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 :ه ـمقدم

وزبساؤ   موزنال   باش  ز  راج زشاه با  هتالرال وعالا و ووالع زمؤثال   ها  ج           رشد و تعالی  راج ملهعا           

موزنال   بلياد هعواوب با  زواهزي  نشا  هتالرال       اتاور  ياهز   ر خا  هتا  بجنلها    و زسل. ز  زيا  رو نراج    

 قجزر گشجد. هوردتوم  غن  یرل  يسجهل  يتج بلزر  و   يتج ههميك  ز    نوز  ب 

نشااجوی  هومااا زوااهزي  باا  ااادزاالج تااو  و اوشاا   آناال  تتااوي   هتاالرال و رثركااجی موزناال  و       

باجزی   تال اناد   ها   تتاوي  رز  آنال    هساوونن  . زنجال  االر گجورا  و    شاود   ها آنال   سل ندگ   و زبؤكلر  خوقشل

رثركاج    هاديجيل رز دوسال    رز پشادز انناد و در شاجزي  خال      رال  اا   رزهتاجي    رج هتاكي   بهؤاجي  و  ثيا    

 .  يندلنثو دوشلدو  زو وعلنن  تو   دزنسؤ خود و رثكلر صثشث  

باجزی بشا   مشثا  ز  ز  الی      یگاازر  لسال شسرياهی و   هولیع   پاوور   تقششا  و در سالي  آ  بجنلها           

  . با  بلشاد   ها  زاثاج  راوا وظالي  سال هل  موزنال  مثعشال       يتاج   زصاي و   يتاج  ههمموز  و نوموز  اتور ز  

هنمااور رشااد و تعاالی  نساا  مااوز  در زبعاالد هعنااوی   يثاا   وكااجی  وجرنراا   زمؤثاال   و رث نااش  زيجاالد   

دبشااجز  هجثاا    راال بجنلهاا و  راال لشااوعلیرجزاا  بهؤااج   دراا ساال هل و  یهياار بجنلهاا  هشناا  هنلسااا مهاال  

  رال  دهيا زلت  ز  تججبشا  یهناد  بهاجه تال بال    گاجدد   ها تتاكش    زاثاج  راوا سال هل  موزنال  مثعشال     یرال  النو 

زراادزب مثعشاال و  زصاوا تعاالی  زماجز و  سال هل   در رزسااؤلی   یراال ااالنو تاوز  وكااجی و  يثا  ز  االی وعالا    

 گل  بجدزريم. زاثج روا

 جوانان:سازمان   یها کانونضرورت تشكيل مجمع دبيران 

 یساو  با  دزنسال اا  رو    ماوزهع  توز  يك  ز  خصليص  و تعله  بل يكديرج رز ه وكجی زنديت   هتلرال  رم      

گشاجی نتال  ز     پشتجول تثد  و وجرنگ دزرند. رثركجی و اسا نمجزت ديرجز  بجزی زنجل  يك وعلیشل يل تصثشم

 بيوغ وكجی  لهو  آ  دزرد.  

وص  زهلر  بجنلها    9هلده  2بند زسلسنله  مثعشل روا زاثج و  3هلده  7بشلنش  گل  دو  زنشوب   بند ب  بل توم  

در ايشا  ساوو      رال  گشاجی  گشاجی ز  هتالرال موزنال  در تصاثشم     بهجه هنمور ب و  مثعشل روا زاثج پنج سلی 

و زرزئا    رال  بجنلها    رال  لشا وعلیزرتشال  ساو     بال رادب  موزنل  سل هل  موزنل    یرل النو دبشجز   ه لهجهديجيل  

هندی ز  نمجزت  پشتنهلدزت  تججبشلت و زطو لت زر ناده ز  الی هنؤشاا سال هل       و بهجه ه  جرزركلررلی نوي  و 

 در النونهالی سال هل    زاثاج  راوا مثعشال  تج در رزسؤلی تقش  زرادزب   گجدد تل بؤوزند رج ز  شليسؤ  تتكش  ه 

و زرتشال   زيجلد شبك  رلی دزوطيب  و زوهزي  هتلرال موزنل  ز  طجيا  آهاو   و توزنثندسال ی ز  ال       بلموزنل  

 اجال نثليد. رل آ رل و رو  هتكوت  رلی النو  بجنله 

  :اهداف 

  رل  و تصثشم سل یگشجی  در تصثشمو نش  آوجين  موزنل  هتلرال 

   رلی سل هل  رل و وعلیشل بجنله در زرتشل  سو  اشر  يكپلرز  وكجی زيجلد نمل 

  رلی سل هل  زيجلد رثلرنر  و وادت روي  در وعلیشل النو 

 سل هل رلی  ز  لی النو  نوي  یرل زيده رل و هندی ز  توزنثندی بهجه 

 سل هل   زمجزي  رلی  رل و وعلیشل بجنله و زر يلب    شتقي    يتجه 

  بتجدوسؤلن تجبشل زوجزد هسوویشل پايج بجزی رربجی وعلیشؤهلی 

  زيجلد رواش  الرگجور  و وزگازری هسوویشؤهل ب  نس  موزنل 

    تقش  شعلر دزوطيا هقوری در مثعشل روا زاثج 
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 تعاریف :.1

 جوانان شعبه : سازماندبیران کانونهای  مجمع (8-8

و هسااووا روسااؤلي      طااوبنهاالی موزناال  هخااوزرجز  و بااجزدرز و  دزنتااجوي هؤتااك  ز  دبشااجز  النوهجثاا  
 نلهشده ه  شود. "هجث  شعب "ا  در زي  دسؤورزیعث   بلشد ه  شعب زهور موزنل  

 جوانان شعبه :سازمان کانونهای مجمع ب دبیر یو نا دبیر (8-2

زنؤشلبلت الئض بشتؤجي  آرز هأخوذه بلشند ب  تجتشا آرز هجث  دبشجز  شعب  ا  پس ز  زنجل  نلههد هنؤشا دو نرج 
هواج    مهل صدور زبوغ ب  هعلو  زهور موزنل  ب  هدت دو سلا هعجو  ه  شاوند. دبشج و نلئا دبشج شعب   ب   نوز 
 د. ننلهشده ه  شو "شعب هجث  دبشج و نليا دبشج "ا  در زي  دسؤورزیعث   و1شثلره

 جوانان استان :سازمان دبیران کانونهای  مجمع (8-9

هاا  بلشااد ااا  در زياا     رئااشس زدزره دزنتااجوي  و موزناال     وشااعا ه  لهجااهؤتااك  ز  دبشااجز   هجثاا  
 نلهشده ه  شود. "هجث  زسؤل "دسؤورزیعث  

 جوانان استان:سازمان کانونهای مجمع ب دبیر یو نا دبیر (8-4

 و توساا  هعاالو  زهااور موزناال      هتااشصنرااج ز  ز  االی هجثاا  زسااؤل  ااا  باال بجگااهزری زنؤشلباالت        دو
 د.ننلهشده ه  شو "زسؤل هجث  دبشج و نليا دبشج "ا  در زي  دسؤورزیعث   ب  هدت دو سلا تعشش  هشتوند

 جوانان کشور :سازمان دبیران کانونهای  مجمع (8-5

هاا  بلشااد ااا  در زياا  زدزره راالی دزنتااجوي  و موزناال  ساال هل   روساالی  ه  زسااؤلنهللهؤتااك  ز  دبشااجز  هجاا
 نلهشده ه  شود. "هجث  سل هل "دسؤورزیعث  

 جوانان کشور:سازمان کانون های  مجمع و نایب دبیر  دبیر (8-6

با   و توس  هعالو  دزنتاجوي  و موزنال  سال هل      هعجو  ا  بل بجگهزری زنؤشلبلت  سل هل دو نرج ز  ز  لی هجث  
 نلهشده ه  شود. "سل هل هجث  دبشج و نليا دبشج "ا  در زي  دسؤورزیعث   تعشش  هشتوندهدت دو سلا 

 کانونهای استان:مجمع دبیران اجرایی  یکمیته ها (8-7

مثا  بنادی     سال هل  موزنال  بال رادب     دبشاجز   رسؤند اا  هؤنالظج بال اثشساونهلی هجثا       گجوه رلی الری 
بال زساؤرلده ز  ظجوشال ز  ال        در شاعا بجنلها  رال و وعلیشؤهالی سال هل       بجنله  ريهی و بجرس  روناد زمجزيا    

 د.نشو تتكش  ه هجث  دبشجز  زسؤل  

 سازمان جوانان:کمیسیونهای مجمع دبیران  (8-1

بجنلها   اثشساونهل بال رادب       زيا  بل توم  با  هأهوريؤهال   رزربجدرال و بجنلها  پانج سالی  مثعشال راوا زاثاج         
ساال هل  هجثاا   ز  االبجنلهاا  راالی ساال هل  موزناال  باال زسااؤرلده ز  ظجوشاال   ريااهی   ساال هلندر  و پااوور 

 د.نتتكش  هشتو

 کانونهای  چهارگانه: (8-3

 النونهلی دزنتجوي    موزنل هخوزرج و بجزدرو   طوب و روسؤلي  گرؤ  ه  شود. مث  ب 
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 :عـامـمج .2

 شعبه:   مجمع (2-8

زيااا  هجثااا   هؤتاااك  ز  دبشاااجز  النونهااالی موزنااال  هخاااوزرجز  و باااجزدرز و  دزنتاااجوي   طاااوب          
 بجگهزر ه  گجدد.   رجهله يكبلر ادزق  روسؤلي  و هسووا زهور موزنل  شعب هبدو  ا  رأیو ا 

دبشااجز  رسااثشل يلوؤاا  و هصااوبلت آ  باال رأی زاالجياال نسااب    دوسااو باال ا ااور ااادزق   یهوهاالًزياا  هجثاا  
 .هعؤبج خوزرد بوددر ميس  دبشجز  الضج 

 .بلشد  ههوک تتششص تعدزد النو   زبوغ هعؤبج دبشج النو   تبصره:

 وظايف اعضای مجمع شعبه: (2-1-1

    شجال در ميسلت هجث 

  گجدد.هرج هله يكبلرو زی هجث  شعب  ا  توس  دبشج زرزئ  ه  گهزر  دورهزسؤثلع 

  بل رويكجد خدهلت بتجدوسؤلن   وجرنر  و آهو ش رل و پشتنهلدزت زبؤكلری ب  هجث   زرزئ  طج 

