
 

 ت �د�ه و بازرسانئ عا�ی، �ی  آ� �� ان�خابات ا�ضای پ���ھادی �ورای

 مقدمه

یک و نیم برابر اعضاي  اساسنامه) جهت پیشنهاد 11ل ماده (ذی به منظور اجراي انتخابات مربوط به اختیارات مجمع عمومی اعضا

نامه اعضاي هیأت مدیره و بازرسان به شورایعالی، آیین برابر 2به هیأت امنا و همچنین پیشنهاد باشگاه نفت و نیرو عالی  شوراي

 است.حاضر تهیه و تصویب شده

شوراي اعضاي پیشنهادي  و نظارت بر حسن و صحت اجراي آن مربوط به انتخابات ساماندهی اموربراي  مجمع عمومی -1ماده 

 .کندمیرا به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین  ءنفر از اعضا 3مرکب از  گروهی، بازرسان ، هیأت مدیره وعالی

هیأت اجرایی وظیفه دارد اقدامات الزم را در جهت حسن اجراي انتخابات به عمل آورد و تا پایان کار، با هیأت رئیسه  -2ماده 

 .همکاري کند یمجمع عموم

 اساسنامه به شرح زیر است. 16و  12، 10یأت مدیره و بازرسان براساس مواد عالی، هتعداد اعضاي شوراي -3ماده  

 یک و یک عضو اصلیالبدل و هیأت بازرسان علینفر با دو عضو  5البدل، هیأت مدیره نفر و بدون عضو علی 12 شاملعالی شوراي

 باشد.البدل میعضو علی

 کند.اعالم میتنفس یند انتخابات و هیأت رییسه مجمع براي شروع فرآ شودگیري، از طرف مجمع تعیین میتاریخ رأي - 4ماده 

ه بر اعالم آن توسط هیأت عالو ی، هیأت مدیره و هیأت بازرسانفراخوان ثبت نام داوطلبان براي عضویت در شوراي عال - 5ماده 

 .شودرسانده عمومی به اطالع اعضاي مجمع بایست توسط هیأت اجرایی بالفاصلهرییسه مجمع در نشست مجمع عمومی می

به مدت دو هفته،  مجمع هیأت رییسه اعالمهیأت بازرسان باید از زمان  ، هیأت مدیره وداوطلبان عضویت در شوراي عالی - 6ماده 

ها را موظف است درخواست آندبیر باشگاه اعالم کنند و  باشگاهبه دفتر  هاي تهیه شده به این منظورو در فرم نامزدي خود را کتباً

 .نمایدبه هیأت اجرایی ارسال ساعت  24حداکثر ظرف 

 .و یا هیأت بازرسان باشند، هیأت مدیره توانند نامزد انتخابات شوراي عالیاعضاي هیأت رئیسه مجمع نمی هیچ یک از - 7ماده 
۱ 

 



 و دهکرخانوادگی تنظیم حروف الفباي ناماست، به ترتیب  تأیید مورد هااسامی داوطلبانی که عضویت آنهیات اجرایی  - 8ماده 

 . رساندمی اعضااطالع به  باشگاه از طریق ایمیل و پایگاه اینترنتی پس از اتمام زمان ثبت نامکاري روز  حداکثر دو

اعضاي هیأت پس از آن و  باشدمهلت دریافت اعتراض به فهرست کاندیدهاي اعالم شده دو روز کاري پس از اعالم می - 9ماده 

به فهرست ي گیري أپیش از شروع فرآیند ر، اسم این داوطلبان را نیز آنسیدگی و در صورت وارد بودن ر اعتراضبه  اجرایی

 .تنظیمی اضافه خواهند کرد

و همچنین پرداخت حق عضویت دو سال از سه سال منتهی ها عضویت آن کهباشگاه  پیوسته و افتخارياعضاي کلیه  - 10ماده 

هیأت مدیره  .شرکت کنند انتخاباتتوانند در تأیید شده باشد، می باشگاه دبیرتوسط به انتخابات و یا سال آخر منتهی به انتخابات 

را گیري آنمدت زمان رأي اند، بتوانند درموظف است تسهیالتی به وجود آورد که اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده

 .شرکت کنندانتخابات پرداخت کرده و در 

بات با روش ارائه رأي به صورت مکتوب (فرم امضا شده که در پاکت دربسته براي ، انتخامشارکت حداکثري اعضا براي -11ماده 

هاي تهیه در فرمتنها  ،آراي دریافتی به صورت مکتوب و حضوري برگزار خواهدشد. شود)، پست الکترونیکارسال هیات اجرایی 

 نامهپاسخ به تنها از طریق ، از طریق پست الکترونیک آراي دریافتیبا امضاي معرفی شده در فرم عضویت اعضا و و و  شده

و هر دو با درج کدملی عضو مورد قبول  با آدرس الکترونیک درج شده در فرم عضویت ارسالی از طرف هیات اجراییالکترونیک 

هاي کدگذاري شده و ممهور به مهر مخصوص توسط هیأت از طریق برگه رأي آراي حضوري نیز در جلسه پایانی مجمع است.

