شورای مرکزی ،با ترتیب و ذکر تعداد
آرا صورت مجلس و به همین ترتیب اعتبارنامه منتخبان ظرف مدت  3روز به امضای رئیس کانون صادر خواهد شد.
ماده 73
این آیین نامه در  73ماده و  18تبصره در جلسه  1369/18/72شورای مرکزی به تصویب رسید و در تاریخ 1366/80/80
مورد بازنگری قرار گرفت و پس از آن الزم االجرا می باشد.