  النو  هجبوط و ز جبشت  بجنله  رلی زرزئ  گهزر   ثيكجد 

  رثكلری بل دبشج هجث  شعب 

 استان:   مجمع (2-2

بلشد ا  ادزق   رلی سل هل  موزنل  در زسؤل   ه  بلنتجي  هجث  در زرال  تتكشوت  دبشجز  النو  هجث  زسؤل 
 بل ا ور دبشجز  هجله  شعا تتكش  هشرجدد. س  هله يكبلر رج
دبشااجز  رسااثشل يلوؤاا  و هصااوبلت آ  باال رأی زاالجياال نسااب   دوسااو باال ا ااور ااادزق   یهوهاالًزياا  هجثاا   

 . هعؤبج خوزرد بوددر ميس  دبشجز  الضج 

    .بلشد  ه شعب هوک تتششص تعدزد النو   زبوغ هعؤبج دبشج  تبصره :

 وظايف اعضای مجمع استان: (2-2-1

    شجال در ميسلت هجث 

 گجدد. زی هجث  زسؤل  ا  توس  دبشج زرزئ  ه  زسؤثلع گهزر  دوره 

  وجرنر  و آهو ش بل رويكجد خدهلت بتجدوسؤلن   رل و پشتنهلدزت زبؤكلری ب  هجث   زرزئ  طج 

  هجبوط و ز جبشت  بجنله  رلی زرزئ  گهزر   ثيكجد 

  رثكلری بل دبشج هجث  زسؤل 

    هتلرال در بجگهزری زنؤشلبلت دبشج و نليا دبشج هجث  زسؤل 

   ز  طجي  هتلرال در اثشؤ  رلی زمجزي   سل هل پشرشجی زمجزی هصوبلت اثشسشو  رلی هجث 

 مجمع سازمان:   (2-9

بلشااد ااا   موزناال  هاا ساال هل  راالی  تجي  هجثاا  در زرااال  تتااكشوت  دبشااجز  ااالنو  باالن ساال هل هجثاا  
 رل تتكش  هشرجدد. ی زسؤل رل النو بل ا ور دبشجز  هجله   ش  هله يك بلررج ادزق  

در ميس  ز  ل  رسثشل يلوؤ  و هصوبلت آ  بل رأی زاالجيل نسب  دبشجز  الضج  دوسو زي  هجث  یهوهلً بل ا ور 
 .خوزرد بودهعؤبج 

ز و  هعلو  دزنتجوي  و موزنل  سل هل    ميس  ووع زیعلده هجث   اسادر شجزي  زضوجزری و  تبصره:
 تتكش  و  بل ا ور يك سو  ز  ل  رسثشل خوزرد دزشل.
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 وظايف اعضا مجمع سازمان: (2-3-1

 رل زسؤل زی دبشجز  هجله   زسؤثلع گهزر  دوره   

  دبشجخلن  هجث ههسؤشج در زدزره دزنتجوي  سل هل ورلی هي  ب   زرزئ  پشتنهلدزت و طج 

  زاثج  رلی سل هل  موزنل  مثعشل روا ريهی  طجزا   زرزئ  و بل بشن  وعلیشل هتلرال در بجنله 

 رلی پشتنهلدی رسشده ب  دبشجخلن   رل و طج  بجرس  زيده 

  ی هجبوط رل لشوعلیو زنجل   رل و شسشاثا ور و هتلرال وعلا در 

   سل هل رثكلری بل دبشج هجث 

   سل هل هتلرال در بجگهزری زنؤشلبلت دبشج و نليا دبشج هجث 

   و زرزئ  رزركلر هنلسا رل هسلئ  هتكوت النو و پشرشجی ا  بجرس 

 :کانونهای سازمان جوانان  ان مجامعدبيروظایف  .3

 :شعبهمجمع دبیر  وظایف (9-8

   شس شعب .رئهسووا زهور موزنل  و زرزئ  گهزر   ثيكجد هجث  ب 
 شس شعب  در زرزئ  طج  رل و زمجزی بجنله  رلرئب  هسووا زهور موزنل  و  ههتلور 

   ی شعب النونهل ثيكجد و ز جبشت  زر يلب  نملرت . 

 شعب . پشرشجی تلسشس النو  مديد و وعلیسل ی النونهلی غشجوعلا يل نشث  وعلا 

  موزنل  بجزی بجگهزری ميس  هجث  شعب پشرشجی و رثلرنر  بل هسووا زهور 

  پشرشجی وجزخوز    ويل   ماب  سل هلندر  و بجگهزری دوره رلی آهو ش  ويوه ز  ل  سل هل  موزنل 
 زسؤل . هجث  رثكلری بل دبشج 

  هتلرال در وجزخوز  ز  ل  در اوزدث و هشلطجزت طبشع  و غشج طبشع  بل رثلرنر  هسووا زهور موزنل 

وظلي  ووع  بل دبشج رثكلری نثليد و در صورت  د  ا ور دبشج وظلي  نليا دبشج ه  بليسل در زنجل   :تبصره
 زيتل  رز  هده دزر ه  بلشد.

 :استانمجمع وظایف دبیر  (9-2

 .مث  بندی طج  رل  زيده رل و گهزر  وعلیشؤهلی دبشجز  هجله  شعا  
  زسؤل .موزنل  زهور ب  هعلو   زسؤل  هجث زرزئ  گهزر   ثيكجد 
 هعلو  زهور موزنل  زسؤل  در زرزئ  طج  رل و زمجزی بجنله  رل.ب   ههتلور 

  بل نمج هعلو   زمجزي  اثشؤ  رلیتتكش   ز  طجي  سل هل زمجزی هصوبلت اثشسشو  رلی هجث  پشرشجی
 .زهور موزنل 

  .نملرت و زر يلب   ثيكجد هجله  شعا 

  در شعا. غشجوعلا يل نشث  وعلاپشرشجی تلسشس النو  مديد و وعلیسل ی النونهلی 

 . پشرشجی و رثلرنر  بل هعلو  زهور موزنل  بجزی بجگهزری ميس  هجث  زسؤل 
   سل هل رثكلری بل دبشج هجث. 

وظلي  ووع  بل دبشج رثكلری نثليد و در صورت  د  ا ور دبشج وظلي  نليا دبشج ه  بليسل در زنجل   تبصره:
 زيتل  رز  هده دزر ه  بلشد.
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 :سازمانمجمع دبیر وظایف  (9-9

   .مث  بندی طج  رل  زيده رل و گهزر  وعلیشؤهلی دبشجز  هجله  زسؤلنهل 
   ب  هعلو  دزنتجوي  و موزنل  سل هل . سل هل زرزئ  گهزر   ثيكجد هجث 
 .هتلوره ب  هعلو  دزنتجوي  و موزنل  سل هل  در زرزئ  طج  رل و زمجزی بجنله  رل 

   بل نمج هعلو  دزنتجوي  و موزنل . سل هل اثشسشو  رلی هجث  و وعلا سل ی پشرشجی تتكش 

  بجزی بجگهزری ميس  هجث  سل هل .هعلو  دزنتجوي  و موزنل  پشرشجی و رثلرنر  بل 
   .نملرت و زر يلب   ثيكجد هجله  النونهلی زسؤلنهل 

نثليد و در صورت  د  ا ور دبشج وظلي  وظلي  ووع  بل دبشج رثكلری نليا دبشج ه  بليسل در زنجل   تبصره:
 زيتل  رز  هده دزر ه  بلشد.

 :های سازمان جوانان دبيران کانون ارکان تشكيالتی مجمع .4

   شعب هجث  دبشجز 

   زسؤل هجث  دبشجز 

    هجث  دبشجز  سل هل 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع استان
 

 برگزاری انتخابات

 

 

 

 انتخاب دبيرو نایب دبير استان 

 مجمع سازمان
 

 برگزاری انتخابات

 

 

 

 دبيران کانونهای دانشجویی 

 

 

کانون های  روستائیان دبير  دبيران  کانون های جوانان)خواهر/برادر( طالب هایکانوندبيران  

 انتخاب دبير و نایب دبير  شعبه 

 فراخوان دبيران

 

 
 مجمع شعبه  

 

 تشكيل کميسيون ها  سازمان انتخاب دبيرو نایب دبير

 

 اتانتخاب برگزاری

 تشكيل کميته های اجرایی
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 : دبيـر مجمع عزل و انصراف .5

 ر ـعزل دبی (5-8

 ع شعبه: ـمجم (5-1-1
 دوسو تصويا ادزق   يلو   سلا يك طوادر هؤوزی  و يل زهلر ميس  هؤنلوب  بش  ز  س  ميس در صورت غشبل 

ريشس هكؤوب ب   صورت ب    ز  ل هجث  ه  بليسلدبشج در زنجل  زهور هقوی  ليارل  د هبن  بج  هجث ز  ز  لی 
 د. ننثلي  ها دبشج رز زرزئ درخوزسل شعب  

بل رثلرنر  هعلو  زهور موزنل  ب  بجرس  هوضوع نسبل ه  بليسل بل توم  ب  هسؤندزت زرزئ  شده ريشس شعب  
ب   نوز  نليا دبشج مديد ب  هعلو  بعد رز  ب   نوز  دبشج و نرجرز نليا دبشج وعي     دبشج در صورت  ها وزقدز  

 زهور موزنل  مهل صدور زبوغ هعجو  نثليد.

