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 مقدمه 

 موضوعه مقررات اساس ضوابط و بر یکبار سال چهار هر ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته اجرایی هیئت انتخابات
 .گردد می برگزار المپیک ملی کمیته اساسنامه در

 یازده از متشکل المپیک ملی کمیته اجرایی هیئت ،(20 خرداد 02 )مصوب المپیک کمیته ملی اساسنامه چهارده ماده طبق
 رؤسای میان از عضو شش و )دار خزانه و دبیرکل رئیس، نایب دو رئیس،( رئیسه هیئت عضو پنج از مرکب و نفر

 در آنها فهرست که مجمع اعضای توسط کتبی و مخفی رأی با اعضاء این .باشد می المپیکی های رشته ملی فدراسیونهای
 .شوند می انتخاب است، دهآم مصوب اساسنامه پانزده ماده

 
 
 

  انتخابات نظارت بر کمیته الف( تشکیل

 مرکب یاکمیته پنج نفره المپیک، ملی کمیته مفاد اساسنامه اساس بر انتخابات برگزاری و نام ثبت فرایند بر نظارت بمنظور
هیئت بیرکل کمیته و تصویب اعضای مجمع به پیشنهاد مشترک رئیس و دو دو نفر از اجرایی  هیئت اعضای از نفر از یک

 .شود می تشکیل انتخابات تاریخ تعیین بالفاصله پس ازبه همراه مدیر حراست و رئیس کمیسیون حقوقی کمیته، اجرایی 
 گردد.احکام اعضای این کمیته، توسط رئیس کمیته صادر می

 

 ت اجرایی تعیین می شود.ئهی ماه قبل از برگزاری جلسه، توسط دوتاریخ مجمع عمومی انتخاباتی حداقل  تبصره:

 ب( شرح وظایف کمیته نظارت بر انتخابات

 این کمیته بر اقدامات مشروحه ذیل نظارت می نماید:
 و «ت» ،«پ» بندهایدرخواست معرفی نماینده از فدراسیونهای موضوع تهیه پیش نویس دعوتنامه متضمن  -1

 وست شماره یک( ماده پنج اساسنامه، در صورت غیبت رئیس )مشابه فرم پی «ث»
  )مشابه فرم پیوست شماره دو(  انتخاباتی عمومی مجمع در شرکت دعوتنامه پیش نویستهیه  -0
 )مشابه فرم پیوست شماره سه( المپیک ملی کمیته اساسنامه بر مبنای نام ثبت فرم تهیه -3

 آیین نامه اجرایی انتخابات

 کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

کمیته نظارت بر انتخابات  -بخش اول  
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پیش  یک هفتهحداقل ، هبند فوق االشار موضوع درخواست معرفی نماینده از فدراسیونهای متضمن نامهدعوتارسال  -4
 از شروع ثبت نام، با پست سفارشی

  انتخاباتی مجمع در حضور جهت و تایید نمایندگان حقیقی شخصیت های حقوقی عضو مجمع بررسی -5
 مجمع در حضور جهت ها فدراسیون شده تایید نمایندگانمجمع و نیز  یاعضا برای رسمی دعوتنامه ارسال -6

 انتخابات، با پست سفارشی، حداقل یک ماه قبل از تاریخ عمومی
 های کرسی احراز شرایط با تطبیق و کاندیداها مدارک و نام، بیوگرافی مختصر ثبت های تکمیل شده فرم بررسی -7

 نام ثبت اتمام مهلت از پس ساعت 04 تا حداکثر حاضر، نامه آیین و اساسنامه در شده مختلف  تعریف
 جهت پیگیری و ذیصالح مراجع به عمومی های صالحیت ازاحر برای نام ثبت شده تایید های درخواست ارسال -8

 ساعت 70 ظرف تاییدیه اخذ
 ه به شخص کاندیدانشده با ذکر دلیل به صورت محرمان اعالم مراتب رد صالحیت نامزدهای تأیید -2

 موارد به پاسخگویی و در هیئت اجرایی رسیدگی وجهت طرح  شده صالحیت رد داوطلبین اعتراض اولیه بررسی -12
 اعتراض مورد

 آنان مختصر بیوگرافی ارسال و کرسی هر تفکیک به اجرایی هیئت در عضویت کاندیداهای نهایی فهرست اعالم -11
به صورت پستی همراه با  عمومی، حداکثر تا یک هفته پس از اتمام مهلت ثبت نام مجمع اعضای کلیه برای

 اعالن عمومی
 اساس بر عـمجم جلسه زمانبندی وصـخص در گیری مـتصمی و انتخابات زاریـبرگد ـفراین بر کامل نظارت -10

 مجمع جلسه ورـدست
 اساسنامه( پانزدهماده  8)موضوع تبصره  ناظرین برگزاری انتخابات انتخاب روند بر نظارت -13

 

ساعت از  70دت معدم دریافت نظریه مراجع ذیصالح در رابطه با احراز  صالحیت های عمومی کاندیداها، طی  تبصره:

فوق االشعار(، به منزله تأیید صالحیت تلقی  8)موضوع بند  أیید شده نامزدها به مراجع مزبوردرخواست های تزمان ارسال 

 می گردد.

