آییننامه رأي گیري مكاتبه اي انجمن خأل ایران
براي انتخاب اعضاي هیأت مدیره و بازرس انجمن
طبق اساسنامه انجمن خأل ایران این آییننامه برای رأی گیری به صورت مكاتبه ای از اعضای پیوسته
که در صورت رسمیت نیافتن مجامع عمومی و فوقالعاده انجام میپذیرد ،تدوین شده است .ضوابط
مجمع عمومی مكاتبهای و شرایط انتخاب هیأت مدیره و بازرس طبق اساسنامه انجمن میباشد.
 .1رأیگیری مكاتبهای درباره انتخاب هیأت مدیره و بازرس ،مخفی و در سایر موارد علنی است.
 .2اعضای هیأت رأیگیری مجامع عمومی و فوقالعاده شامل اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی
نوبت اول هستند.
 .3هیأت رأیگیری ظرف حداکثر یک ماه پس از مجمع نوبت اول تشكیل جلسه داده و یک نفر را
از میان خود به نمایندگی انتخاب و به رئیس هیأت مدیره و بازرس انجمن معرفی مینمایند.
نماینده هیأت رأیگیری موظف است با اعضای این هیأت مشورت نموده و آنها را در جریان
امور قرار دهد.
 .4رأیگیری از اعضاء توسط دفتر انجمن و زیر نظر نماینده هیأت رأیگیری انجام میشود.
 .5در اولین فرصت دفتر انجمن از همه اعضای پیوسته میخواهد تا ظرف حداکثر یک هفته در
صورت تمایل با تكمیل فرم داوطلبی عضویت در هیأت مدیره  /بازرس انجمن نامزدی خود را
کتباً اعالم نمایند .نامزدها میتوانند رزومه خود را نیز ارسال نمایند.
 .6کلیه مكاتبات با اعضا درباره رأیگیری توسط دفتر انجمن و زیر نظر و با تایید نماینده هیأت
رأیگیری انجام میشود.
 .7آرای اعضایی در انتخابات لحاظ میشوند که حق عضویت خود را تا سال قبل به طور کامل
پرداخت کرده باشند.
 .8قبل از ارسال برگ رأی ،دفتر انجمن اطالعات معرفی نامزدها را از طریق پست الكترونیک برای
رأیدهندگان میفرستد.
 .9در برگ رأی انتخابات ،اسامی نامزدهایی که کتباً اعالم آمادگی نمودهاند به ترتیب حروف الفبا
نوشته میشود و رأیدهنده میتواند برای عضویت در هیأت مدیره به  5نفر عضو و به یک نفر
بازرس رأی دهد.

 .11اخذ رأی به صورت گردآوری آرای مكتوب اعضای پیوسته صورت میگیرد .به این منظور برگ
رأیگیری با امضای نماینده هیأت رایگیری و با مهر انجمن به صورت کاغذی با نامه پستی یا
به صورت دستی با اخذ رسید برای اعضای پیوسته دارای حق رأی ارسال میشود .پاکت نامه
برگرداندن برگ رأی هم همراه برگ رأی برای اعضاء ارسال میگردد.
 .11مهلت دریافت پاسخ دو هفته از زمان ارسال نامه اخذ رأی خواهد بود .در طی این مدت هیأت
رأیگیری و دفتر انجمن به سواالت احتمالی رأیدهندگان پاسخگو خواهند بود.
 .12اعضای پیوسته انجمن باید برگ رأی را تكمیل نموده ،بدون قید نام خود و بدون امضاء در پاکت
در بسته دریافتی قرارداده و پشت پاکت را امضاء نموده برای دفتر انجمن پست یا تحویل نمایند.
 .13شمارش رسمی آراء در حضور حداقل دو نفر از اعضای هیأت رایگیری ،رئیس و بازرس
انجمن و نماینده وزارت علوم انجام شده و نتایج طی یک صورتجلسه به امضای حاضران
رسانده میشود.
 .14دفتر انجمن پاکتهای در بسته آراء را گردآوری و ثبت مینماید و در جلسه شمارش آراء در
اختیار هیأت رأیگیری قرار میدهد .جلسه شمارش آراء حداکثر ظرف دو هفته پس از پایان
مهلت اعالم شده برای ارسال پاکتهای رأی برگزار میشود .آرای دریافتی پس از پایان مهلت
ارسال (تا زمان برگزاری این جلسه) نیز شمارش میشوند.
 .15زمان برگزاری جلسه شمارش آراء به اعضای پیوسته انجمن اطالعرسانی شده و حضور این
اعضاء در جلسه شمارش آراء آزاد است.
 .16در جلسه شمارش آراء بر اساس آرای مأخوذه برأی هیأت مدیره 5 ،نفر که بیشترین آراء را
کسب نمودهاند به عنوان اعضای هیأت مدیره و  2نفر بعدی به عنوان اعضای علیالبدل هیأت
مدیره معرفی میشوند .همچنین یک نفر که بیشترین رأی را برای مسئولیت بازرس انجمن کسب
نموده و نفر بعدی به عنوان بازرس علیالبدل مشخص میشوند.
این آیین نامه در جلسه مورخ  92/12/21هیأت مدیره به تصویب رسید و قابل اجرا میباشد.