 : استانع ـمجم (5-1-2
تصويا ادزق   يلو  دو سلی  دورهميس  هؤنلوب در طوا  س بش  ز  دو ميس  هؤوزی  و يل در صورت غشبل 

هكؤوب ب   صورت ب دبشج در زنجل  زهور هقوی   ز  ل هجث  ه  بليسل  ليارل  د هبن  بج  ز  ز  لی هجث  دوسو 
 نثليند.   ها دبشج رز زرزئ درخوزسل هعلو  زهور موزنل  

هعلو  زهور موزنل  بل توم  ب  هسؤندزت زرزئ  شده ه  بليسل نسبل ب  بجرس  هوضوع زقدز  و در صورت  ها 
 نثليد. هعش ب   نوز  نليا دبشج مديد بعد رز دبشج   نليا دبشج وعي  ب   نوز  دبشج و نرج 

 :  سازمانع ـمجم (5-1-3
هبن  بج  ز  ز  لی هجث  دوسو تصويا ادزق   يل و  سلی دوره دوبش  ز  دو ميس  در طوا در صورت غشبل 

موزنل   دزنتجوي  وهكؤوب ب  هعلو   صورت ب دبشج در زنجل  زهور هقوی   ز  ل هجث  ه  بليسل  ليارل  د 
 نثليند.   ها دبشج رز زرزئ درخوزسل 
زقدز  و در صورت موزنل  بل توم  ب  هسؤندزت زرزئ  شده ه  بليسل نسبل ب  بجرس  هوضوع دزنتجوي  و هعلو  

 نثليد. هعش ب   نوز  نليا دبشج مديد بعد رز   ها دبشج   نليا دبشج وعي  ب   نوز  دبشج و نرج

  رـنایب دبیر و ـانصراف دبی (5-2

ب   اؤب  صورت ب   هجزتا توس  وجد  در رج هشو   هلن  ز  دوره هسوویشلنليا دبشج   در صورت زنصجزب دبشج يل
نليا دبشج وعي  ب   نوز  دبشج و نرج  سپسز و  و  هعلو  دزنتجوي  و موزنل  /موزنل هعلو  زهور / ريشس شعب 

 زسؤل  و سل هل  ب   نوز  نليا دبشج مديد هعجو  هشرجدد.هجث  زوا بعد ز  نليا دبشج 
 زقدز  ه  شود. 1-11در خصو  زنصجزب دبشج يل نليا دبشج شعب   هولب  بند  :1 تبصره

د مهل نبلش هجث  نرجزت زصي   دوسو در صورت  ا  تعدزد نرجزت زنصجزب دزده يل  ها شده بش  ز   : 2تبصره 
ر ليل  سل هل  بل هعلو  دزنتجوي  و موزنل  /هعلو  زهور موزنل رئشس شعب /بليسل ه  هجث رسثشل يلوؤ  

  زقدز  نثليد.ب  تعدزد نرجزت اسج شده  هجث  یز دوره ل شهزنؤشلبلت بجگهزری نسبل ب   ضوزب 
نراجزت ساو  و زهالر  زنؤشلبالت        ها شده يل زنصجزب درناد   هل  رمدبشج و نليا دبشج  ا   صورتدر  :3تبصره 

 .دنه  شو هعجو  و2-11سل هل  ههلده در سو  زسؤل  و ا دبشج يدبشج و نل ب   نوز هجث  هعجو  
یغاو   سل هل زسؤل  و شعب   وی در  زبوغز  النو  هؤبوع خود   هجث ز  لی در صورت  ها يل زنصجزب  :4تبصره 

 .گجدد  ه
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 : سازماناستان و شعبه ،  مجمعدر  دبيری هایشرایط نامزد .6

   زیؤهز   ثي  ب  قلنو  زسلس  مثهوری زسوه  زيجز 

   و زرادزب و وظالي  مثعشال     زاثاج  راوا زیثييا  صايشا ساج  و     زصوا بنشلدي  نه ال باش     اله  بزیؤهز

  زاثج روا

   موزنل  رلی سل هل  نله   شآئو مثعشل روا زاثج آشنلي  بل زسلسنله 

   زسوه  و زنشوب  یرل زر  تششد ب 

 د  زشؤهلر ب  وسلد  

  در صورت  د  دسؤجس  ب  سلهلن  تلئشاد رئاشس   سلهلن  مله  ز  ل و دزوطيبل  هدر  شش ماهحداقل   ويل

   .وبلشد  ههوک شعب  

 ه  بلشد. سه ماهدر زنؤشلب دبشج هجث  شعب   سلبش    ويل ادزق  تبصره:

 دبشج النو   اكم ز   یک سالادزق   هلند  بلق 

 اثؤااج ز  ااادزاالج ساا  ز  االی  دو ســال سااليبل  هاادر  هاال  بجگااهزری زنؤشلباالت انناادگل  ساا  شااجال

  بلشد.موزنل  سل هل  

  وظلي  النو وبجخوردزری ز  سوهل الو  ههؤنلسا بل 

 زسوه مثهوری سشلس  هشلی  نمل  هشدس  یرل تتك و    گجوركهل د  وزبسؤر  وكجی و تتكشوت  ب  زاهزب 

  دزوطيب  پلي  و زویش  یرل اثك و زهدزد یرل دوره گارزند   

 هعالدا  وزاد درس  در هشوا  الرشنلسا  و يال     22گارزند  يل  دیپلمفوق  تقصشي  هدرک ادزق  بود  دزرز

 در هجث  زسؤل  و سل هل هطوبو  هلآن

 و يل هعلدا آ  دیپلمشعب  هدرک هجث  در زنؤشلب دبشج  تقصشي  هدرک ادزق  تبصره:

 : استان و سازمانشعبه ، انتخابات مجمع ارکان برگزاری  .7

 کمیته اجرایی: (7-8

 :مجمع شعبهكميته اجرایی  انتخابات  (7-1-1
 گجدد. شج   يج تتكش  ه   ب نرج  3زي  اثشؤ  ب  هنمور زمجزی وجآيند زنؤشلبلت بل ا ور 

  هرئشس اثشؤ  زمجزي و رئشس شعب 

 موزنل  هسووا زهور 

 رئشس شعب  هتجمشقلً هسووا زهدزدونجلت شعب وب  زنؤشلب نرج ز  هسوویش  وزادرلی شعب   يك 

 صلدر هشرجدد.موزنل   هعلو  زهورتوس   شعازبوغ ز  لی اثشؤ  زمجزي  در   تبصره :
 :استانمجمع كميته اجرایی  انتخابات  (7-1-2

 گجدد. تتكش  ه  شج   يج  ب نرج  5 بل ا ور يند زنؤشلبلتآب  هنمور زمجزی وجزي  اثشؤ  

 هعلو  زهور موزنل  هرئشس اثشؤ  زمجزي و 

 هديج له  هتجمشقلً هعلو  زهدزدونجلتوب  زنؤشلب نرج ز  هعلونش  زسؤل   يك 

  جوي  و موزنل دزنترئشس زدزره 

 نرج ز  الرشنلسل  زهور موزنل  ب  زنؤشلب هعلو  زهور موزنل  زسؤل  دو 

 رل توس  هديج له  صلدر هشرجدد.زبوغ ز  لی اثشؤ  زمجزي  در زسؤل   تبصره :
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 سازمان:مجمع كميته اجرایی  انتخابات  (7-1-3
 گجدد. شج   يج تتكش  ه   ب نرج  5زي  اثشؤ  ب  هنمور زمجزی وجآيند زنؤشلبلت بل ا ور 

 هعلو  دزنتجوي  و موزنل  هرئشس اثشؤ  زمجزي و 

  موزنل رئشس سل هل  ب  زنؤشلب  هتلوري  سل هل  موزنل  يل  نشهعلو يك نرج ز 

 يك نرج ب   نوز  نثلينده دبشجا  مثعشل 

  جوي  و زدزره موزنل دزنتروسلی زدزره 

 زبوغ ز  لی اثشؤ  زمجزي  توس  رئشس سل هل  صلدر هشرجدد.  تبصره :
 وظایف كميته اجرایی : (7-1-4
 نل  نلههدرلی زنؤشلبلت    وجزخوز  و  بل 

   دريلول وضعشل صواشل وزمدي  شجزي  ز  رشأت نملرت 

  نله  و يل الرت شنلسلي    صدور هعجو 

  قلبا    ا  طوری ب ی  رأدر هق  زخا گشجی  اجوب زیربل قب  ز  شجوع رأی زسله  تثل  دزوطيبل  ب  تجتشانصا

 . درندگل  بلشد یأبجزی ر رؤيل

 شثلر  آرز   تكثش  وجههل و گهزر  زنؤشلبلت 

  شكليلت و ز ؤجزضلت نلههدرلی زنؤشلبلت آوری  مث 

 ز و  نؤليج زنؤشلبلت 

 هیأت نظارت  (7-2

 :   مجمع شعبههيأت نظارت  (7-2-1

  او هاد و     ناوز   با  نراج   1  و زصاي  و    نوز  ب نرج  3ب  هنمور نملرت بج وجزيند زنؤشلبلت  رشأت  هؤتك  ز  

 گجدد. تتكش  ه 

   هرئشس رشأت نملرتورئشس شعب ب  زنؤشلب  هسوویش  وزادرلی شعب يك نرج ز 

 زدزره اجزسل نثلينده 
   ورئشس شعب هب  زنؤشلب  يك نرج ز  ز  لی وعلا موزنل  شعب 

 هبدو  ا  رأیو  و هد و   نوز  ب زهور موزنل   هسووا 

 صلدر هشرجدد. رئشس رشأت نملرت زسؤل توس   شعازبوغ ز  لی رشأت نملرت در   تبصره :

 استان :  مجمع هيأت نظارت  (7-2-2

  او هاد و     ناوز   با  نراج   1  و زصاي  و    نوز  ب نرج  5ب  هنمور نملرت بج وجزيند زنؤشلبلت  رشأت  هؤتك  ز  

 گجدد. تتكش  ه 

  نملرتويك نرج ز  ز  لی شورزی هعلونش  زسؤل  ب  زنؤشلب هديج له  هرئشس رشأت 

 رئشس زدزره اجزسل 

  یآهو  دزن رئشس زدزره 
   ز  دور قب  ا  النديد در زي  دوره نبلشد هب  زنؤشلب هعلو  زهور موزنل و هجث  زسؤل  ز دبشجدو نرج ز 

   ورأی ا  بدو ه  و هد و   نوز  ب هعلو  زهور موزنل 

 هشرجدد.رل توس  هديج له  صلدر زبوغ ز  لی رشأت نملرت در زسؤل   تبصره :
 



9 

 

 :مجمع سازمانهيأت نظارت  (7-2-3
  و هد و   نوز  ب نرج  1  و زصي  و   نوز  ب نرج  5ب  هنمور نملرت بج وجزيند زنؤشلبلت  رشأت  هؤتك  ز  

 گجدد. تتكش  ه 

 يك نرج ز  ز  لی شورزی هعلونش  سل هل  ب  زنؤشلب رئشس سل هل  هرئشس رشأت نملرتو 

 سل هل  موزنل  رئشس زدزره اجزسل 

   ی و پش  دبسؤلن  سل هل آهو  دزن هعلو 
   ز  دور قب  ا  النديد در زي  دوره نبلشد هب  زنؤشلب هعلو  دزنتجوي  و موزنل و سل هل ز  لی هجث  دونرج ز 