 ، اخذ خواهد شد.هاي در نظر گرفته شدهدر صندوق اجرایی

هاي و ایمیل در فرم هاي مکتوبروش اولین جلسه مجمع بهه چهارم پس از ح روز شنبه هفتصب 8گیري از رأيفرآیند  -12ماده 

گیري شود و تا سه ساعت پیش از آغاز جلسه پایانی مجمع در چهارشنبه همان هفته و رأيتهیه شده به این منظور آغاز می

 .یابدحضوري ادامه می

هیأت  ، هیأت مدیره واز ارکان شوراي عالی توانند از بین نام داوطلبان عضویت در هر یکدهندگان میهر یک از رأي -13ماده 

 عضویت در نفر را براي 2تا نفر را براي عضویت در هیأت مدیره و  10، تا شوراي عالیعضویت در نفر را براي  18بازرسان، تا 

هد شد. رأي خود بنویسند. در صورت نوشته شدن نامی غیر از داوطلبان تأیید شده، آن نام حذف خوا برگههیأت بازرسان در 

 .رأي، نام نامزدي بیش از یک بار نوشته شود، فقط یک بار به حساب خواهد آمد برگههمچنین اگر در 

هاي اعالم شده جهت شرکت در انتخابات اقدام بار و به وسیله یکی از روشیکاعضاي داراي حق راي می توانند فقط  -14ماده 

برگه رأي حضوري تنها در اختیار افرادي  ،در جلسه پایانی مجمع شرط می باشد.مکلف به احراز این هیأت اجرایی انتخابات  .نمایند

۲ 
 



هاي دیگر در انتخابات شرکت کرده باشند امکان با روش خواهدگرفت که پیش از آن رأي نداده باشند و در صورتی که قبالً قرار

در سامانه انتخابات ثبت شود، راي داده شده با اولین در صورتی که به اشتباه از یک عضو بیش از یک رأي  تغییر رأي خود را ندارند.

 باشد و آراي دیگر حذف خواهد شد.هاي فوق مالك عمل هیات اجرایی میروش از روش

شرکت کنندگان در آوري شده زیر نظر ناظران شمارش شده، با تعداد گیري، آراي جمعبالفاصله پس از پایان زمان رأي - 15ماده 

پس از قرائت  ها خواهد شد.پس از شمارش آرا، اقدام به قرائت آن .شود و نتیجه صورت مجلس خواهد شدتطبیق داده می انتخابات

نتایج قرائت آرا، بالفاصله بر روي  .اعضاي هیأت رئیسه مجمع صورت مجلس خواهد شد هیأت اجرایی انتخابات و توسط نتیجهآرا، 

شود هرگونه شکایتی نسبت به حسن اجراي انتخابات دارند، خواسته می هباشگا آگهی شده، در ذیل آن از اعضاي باشگاهسایت 

  .اعالم کنند به هیأت اجراییظرف یک هفته کتباً 

هاي احتمالی و اعالم نتایج نهایی دریافتی تا پایان جلسه مجمع و رسیدگی به شکایتالکترونیک و  آراي مکتوب -16ماده 

 بایست نزد هیأت اجرایی نگهداري شود.انتخابات، می

نتیجه را صورت  و شکایات واصله رسیدگی کرده به، 23پس از انقضاي مدت یک هفته مذکور در ماده  هیأت اجرایی - 17ماده 

 کند. مجلس می

دو تا حداکثر طی  دهدمیاختیار هیأت امنا قرار در  عالی را براي انتصاب اعضاي آنشوراي نتیجه انتخابات هیأت اجرایی - 18ماده 

عالی، هیأت اجرایی نتیجه انتخابات پس از انتصاب اعضاي شوراي .اب اعضاي شورایعالی اقدام کنندهفته پس از آن نسبت به انتص

دو هفته پس از آن دهد تا حداکثر طی عالی قرار میر اختیار شورايهیأت مدیره و هیأت بازرسان را براي انتصاب اعضاي آن د

 نسبت به انتصاب اعضاي هیات مدیره و بازرسان اقدام کنند.

۳ 
 


	مقدمه