   هبدو  ا  رأیو  و هد و  نوز  ب هعلو  دزنتجوي  و موزنل 

 صلدر هشرجدد.زبوغ ز  لی رشأت نملرت در سل هل  توس  رئشس سل هل    تبصره :
 وظایف هيأت نظارت :  (7-2-4
  بجرس  صواشل نلههدرل بل توم  ب  دسؤورزیعث 

   رثلرنر  و نملرت بج زنؤشلبلت 

    رسشدگ  ب  شكليلت و ز ؤجزضلت زاؤثلی 

 تأيشد نهلي  زنؤشلبلت 

 :(سازمانو  استانشعبه ، )مجمع فرآیند برگزاری انتخابات .8

 فراخوان عمومی :  (1-8

 زساؤل   شاعب     ه  دبشجز  لهجتتكش  وجزخوز   ثوه   بندی و تهش  مدوا  هل نسبل  سلز هوظ  اثشؤ  زمجزي 

 زقدز  نثليند.   و سل هل 

 نام و نامزدی دبیری مجمع  :  مراحل ثبت (1-2

ا  نلههدی در  و6ههلدها  شجزي  نلههدی دبشجی هجث  رز دزرز بلشندو سل هل  زسؤل   ,  شعب  هجله ز  ل تثله  

نامه نامزدی  نام و تعهد فرم ثبت»صورت اؤب  و بجزسلس  بليسل ز و  آهلدگ  خود رز  ب  زنؤشلبلت رز دزرند و ه 

 و 15و  5و3شثلره  وج ادزاالج تل  هل  تعشش  شده ب  اثشؤ  زمجزي  زنؤشلبلت تقوي  نثليند. ه«   دبير مجمع

نال  رز طا  ااجده     رز دزرز و هجزا   بلزسؤل  و سل هل  شعب    هجث  در زگج نلههدی شجزي  النديدزتوری  تبصره:

 بلشد و نؤوزند در رو  زنؤشلبلت ا ور پشدز اند  زهكل  ا ور در یشسل نهلي  رز خوزرد دزشل.

 تأیید صالحیت نامزدها : (1-9

نلههدرالی زنؤشلبالت    ز  و زخاا هادزرک     نال    بلبليسؤ  نسبل ب  زسؤل  و سل هل  شعب   زنؤشلبلت  زمجزي اثشؤ  

 وزمادي  شاجزي      هادزرک و زطو الت  د. رشلت نملرت پس ز  بجرسا   له  رز ب  رشلت نملرت ز و  نثليزقدز  و زس

 .ديا نثل  زقادز  ب  اثشؤ  زمجزي   ه  بليسل نسبل ب  زرسلا زسله  دبشجز  تأيشد صواشل شده و رد صواشل شده

 و6شثلره  وج ه
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 تبلیغات : (1-4

و ز و  اثشؤا  زمجزيا  ها  توزناد بجزباج مادوا       نلههدرلی زنؤشلبلت  پس ز  تأيشد صواشل ز  سوی رشأت نملرت 
 نسبل ب  زنجل  تبيشغلت زقدز  نثليند.    هلنبندی تعشش  شده توس  اثشؤ  زمجزي 

زالرزوب هاوزرد    زنجل  تبيشغلت توس  نلههدرل بل توم  ب  شجزي  هقشو  و زقؤ لی شجزي  و زهكلنالت هوماود در   
 :بلشد ذي  بوهلن  ه 

   هجل ی و لیزنجل  تبيشغلت ز  طجي 
  سلنؤ  هؤاجو تو يا  آ  و زالپ  كاس و پوساؤج اادزاالج در دو واج          15*21زلپ تجزال در قو  ادزاالج

 دبشجز  سل هل  موزنل هالغایو بل درج هولیا تبيشغلت  توس  نلههدرل در زلرزوب وظلي  
  یو  وتجدهتویشد و تو ي  هلیؤ  هديل در قلیا   و الرتپوسؤج  بجوشور   ندگشنله   زلپ و تو ي  مهوه 

 زرزئ  زویويل رلی بجنله  زی بجزسلس زصوا   زر   رل و هأهوريؤهلی سل هل  موزنل  ومثعشل روا زاثج 
 پش  بشن  شده   یلر هكل لر تبيشغلت  در نصا آ 
 ممنوع است :  زیر اقدامات (8-4-1

 وزق ظهلر هولیا خوب ز 

   يل طجودزرز  وی النديدزب  رج نقو هثك  توس    يوزمد شجز النديدزیتبيشغ  يش 

  زنجل  تبيشغلت پس ز  پليل   هل  هشجر 

   رقشا النديدزیهقو يل پلره نثود  تبيشغلت توس 
 شده  نشب  شپرلی  هكل  جز شغ ب یصلع آ لر تبيشغلت  ز   
   هوز ي  خوب زصوا بتجدوساؤلن  مثعشال ز  قبشا  تعصابلت قاوهشؤ    بالن          بج زسلسزنجل  تبيشغلت

 نوزدی و... 
  بلشد.   گجور  هثنوع ه  صورت ب  النديدزیتبيشغ 

 :تشکیل مجمع (1-5

 مجمع شعبه (8-5-1

بجزباج دساؤورالر    ميسا   وبشن  شده الضج هق  پش  هل  هشجر و در و 1بجزبج د وتنله  هوج  شثلرهز  لی هجث  
 آغل  هشرجدد.   لًرسث

 يلبد.   بل ا ور دوسو  ز  ل رسثشل ه شعب  هجث   : 1تبصره 

دقشش  ميس  بل ا اور رجتعادزد ز     31: زگج در هجاي  زوا   دوسو  ز  ل ا ور نشلوؤند  پس ز  گاشل  2تبصره 

 ز  ل  رسثشل خوزرد يلول.

ميس  هجث  نسابل با  زنجال  هاوزرد      هسووا زهور موزنل  يل رئشس شعب  ه  بليسل در زبؤدزی زویش  : 3تبصره 

 ذي  زقدز  نثليد.

 له  سل هل  موزنل ور زیعث  زنؤشلبلت هجتبشش  دسؤ -1

 شعب و نليا دبشج دبشج  لت و تعشش تبشش  وجآيند زنؤشلب -2

تقوي  هادزرک خوزساؤ    تكثش  وج  و رو ه بجزی  2تقوي  وج  نلههدی دبشج شعب  ب  هؤشلضشل  و ز و  ههيل  -3

 3لره شده طب  وج  شث

باجزی رجياك ز     غشبل بش  ز  س  ميس  هؤوزی  و يل زهلر ميس  هؤنلوب در طوا يك سلادر صورت : 4تبصره 

 ز  ل  هجث  شعب      و هااور ز  هجث  شعب  ااب و نليا دبشج النو  هجبوط  مليرهي  خوزرد شد.
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 مجمع استان و سازمان (8-5-2

بجزباج دساؤور   و وجآيند هجث  و زنؤشلبلت بشن  شده الضج پش هق   هل  هشجر و در  بجزبج د وتنله ز  لی هجث  
 جدد.رسثلً آغل  هشرميس  

 رث  النو  رلی زهلرگلن  ه  بليسل در هجث  زسؤل  نثلينده دزشؤ  بلشند.   : 1تبصره 

   هعالو  زهاور موزنال     بلشاند  در هجث  زساؤل  ولقد نثلينده هلی زهلرگلن  نز  النوشك  رجيك در صورت : 2تبصره 

توزنثند النو  رلی ولقد نثليناده در ساو  زساؤل  ز  طجيا  دريلوال      ه  بليسل نسبل ب  زنؤشلب يك  ز  دبشجز  

 ر وه  و زنجل  هصلاب  زقدز  نثليد. بديه  زسل وجد يل زواجزد هعجوا  شاده بعناوز    او زصاي  هجثا  شانلخؤ          

 ه  شوند.

 يلبد.   هجث  مهل بجگهزری زنؤشلبلت بل ا ور دوسو  ز  ل رسثشل ه  : 3تبصره 

دقشش  ميس  بل ا اور رجتعادزد ز     31: زگج در هجاي  زوا   دوسو  ز  ل ا ور نشلوؤند  پس ز  گاشل  4تبصره 

 ز  ل  رسثشل خوزرد يلول.

بجزی رجياك ز    دوره دو سلی غشبل بش  ز  دو ميس  هؤوزی  و يل س  ميس  هؤنلوب در طوا در صورت : 5تبصره 

 هجبوط  مليرهي  خوزرد شد. هجث  شعب     و هااور ز  هجث  ااب و نليا دبشج زسؤل  ز  ل  هجث  

 : استان و سازمانشعبه، انتخابات مجمع  .9

ز  زساؤثلع   پاس و  شاوند  الضاج ها    ميس  هجثا   هق زنؤشلبلت در وجآيند شجوع قب  ز  اثشؤ  زمجزي  زنؤشلبلت 
رشأت نمالرت و ز  الی هجثا       صندوع زخا رأی رز در ا ور نثودهبل  بجنله  رلی پشتنهلدی النديدرل نسبل ب  

 نثليند. رز نک و ههج ه  و پس ز  اصوا زطثشنل  ز  خلی  بود  صندوع  آ زقدز  
 گشجد: ه    يج زنجل  بجنله  زخا رأی و قجزئل آرز ب  شج ميس   صورت پس ز  زه ل و تأيشد هجزتا ووع در

 (9و  8و دریافت تعرفه انتخابات )فرم شماره  دهندگان مراجعه رأی .1

 اخذ رأی .2

 (11)فرم شماره  قرائت و شمارش آرا .3

 (  11شماره  فرمجلسه ) صورتتنظيم و تکميل  .4

 جمع آوری اعتراضات و تحویل به هيأت نظارت در زمان تعيين شده .5

 (  11شماره  فرماعالم نتيجه نهایی) .6

 :  دهندگان رأیشرایط  (3-8

 توزنند ب  النديدزرلی هورد نمج رأی درند.   ه ث  هج ز  ل  وش  -1
. هوک زيا  سانج  تالري     و6ههلدهبلشد سل هل  موزنل س  قلنون  سل بلي درندگل  ه  س  تثله  رأی -2

 . ه  بلشد هجث زنؤشلبلت رو  بجگهزری  توید وجد تل تلري 
ماليرهي     ناوز   با  شاجال نثليناد و هعجوا  زواجزد      زنؤشلبلتبليسل ششصلً در ميس   درندگل  ه  رأی -3

 پايج نشوزرد بود.  زهكل 

 دهندگان و دریافت تعرفه انتخابات  مراجعه رأی (3-2

   پاس ز  هجزمعا  و زرزئا  هادزرک     درنادگل   ا  رأی اثشؤ  زمجزي  زنؤشلبلت بليد شجزيو  رز وجزرم آورند -1
 و9شثلرههوج   بجگ  تعجو  خود رز دريلول نثليند. 

زقدز  نثوده و هوثو  شود ا  هؤعي  ب   شنلسلي  هعؤبجبليسل نسبل ب  انؤجا الرت  اثشؤ  زمجزي  ه  -2
   بلشد. ه اننده  ششص هجزمع 

هوج  . گجددزقدز   و تقوي  بجگ  تعجو  نل   بل  نسبل ب   و زاجز  رويل پس ز  زنجل  هجاي  انؤجا  -3
 و8شثلره 
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 :اخذ رأی (3-9

 نل  و نل  خلنوزدگ  يك النديدز در تعجو  ه  بلشد. رج نرج هجل  ب  نوشؤ  .1

اا  با  راج     یزواجزد  و زاثاج  راوا   الرانال   شؤا  زمجزيا  زنؤشلبالت  رشاأت نمالرت     ز  الی اث رشچ يك ز   .2

 ندزرند. رز  ز  ل  هجث نوشؤ  رأی بجزی  بج  هده دزرند ا   زی وظشر زنؤشلبلت در شكي  

 :قرائت و شمارش آرا (3-4

  انناادگل  رأی خااود رز در صااندوع هجزمعاا  تثااله زطثشناال  ز  زينكاا   اصااوااثشؤاا  زمجزياا  درصااورت  .1

شااثلر  آرز رز آغاال  در هقاا  ا ااور ناادزرد  بوولصااي   دزد  ديرااج اساا  بااجزی رأی   زنااد و رأی زندزخؤاا  

 و11شثلره  وج نثليد. ه  بل ه هجبوط  در وج   و انند ه 

 شود.   زنجل  ه  ز  ل هجث شثلر  آرز بل ا ور نثلينده رشأت نملرت و  .2

 گجدد.   درج ه  و11هوج  شثلرهنهلي  ميس  صورتتعدزد زورزع رأی دزخ  صندوع شثلر  شده و در  .3

 شود.  ه  هتشص آرزهنؤشا بل زاالجيل ی رلالنديدزشود و  زنؤشلبلت در يك هجاي  زنجل  ه  .2

ز  رز  وااجد هنؤشااااثشؤاا  زمجزياا  باال ا ااور رشااأت نماالرت تجتشااا    الندياادزرلآرزی تساالوی  صااورت در .5

 . ه  نثليد هتشصات   طجي  قج  

 و11شثلره  وج رسد. ه ه  زه ل  انندگل در وج  هجبوط   بل و ب  تأيشد  النديدزرلتعدزد آرزی  .6

 جلسه صورتتنظیم  (3-5

و 11شااثلره  واج  ه نساش  تنماشم   زهاالردر   زخاا رأی  ميسا   صاورت پاس ز  خلتثا  شاثلر  و قجزئاال آرز       .1
ساال هل   نثليناادهو  نماالرت رشاالت رئااشسرئااشس اثشؤاا  زمجزياا  زنؤشلباالت   ه االیز  و پااس ز  تكثشاا  باا

 خوزرد رسشد. هدر صورت ا ورو موزنل 

قااجزر  رأی صااندوعتنمشثاا  دزخاا   ميساا  صااورتزنؤشلباالت  و يااك نسااش  ز    هاادزرکتثااله  زورزع و  
نااهد هسااووا زهااور  تاال  هاال  تأيشااد نهاالي  زنؤشلباالت ههااج شااد  صااندوع نک و شااوند و پااس ز  دزده هاا 

 . شدنرهدزری خوزرد / هعلو  دزنتجوي  و موزنل  سل هل  هعلو  زهور موزنل  موزنل  شعب /
شاود و   نوشاؤ   ميسا   صاورت زگج در رو  زخا رأی هسالئ  و هتاكوت  پدياد آياد بلياد در قساثل زنؤهالی          .2

 .بجسدرشأت نملرت رئشس نؤشلبلت و ی رئشس اثشؤ  زمجزي  زب  زه ل
اثشؤاا  زمجزياا  زنؤشلباالت هوظاا  زساال وشاا  در رو  زنؤشلباالت شااكليلت وزصااي  رز بپااايجد و باا  رشااأت      .3

 نملرت زرملع درد.  

اا  رويال وی رز    هعؤاج   و نال  االنو    خالنوزدگ  بلشاد اا  نال  و نال      و بجرسا  ها    طاج   قلبا  شكليلت   .2
 درج شده بلشد.  نثليد  آشكلر ه 

گوناا   پااس ز  پلياال  ههياال دريلواال و رسااشدگ  باا  شااكليلت زنلن اا  رااشچ    زنؤشلباالت زمجزياا اثشؤاا   .5
 ميساا  صاورت در زنؤهاالی شاكليل رز نشاه     هجزتااا  اد  وصااوا   بلشاد  نكاجده شاكليؤ  ز  زنؤشلبالت دريلواال   

 .يلددزشل ه  نثليد
اثشؤاا  بلشااد   شااود ااا  در سجنوشاال زنؤشلباالت هاا  ج  زنلن اا  بجرساا  شااكليلت هنجااج باا  زبواالا آرزياا .6

رز در نؤااليج قبياا  دخلیاال دزده و نؤشجاا  مديااد باا     هوظاا  زساال آرزی بلطاا  شااده  زمجزياا  زنؤشلباالت 
 نثليد.   هنمور هااور ميس  صورتدسل آهده ز  آ  رز در 
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 :مجمع و نایب دبير انتخاب دبير .11

 :شعبهدبیر و نایب دبیر  (81-8

با    بشتاؤجي  آرز هاأخوذه بلشاند    هزنؤشلبلت االئ هجث  دبشجز  شعب  ا  پس ز  زنجل   هنؤشا نلههددو نرج  هعجو 
مهل صدور زبوغ ب  هعلو  زهور موزنل  ب  هادت دو سالا هعجوا  ها      ب  عدبشج و نلئا دبشج ش تجتشا آرز ب   نوز 
 و13و  2و  3شوند.هوج  شثلره

دبشج و نليا دبشاج با  هعالو  زهاور موزنال  ها         زنؤشلبلتوجآيند بجگهزری زویش  ميس  هجث  شعب  و  : 1تبصره 

 زنجل  شود. یک هفتهبليسل ادزاالج ظجب 

با   رام  بلشاد  نلياا دبشاج     االنو   12بش  ز  ا  تعدزد النونهلی زهلرگلن  آ   ه مركز استانشعبدر  : 2تبصره 

  نوز    و زصي  در هجث  زسؤل  شنلخؤ  ه  شوند.

 ووه بج دبشج و نلئاا  تعدزد النونهلی زهلرگلن  بصورت ويوه تعدزد هنلط  و بل توم  ب   شعبه تهراندر : 3تبصره 

 بعنوز  ز  لی زصي  هجث  زسؤل  ب  تجتشا آرز هعجو  هشتوند.ديرج نشه نرج  2دبشج 

 :دبیر و نایب دبیر استان (81-2

 دو نراج بجتاج   هعجوا   نسابل با       توس  رشلت نملرتصقل زنؤشلبلت  نهلي  پس ز  تأيشدزنؤشلبلت  اثشؤ  زمجزي 
 و  12هپشوسل شثلره نثليد.ه   زسؤل  زقدز ب   نوز  دبشج و ديرجی رز ب   نوز  نلئا دبشج زنؤشلبلت 
 زرسلا نثليند. رلی پشوسل ب  سل هل  موزنل  بليسل گهزر  زنؤشلبلت خود رز بجزسلس وج  رل ه  زسؤل  : 1تبصره 

بل زه لی هعلو  زهاور موزنال  زقادز      دبشج و نليا دبشج زسؤل بليسل نسبل ب  صدور اكم  رل ه  زسؤل  : 2تبصره 

 و12هوج  شثلره نثليند.

 دزنتاجوي   بال زه الی هعالو     سال هل   بليسل نسبل ب  صدور اكام دبشاج و نلياا دبشاج      ه سل هل   : 3تبصره 

 و12زقدز  نثليند.هوج  شثلره  و موزنل 
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 شعبه اجرایی انتخابات مجمع  تقویم

 

 

 

 

  

اهدانم کانبت+ ث  یرسان اطالع  یدا

روز 2 کمیته اجرایی  

 اهیتصالح اتئید 

روز 2 هیئت نظارت  

اه  تبلیغات کاندیدا

اه روز 1 کاندیدا  

 انتخاباتربگزاري 

 انتخابات  روز کمیته اجرایی

 اتدیی انتخابات

 روز انتخابات هیئت نظارت

 اعالم نتایج انتخابات

 روز انتخابات کمیته اجرایی

 مجمع  ربگزاري 

 روز انتخابات کمیته اجرایی

 دبير  انتخاب

 روز انتخابات کمیته اجرایی

ت  انتخابات  رد  گانی مستندا  و ارسال گزارش هب معاونت  شعبهبای

 مسئول امورجواانن 
 رئیس شعبه

 روز 1
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  سازمانو مع استان مجاجرایی انتخابات  تقویم

 

 

 

 

  

اهدانم کانبت+ ث  یرسان اطالع  یدا

 یک هفته کمیته اجرایی

 اهیتصالح اتئید 

روز 3 هیئت نظارت  

اه  تبلیغات کاندیدا

اه روز 3 کاندیدا  

 ربگزاري انتخابات

 انتخابات  روز اجرایی کمیته

 اتدیی انتخابات

 روز انتخابات هیئت نظارت

 اعالم نتایج انتخابات

انتخابات روز کمیته اجرایی  

 ربگزاري مجمع 

 روز انتخابات کمیته اجرایی

 دبير و انیب دبير انتخاب

 معاون امورجواانن استان
انتخاباتروز  معاون دانشجویی و جواانن  

ت  انتخابات   گانی مستندا  و ارسال  گزارشبای

 معاون امورجواانن استان
 معاون دانشجویی و جواانن

 روز 3
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 بسمه تعالی

 

 .................جناب آقای /سرکارخانم 

 ...........................شعبه/استان مع مج عضو محترم

 با سالم ؛

دعــوت ميدــود در ........................ جلســه مجمــع دبيــران شــعبهع احترامــاب بدینوســيله از جنابعــاکی عســركارعاکی 

 استان با دستور كار ذیل حضور بهمرسانيد.

 ........................................ تاریخ: ........... ................ روز: زمان: ساعت:

 مکان: ...................................................

 ور كار:دست

1.   

2.   

3.  

 

 عمعاون امور جوانان استانرئيس شعبـه

 امضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1فرم شماره   
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  شعبه گزارش و صورتجلسه برگزاری مجمع

 

 .........: ........................... شماره دعوتنامه تاریخ برگزاری جلسه : ..............................    ................: ........................شعبهنام 

 ............................. ..............................................: ...................... مجمعمحل برگزاری  ...............ساعت برگزاری : ....................
 الف(خالصه و اهم موضوعات جلسه:

 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 ب(مصوبات جلسه:

 مهلت اجرا و پاسخ مسئول پيگيری شرح مصوبه ردیف

    

    

    

    

    

    

2فرم شماره   

 1 صفحه 
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  در جلسه( : ین)حاضر شعبه اعضاء مجمعاسامی ج( 

 امضاء تلفن همراه سمت و نام كانون نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

 در جلسه( : غایبین) شعبه اعضاء مجمعاسامی د( 

 توضيحات)علت غيبت( سمت و نام كانون نام و نام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 : شعبهرئيس نام و امضاء          مسئول امور جوانان:نام و امضاء 

 

 

 
 
 

 2فرم شماره 

 2 صفحه 
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  دبيرینامه نامزدهای  نام و تعهد فرم ثبت

  هـشعبمجمع 

 

، ضمن اسـتببال از حضـور شـما در ایـن مرحلـه ، خواهدـمند اسـت ایـن فـرم را بـه  ـور            شعبهنامزد محترم دبيری مجمع 

دقيــو و بــا رعایــت اصــول قــانون، صــداقت و امانــت تکميــل نمــوده و بــه خــا ر داشــته باشــيد كــه م ــایرت هركــدام از 

 ور انتخابات خواهد شد.عاکی ع سركار عاکی از د مندرجات زیر با واقعيت منجر به حذف جناب

 مشخصات فردی : -1

 .................................................... نام پدر :....................................................  نام خانوادگی :.................................................... نام : 

 ............................................صادره از :  ............. سال: ......... ماه: ......... تاریخ تولد : روز:............................................. کد ملی :

 ....................................................ساکن : ....................................................  محل تولد:

 ........................................................................................................................................................ آدرس دقیق محل سکونت :

 .............................................................................................................................................................آدرس دقیق محل کانون : 

 .................................................... شماره تلفن محل کانون : ....................................................شماره تلفن محل سکونت : 

 .................................................... شماره تلفن همراه :

 سوابق تحصيلی : -2

   ............................................. آخرین مدرک تحصیلی :

 ..........................................................................:  )پایه و نام مدرسه علمیه( نام دانشگاهرشته و 

 : در جمعيت هالل احمرسابقه همكاری  -3

  ....................................................تاریخ عضویت : 

 ای از سوابق فعالیت در کانون :  خالصه

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

 3فرم شماره 

 1صفحه 
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 :  شعبه مجمع  یدبيرنامزدی شرایط  -4

    ندارم     دارم   التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

     ندارم      دارم   احمر المللی صلیب سرخ و هالل التزام کامل به اصول بنیادين نهضت بین

  ندارم      دارم   سازمان جوانان یها نامه نیهالل احمر و آئ تیبا اساسنامه جمع يیآشنا

 ندارم     دارم    های اسالمی و انقالبی تقید به ارزش

 ندارم     دارم    عدم اشتهار به فساد

 ندارم     دارم   ماه در سامانه جامع اعضا و داوطلبان سهحداقل  تيعضو

  ندارم     دارم   دبیری کانونحکم سال از  باقیماندن حداقل يک

    ندارم    دارم    دارای شرايط سنی الزم ، حداکثر دو سال کمتر از سن قانونی سازمان جوانان

 ندارم     دارم   های سیاسی مخالف نظام مقدس اسالمی عدم وابستگی فکری و تشکیالتی به تشکل

 ندارم     دارم    داوطلبی پايه و اولیه های کمک و امداد های دوره گذراندن

 ندارم     دارم   ديپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا

 

ــانون ..................................................   ــر كــ ــ. .................................................... دبيــ ــعبهاینجانــ ........ .......................... شــ

 اعـالم داشـته    شـعبه نـامزدی دبيـری مجمـع     بـرای آمـادگی خـود را    ،ذیـل و ارائـه مـدار     ط فوق اکـذكر شرایضمن اعالم 

ــ  و  قــانون  22گيــرم و همینــين متهـد ميگــردم برابـر مــاده    اکـذكر را برعهــده مـی   رم فــوقمسـئوکيت صــحت منـدرجات ف

ــا    ــه ادعـ ــر هيیگونـ ــالل احمـ ــت هـ ــنامه جمعيـ ــتخدام ی یاساسـ ــرای اسـ ــت.  بـ ــواهم داشـ ــت نخـ  در جمعيـ

 مدار  هویتی)تصویر كارت ملی ، شناسنامه( (1

 تصویر حکم دبيری كانون (2

 ن مدر  تحصيلی:تصویر آخری (3

 رزومه فعاکيت : (4

 

 

 

 

 دبير نام و نام خانوادگی 

 امضاء و اثر انگدت
 
 
 
 
 
 
 

 3فرم شماره 

 2صفحه 
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 شعبه مجمع و نایب دبير دبير اتگزارش و صورتجلسه انتخاب

  : .............................. انتخاباتتاریخ برگزاری  ........................................: شعبهنام 

 ............. ..............................................................: ...................... انتخاباتمحل برگزاری  ...............ساعت برگزاری : ....................
 :نامزدهای دبیری مجمع شعبهاسامی 

 تلفن همراه آرا تعداد سمت و نام كانون نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 

دونراج ز  ز  ال  هجثا  اا  االئض بشتاؤجي  آرز       عجوا   هزنؤشلبلت شعب  نسبل ب   ز  بجگهزریرئيس شعبه پس مسئول امور جوانان و 
 زقادز   مهل صادور زباوغ با  هعالو  زهاور موزنال  با  هادت دو سالا          ب  عدبشج و نلئا دبشج ش هأخوذه بلشند ب  تجتشا آرز ب   نوز 

 .نثلينده  

 كدملی نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

 

 

 

 : شعبهرئيس نام و امضاء     : هيأت نظارت شعبهرئيس نام و امضاء      مسئول امور جوانان:نام و امضاء 
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 دبيرینامه نامزدهای  نام و تعهد فرم ثبت

  انـمجمع است

 

 

نامزد محترم انتخابات دبيری اسـتان، ضـمن اسـتببال از حضـور شـما در ایـن مرحلـه از انتخابـات، خواهدـمند اسـت ایـن            

بـا رعایـت اصـول قـانون، صـداقت و امانـت تکميـل نمـوده و بـه خـا ر داشـته باشـيد كـه م ـایرت               فرم را به  ور دقيو و 

 عاکی ع سركار عاکی از دور انتخابات خواهد شد. هركدام از مندرجات زیر با واقعيت منجر به حذف جناب

 مشخصات فردی : -1

 .................................................... نام پدر :....................................................  خانوادگی :نام .................................................... نام : 

 ............................................صادره از :  ............. سال: ......... ماه: ......... تاریخ تولد : روز:............................................. کد ملی :

 ....................................................ساکن : ....................................................  محل تولد:

 ........................................................................................................................................................ آدرس دقیق محل سکونت :

 .............................................................................................................................................................آدرس دقیق محل کانون : 

 .................................................... شماره تلفن محل کانون : ....................................................شماره تلفن محل سکونت : 

 .................................................... شماره تلفن همراه :

 سوابق تحصيلی : -2

   ............................................. آخرین مدرک تحصیلی :

 ..........................................................................:  )پایه و نام مدرسه علمیه( نام دانشگاهرشته و 

 :  در جمعيت هالل احمر سابقه همكاری -3

  ....................................................تاریخ عضویت : 

 ای از سوابق فعالیت در کانون :  خالصه

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

 5فرم شماره 

 1صفحه 
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 : استان مجمع  یدبيرنامزدی شرایط  -4

    ندارم     دارم   التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

     ندارم         دارم   احمر المللی صلیب سرخ و هالل التزام کامل به اصول بنیادين نهضت بین

  ندارم         دارم   سازمان جوانان یها نامه نیهالل احمر و آئ تیبا اساسنامه جمع يیآشنا

 ندارم     دارم    های اسالمی و انقالبی تقید به ارزش

 ندارم     دارم    عدم اشتهار به فساد

 ندارم     دارم   حداقل شش ماه در سامانه جامع اعضا و داوطلبان تيعضو

  ندارم     دارم   دبیری کانونحکم باقیماندن حداقل يک سال از 

    ندارم    دارم    دارای شرايط سنی الزم ، حداکثر دو سال کمتر از سن قانونی سازمان جوانان

 ندارم     دارم   های سیاسی مخالف نظام مقدس اسالمی فکری و تشکیالتی به تشکلعدم وابستگی 

 ندارم     دارم    داوطلبی پايه و اولیه های کمک و امداد های دوره گذراندن

 ندارم     دارم   ديپلمفوق  تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا

 

 

و ارائــه  شــرایط فــوق اکــذكرضــمن اعــالم ..............................  مجمــع شــعبهاینجانــ. .................................................... دبيــر 

ــدار   ــل،مــ ــود را   ذیــ ــادگی خــ ــرایآمــ ــع   بــ ــری مجمــ ــامزدی دبيــ ــعبهنــ ــته   شــ ــالم داشــ  اعــ

ــ   قــانون  22گيــرم و همینــين متهـد ميگــردم برابـر مــاده    اکـذكر را برعهــده مـی   رم فــوقو مسـئوکيت صــحت منـدرجات ف

ــت.        ــواهم داشـ ــت نخـ ــتخدام در جمعيـ ــرای اسـ ــایی بـ ــه ادعـ ــر هيیگونـ ــالل احمـ ــت هـ ــنامه جمعيـ  اساسـ

 (شناسنامه ، ملی كارت تصویر)هویتی مدار  (1

 كانون دبيری حکم تصویر (2

 :تحصيلی مدر  آخرین تصویر (3

 : فعاکيت رزومه (4

 

 

 دبير نام و نام خانوادگی 

 امضاء و اثر انگدت

 

 

 رئيس شعبه و امضاءنام                    مسئول امور جوانان شعبه      امضاءنام و 
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 بررسی و اعالم صالحيت نامزدها  جلسهصورت

 مع استان:ته اجرایی سومين دوره انتخابات مجرئيس محترم کمي

 باسالم؛

سـازمان   دبيـران كانونهـای   مجـامع انتخابـات  سـومين دوره   دسـتوراکعمل برگـزاری    8مـاده   3بنـد  اجـرای  راستای در 

ــان  ــع         ، جوان ــری مجم ــای دبي ــرایط نامزده ــه ش ــيدگی ب ــور رس ــه منظ ــات ب ــر انتخاب ــارت ب ــأت نظ ــتان هي در  اس

..................  تدکيل گردید و پس از بررسـی مسـتندات  بـو  دسـتوراکعمل انتخابـات بـه شـرح زیـر اعـالم          ...تاریخ.............

 .  می نمایدنظر 
 

 نتيجه بررسی مستندات نام شهرستان کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 تأيشد نتد  تأيشد شد     

 

  امضاء    آقای ع خانم ......................................... رئيس هيأت نظارت بر انتخابات

  امضاء    آقای ع خانم ......................................... عضو هيأت نظارت بر انتخابات

  امضاء    ......................................... عضو هيأت نظارت بر انتخاباتآقای ع خانم 

  امضاء    آقای ع خانم ......................................... عضو هيأت نظارت بر انتخابات

  ضاءام    آقای ع خانم ......................................... عضو هيأت نظارت بر انتخابات

6فرم شماره   
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 بسمه تعالی

 کميته اجرایی انتخابات   ریيساز : 

  مع استاندوره انتخابات مج سومين دبيریبه : تمامی نامزدهای 

 ؛با سالم 

ــد در  ــرای بن ــاده  3راســتای اج ــزاری  8م ــتوراکعمل برگ ــومين دوره  دس ــات س ــای انتخاب ــران كانونه مجــامع دبي

افـراد   شـرایط نامزدهـای دبيـری مجمـع اسـتان     رسـاند در جریـان رسـيدگی بـه      مـی  ا العوسيله به بدین، سازمان جوانان 

 اند. شرایط شناخته شده زیر واجد

 شعبهنام  نام و نام خانوادگی ردیف شعبهنام  نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 كميته اجرایی انتخاباتنام و نام خانوادگی ریيس 

 امضاء
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 کانونهای سازمان جواناندبيران  استانیليست اعضای مجمع 

 .................................استان  
 

 .... ساعت برگزاری: ...............................................................محل برگزاری : .........................................  تاریخ برگزاری :
 

 امضاء تحویل تعرفه انتخابات کد ملی نام شعبه نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ریيس كميته اجرایی     مسئول تحویل تعرفه       مسئول ثبت نام
 

8فرم شماره   
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 و ت  بجگ آ  هثهور ب  ههج گجدد.  رل تعجو ی  در زي  تعجو   بل شثلره سجيلا هثنوع بوده و ايش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه انتخابات مجمع 

استانی دبیران کانونهای 

 سازمان جوانان 

معاونت امور جوانان  استان  

..........................................  

..............................شعبه:   

 

 

 

 

 

 

 دبير :نام و نام خانوادگی 

..................................................  

 نام كانون :  

..................................................  

 

 

 دبیران کانونهای سازمان جوانان  شعبهانتخابات مجمع  سومین دوره 

......................................استان  ...... جمعيت هالل احمر جوانان معاونت امور  

 شعبه: .................................

 

نفـر   یـک ، نـام   شـده اعـالم اساس کيست  محترم ، خواهدمند است برعضو 

نموده و تعرفـه را در  كاندیدای منتخ. خود را با خط خوانا در جدول زیر ثبت 

 ی بيندازید.صندوق رأ

 نام و نام خانوادگی ردیف

  

 

ه 
مار

 ش
رم

ف
9

 

تعرفه انتخابات مجمع 

استانی دبیران کانونهای 

 سازمان جوانان 

معاونت امور جوانان  استان  

............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبير :نام و نام خانوادگی 

..................................................  

 نام شعبه :  

..................................................  

 

 

 انتخابات مجمع استانی دبیران کانونهای سازمان جوانان  سومین دوره 

......................................استان  ...... جمعيت هالل احمر معاونت امور جوانان  

 

 

نفـر   یـک ، نـام   شـده اعـالم اساس کيست  محترم ، خواهدمند است برعضو 

نموده و تعرفـه را در  كاندیدای منتخ. خود را با خط خوانا در جدول زیر ثبت 

 صندوق رأی بيندازید.

 نام و نام خانوادگی ردیف

  

 

ه 
مار

 ش
رم

ف
9
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 دبيریجدول شمارش آرای نامزدهای 

  جوانان سازمان های  مجمع استانی دبيران کانون

  ..................................................استان 

 

 تعداد آرا خط شمار آرا نام و نام خانوادگی  ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 هيات نظارت عضو                   كميته اجرایی                      عضو

 هيات نظارت عضو                                        كميته اجرایی عضو

 رئيس هيات نظارت                      ریيس كميته اجرایی

11فرم شماره   
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  دبيریفرم ثبت آرای شمارش شده نامزدهای 

 جوانانسازمان های  مجمع استانی دبيران کانون

  ..................................................استان 
 

 .... ساعت برگزاری: ...............................................................محل برگزاری : .........................................  تاریخ برگزاری :

تعداد اعضای حاضر 

 در مجمع 

 های تعرفهتعداد 

 توزیع شده

تعداد آراء داخل 

 صندوق

تعداد آراء با له 

 )سفيد یا مخدوش(
 تعداد آراء صحيح

     
 

 به ترتيب بيشترین تعداد آرای شمارش شده     دبيریالف ( اسامی نامزدهای 

 تعداد آرای شمارش شده  شعبهنام  کد ملی  خانوادگی نام و نام ردیف

1     

2     

3     

2     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

12     

15     
 

 امضاء    نام و نام خانوادگی رئيس كميته اجرایی انتخابات : 

 امضاء    نام و نام خانوادگی رئيس هيأت نظارت بر انتخابات :

 امضاء    نام خانوادگی نماینده سازمان جوانان  : نام و
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 استان مجمع  معرفی دبير و نایب دبيرفرم 

  ..................................................استان 
 :به ترتي. آرا مجمع اعضاء منتخ.مدخصات 

 همراه تلفن تعداد رای اخذ شده کد ملی خانوادگی نام و نام ردیف

1     

2     

 

 
به شرح زیر دبير و نای. دبير عنوان ه بدونفر  مجمع ، بدینوسيله انتخاباتو تأیيد از برگزاری پس در تاریخ ............................ 

  معرفی

 :می شوند
 

 ..........................................................نام و نام خانوادگی دبیر مجمع استان : 

 ..................................................نام و نام خانوادگی نايب دبیر مجمع استان : 

  

 

     امضا معاون امور جوانان استان 
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 باسمه تعالی

 

 ...............................................جناب آقای / سرکار خانم 

 ...............................................شعبه  احمر هاللجوان داوطلب جمعيت 

 باسالم؛

ــه  ــت ب ــا عنای ــد ب ــاده  1بن ــزاری دســتوراکعمل  11م ــات برگ ــران ســومين دوره انتخاب مجــامع دبي

ایـن حکـم بـه     موجـ.  بـه ،  رئـيس محتـرم شـعبه   نظر به معرفی شـما توسـط   و جوانان سازمان  های كانون

 .گردید میمنصوب  ........................... شعبهجوانان  سازمان  های کانونمجمع  دبير عنوان  بهسال  دومدت 

اعضـاء   در تعامـل شایسـته بـا   )عـ((  اميد است با توكل به خداوند متعال و ظـل توجهـات حضـرت وکيعصـر     

اعضـاء  در گسـترش مدـاركت    شـعبه  جوانـان  و مسـئول امـور   رئـيس ، شـعبه  هـای  كانوندبيران  جوانان ،

مناسـ.   زمينـه ی انسـان دوسـتانه و خيرخواهانـه و كمـک بـه ایجـاد        هـای  فعاکيـت كانونهای جوانـان در  

بـرای رسـيدن بـه اهـداف وا ی     اهـداف سـازمان جوانـان    جوانـان و تحبـو    های ایدهبرای كس. نظرات و 

 باشيد. مؤیدموفو و  احمر هاللجمعيت 

 

 

        ............................... 

 استان معاون امور جوانان         

 

 

 

 

 

 

 اترخی: .......................

 ........................شماره: 

 ......................ویپست: 
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 باسمه تعالی

 

 جناب آقای / سرکار خانم .............

 احمر استان ............. جوان داوطلب جمعيت هالل

 باسالم؛

ــه  ــا عنایــت ب ــات دســتوراکعمل  11مــاده  2بنــد ب ــران برگــزاری ســومين دوره انتخاب مجــامع دبي

 دوموجـ. ایـن حکـم بـه مـدت       نظر به معرفی شـما توسـط مجمـع اسـتان ، بـه     های سازمان جوانان  كانون

 گردید. منصوب می جوانان استان های سازمان  کانونمجمع  دبير عنوان  سال به

اعضـاء ،  در تعامـل شایسـته بـا    )عـ((  اميد است با توكل به خداوند متعال و ظل توجهـات حضـرت وکيعصـر    

اعضـاء  جوانـان در گسـترش مدـاركت     و مسـئوکين امـور  كارشناسـان   ،، مـدیران  استانهای  دبيران كانون

مناسـ.   زمينـه ی هـای انسـان دوسـتانه و خيرخواهانـه و كمـک بـه ایجـاد         های جوانان در فعاکيـت كانون

اهـداف وا ی  بـرای رسـيدن بـه    اهـداف سـازمان جوانـان    های جوانـان و تحبـو    برای كس. نظرات و ایده

 احمر موفو و مؤید باشيد. جمعيت هالل

 

 

............................... 

 معاون امور جوانان  استان

 
 

 

 

 

 اترخی: .......................

 ........................شماره: 

 ......................ویپست: 
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  دبيرینامه نامزدهای  نام و تعهد فرم ثبت

 سازمان جوانانمجمع 

 

 

مرحلـه از انتخابـات، خواهدـمند اسـت ایـن      ، ضـمن اسـتببال از حضـور شـما در ایـن      سازمان نامزد محترم انتخابات دبيری 

فرم را به  ور دقيو و بـا رعایـت اصـول قـانون، صـداقت و امانـت تکميـل نمـوده و بـه خـا ر داشـته باشـيد كـه م ـایرت               

 عاکی ع سركار عاکی از دور انتخابات خواهد شد. هركدام از مندرجات زیر با واقعيت منجر به حذف جناب

 مشخصات فردی : -1

 .................................................... نام پدر :....................................................  نام خانوادگی :.................................................... نام : 

 ............................................صادره از :  ............. سال: ......... ماه: ......... تاریخ تولد : روز:............................................. کد ملی :

 ....................................................ساکن : ....................................................  محل تولد:

 ........................................................................................................................................................ آدرس دقیق محل سکونت :

 .............................................................................................................................................................آدرس دقیق محل کانون : 

 .................................................... شماره تلفن محل کانون : ....................................................شماره تلفن محل سکونت : 

 .................................................... شماره تلفن همراه :

 سوابق تحصيلی : -2

   ............................................. آخرین مدرک تحصیلی :

 ..........................................................................:  )پایه و نام مدرسه علمیه( نام دانشگاهرشته و 

 :  در جمعيت هالل احمر سابقه همكاری -3

  ....................................................تاریخ عضویت : 

 ای از سوابق فعالیت در کانون :  خالصه

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 
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 :  دبيران کانونهای استان مجمع  یدبيرنامزدی شرایط  -4

    ندارم     دارم   التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

     ندارم         دارم   احمر المللی صلیب سرخ و هالل التزام کامل به اصول بنیادين نهضت بین

  ندارم         دارم   سازمان جوانان یها نامه نیهالل احمر و آئ تیبا اساسنامه جمع يیآشنا

 ندارم     دارم    های اسالمی و انقالبی تقید به ارزش

 ندارم     دارم    عدم اشتهار به فساد

 ندارم     دارم   حداقل شش ماه در سامانه جامع اعضا و داوطلبان تيعضو

  ندارم     دارم   دبیری کانونحکم باقیماندن حداقل يک سال از 

    ندارم    دارم    دارای شرايط سنی الزم ، حداکثر دو سال کمتر از سن قانونی سازمان جوانان

 ندارم     دارم   های سیاسی مخالف نظام مقدس اسالمی عدم وابستگی فکری و تشکیالتی به تشکل

 ندارم     دارم    داوطلبی پايه و اولیه های کمک و امداد های دوره گذراندن

 ندارم     دارم   ديپلمفوق  تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا

 

ــر   ــ. .................................................... دبي ــتان اینجان ــع اس ــالم  ............................................... مجم ــمن اع ــوق  ض ــرایط ف ش

ــذكر ــدار   اکـ ــه مـ ــل،و ارائـ ــود را  ذیـ ــادگی خـ ــرایآمـ ــع   بـ ــری مجمـ ــامزدی دبيـ ــعبهنـ ــته  شـ ــالم داشـ  اعـ

ــ   قــانون  22گيــرم و همینــين متهـد ميگــردم برابـر مــاده    اکـذكر را برعهــده مـی   فــوقرم و مسـئوکيت صــحت منـدرجات ف

ــت.        ــواهم داشـ ــت نخـ ــتخدام در جمعيـ ــرای اسـ ــایی بـ ــه ادعـ ــر هيیگونـ ــالل احمـ ــت هـ ــنامه جمعيـ  اساسـ

 (شناسنامه ، ملی كارت تصویر)هویتی مدار  (1

 كانون دبيری حکم تصویر (2

 :تحصيلی مدر  آخرین تصویر (3

 فعاکيت رزومه (4

 

 

 دبير نام و نام خانوادگی 

 امضاء و اثر انگدت

 

 

 معاون امور جوانان استان و امضاءنام                         رئيس اداره داندجویی و جوانان امضاءنام و 
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 هاکميسيونها و کميته 
  



 

37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدورعنای. دبير مجمع استان

 كدورعدبير مجمع استان

 كميته اجراییعكميسيون
 جذب و نگهداری جوانان

 كميته اجراییعكميسيون
 توانمندسازی جوانان

 كميته اجراییعكميسيون
توسعه فعاکيتهای فرهنگی و   

 بدردوستانه جوانان

 كميته اجراییعكمسيسون
گسترش نبش جوانان در امور  

تصميمگيری و تصميم  )مدیریتی 
 (سازی

 روابط عمومی مجمع
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 و نگهداری جوانان یده سازمانعنوان کميسيون : جذب، 

 فعاليت / اقدام اهداف 

از توان و انگيزه  مند نظامحداكثر و  یبردار بهره

ها تيفعاکجوانان عضو در اجرای  یبدردوست  

 جامعه  هدف نيازسنجی در ميان افراد 

 در ميان جوانان جامعه بدردوستانهداو لبانه  یها تيفعاک یساز فرهنگمطاکعه و پژوهش در خصوص نحوه 

 آن فیبازتعرفرآیند عضویت جوانان و  یشناس .يآسبازبينی و 

 گسترش و جامع سازی سامانه عضویت در فضای مجازی

 فضای حبيبی گسترش ساختار عضویت در

 و ارتباء جوانان عضو یبند رتبهساختار  یريكارگ بهو  یساز ادهيپ راحی و 

 ارائه خدمات انگيزشی مرتبط به جوانان عضو

فعاکيت  یساز نهيبهتعميو هویت تدکيالتی و 

 گروهی جوانان

 هویتی جوانان در جمعيت یافزارها سختو  افزارها نرم یشناس .يآسبازبينی و 

 هویتی جوانان در جمعيت یافزارها سختو  افزارها نرمتوزیع و گسترش 

شناخت بيدتر و اثربخش جامعه از جوانان 

 احمر هالل

 به عضویت در جمعيت از فرآیند عضویت و داو لبی در جمعيت مندان عالقه یساز آگاه

 احمر هاللفعاکيتی جوانان در جمعيت  یها نهيزممعرفی 
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 کميسيون: توانمندسازی جوانان عضو و داوطلب جمعيتعنوان 

 فعاليت / اقدام اهداف 

ارتباء سطح آگاهی جوانان عضو و 

 داو ل. جمعيت

 اجتماعی و بدردوستانه یها تيفعاکدر خصوص  یساز آگاهآموزشی و  یها دورهبرگزاری 

 جمعيت در سطح جوانان و عضو و داو ل.  یها برنامهاهداف و  یرسان ا العتبلي ات و 

 اجتماعی و بدردوستانه و امدادی به جوانان عضو و داو ل. یها تيفعاکو  ها برنامهمعرفی 

 نوین اجرای فعاکيت اجتماعی یها روشآشناسازی جوانان عضو و داو ل. با 

جوانان عضو و  یها مهارتافزایش 

 داو ل.

 اجتماعی در قاک. كار گروهی یها تيفعاکاجرای مانور 

 اجرایی نمایدی یها وهيشاجتماعی و كارگروهی با  یها مهارتآموزش 

 مرتبط یبدن تيترب یها دورهبرگزاری 

 اجرای مانورهای امداد و نجات
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 فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه با محوریت جوانان  یها تيفعالعنوان کميسيون : توسعه 

 اقدام فعاليت / اهداف 

تروی( و گسترش فرهنگ بدردوستی و 

 امدادی در ميان جوانان

 بدردوستانه یها تيفعاکمرتبط با  یها آموزشارائه 

 به اعضا یاکملل نيباعمال بدردوستانه همسا ن در سطح ملی و  ژهیو بهمعرفی مصادیو بدردوستی 

 های گروهی جمعيتدر برنامهوستی در اجتماعات اعضا مرتبط با بدرد یها آموزش یساز ادهيپ

 تروی( فرهنگ گفتگوی بدردوستی توسط اعضا به سایر همسا ن یساز نهيزم

 های مرتبط با فرهنگ امدادیآموزش ارائه

 معرفی اکگوهای ایثار و امداد جوانان

 مرتبط یرسان ا العارائه خدمات آموزشی و 

 اکمللیكاهش خدونت ملی و بين یها برنامهجمعيت با  یها تيفعاکهمسوسازی 

 مرتبط یاکملل نيبملی و  یها برنامههمکاری و مداركت اعضا در  یساز نهيزم

 زندگی اجتماعی با محوریت كاهش خدونت یها مهارتتبویت 

 اجتماعی یها .يآسكمک به كاهش 

 گروهی ارائه خدمات داو لبانه یها برنامهترغي. اعضا به مداركت در 

 مرتبط یرسان ا العارائه خدمات آموزشی و 

 ها تيفعاکو اجرای  یزیر برنامهافزایش خالقيت و نوآوری در 

 جمعيت یا برنامهو  ها تيفعاکافزایش نبش خانواده اعضا در 

 اجتماعی یها .يآسو نبش جوانان در برخورد با  حضورتبویت 

 مرتبط یرسان ا العارائه خدمات آموزشی و 

 بسترسازی مناس. جهت پرورش و فعاکيت اعضای صاح. ایده و ایجاد اتاق تفکر

 سرمایه و حامی كارآفرینان نيتأمتعامل و جل. مداركت نهادهای مرتبط در حوزه اشت ال، 
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 یريگ ميتصمعنوان کميسيون: گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی، تصميم سازی و 

 فعاليت / اقدام اهداف 

تبویت نبش جوانان در مدیریت امور 

 مربوط به آنان یها تيفعاک

جهت توانمندسازی جوانان در راستای  یريگ ميتصممدیریتی جوانان در ساختار تصميم سازی و  یها نبشگسترش 

 مدیریت و كارگروهی

 تبویت توان راهبری گروه همسا ن در ميان جوانان

جوانان با  ها تيفعاکافزایش انطباق 

 دیدگاه و نگرش با نياز آنان

 و نيازهای اساسی جوانان استعدادها با ها تيفعاکتطبيو دادن 

 ها برنامهو  ها تيفعاکكيفی سازی 

 توسط جوانان ها برنامه وری دراعمال خالقيت و نوآ یساز نهيزم

و توان  یریپذ تيمسئوکتبویت حس 

 مدیریتی جوانان عضو در جامعه

 زندگی در جوانان عضو داو ل. با محوریت اعتماد به نفس یها مهارتتبویت 

 مدیریت و راهبردی گروه یها مهارتآموزش و تمرین 

 مدتر  با نهادهای مرتبط یها تيفعاکنبش دهی به جوانان در 

 

 



 

  

 

 