 
 

 

 

 شرایط عضویت نمایندگان عضو هیئت رئیسه فدراسیونها در مجمع عمومی الف(
« ت»، «پ»)موضوع بندهای  مجمع عضو ورزشی فدراسیون رییس صورت غیبت منحصراً در اساسنامه، پنج ماده اساس بر

 آن توسط و فدراسیون رئیسه هیئت اعضای میان از ضرورتاً بایست مربوطه می فدراسیون اساسنامه(، نماینده 5ماده « ث»و 

 رئیس سوی از رسمی معرفینامه ارائه به ملزم نام، ثبت هنگام در باشد. نماینده موضوع این بند شده هیئت رئیسه انتخاب

 .باشد می فدراسیون رئیسه هیئت در عضویت ابالغ و رئیسه هیئت رسمی صورتجلسه ضمامبه ان فدراسیون

  کاندیداها ثبت نامشرایط عضویت در مجمع و  -بخش دوم
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های  اساسنامه، نمایندگی فدراسیون پنجماده « ث»و « ت»، «پ»با عنایت به تصریح بعمل آمده در بندهای  :1تبصره 

ارای حق رأی در جلسه مجمع عهده رئیس فدراسیون می باشد و سرپرست نمیتواند به عنوان عضو ده باساساً  مربوطه

با شرایط مذکور در این ماده )بند الف بخش دوم این آئین نامه( ت رئیسه ــصورت عضو منتخب هیئ این شرکت کند. در

 ه حضور بهم رساند و دارای حق رأی نیز می باشد. تتواند بعنوان نماینده فدراسیون در مجمع کمیمی
 

ار مجمع کمیته ملی المپیک، نماینده ای که از سوی فدراسیونهای موضوع بند نظر به ضرورت صیانت از اعتب :2تبصره 

می بایست حداقل شش ماه سابقه عضویت مستمر در هیئت رئیسه فدراسیون مربوطه را  ،الف فوق االشعار، معرفی می شود

 داشته باشد.
 

نامه شرکت در جلسه مجمع عمومی، ضرورت ارسال دعوت اساسنامه مبنی بر هفتماده  0با توجه به تبصره  :3تبصره 

 تعیین شده برای ارسال دعوتنامهاتمام مهلت قبل از  یک هفتهحداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع، دبیرکل موظف است 

از آنها رسمی،  ضمن دعوت اساسنامه، پنجماده « ث»و « ت»، «پ»های موضوع بندهای  ، طی مکاتبه با فدراسیونعمومی

اداره فدراسیون توسط سرپرست، نسبت  نیز در صورت رئیس فدراسیون در زمان برگزاری مجمع و صورت غیبت بخواهد در

. بدیهی است دعوتنامه این دنارسال مدارک مربوطه اقدام نمای به معرفی نماینده فدراسیون )عضو منتخب هیئت رئیسه( و

لی مجمع می بایست به نام خودشان و حداقل ها( نیز مشابه سایر اعضای اص گروه از اعضای مجمع )نمایندگان فدراسیون

 برای آنها ارسال شود.  ، با پست سفارشییک ماه قبل از برگزاری مجمع
 

 ،باشداسامی اعضای مجمع پس از این تاریخ )یک ماه قبل از مجمع انتخاباتی( غیرمجاز میدر ر یگونه تغی هر :4 تبصره

 یه را اعمال نمود.جصورت تصویب هیئت اجرایی، می توان تغییرات دارای تو در و صرفاً ولیکن در شرایط استثنایی

 

 اجرایی هیئت مختلف های کرسی کسب برای کاندیداها نام ثبت نحوهشرایط و  ب(
 

 ماه یک از اجرایی هیئت مختلف های کرسی احراز نامزد مجمع عضو افراد اساسنامه، پانزده ماده 4 تبصره طبق :1تبصره 

 در شرکت آمادگی و نام ثبت مخصوص های فرم کمیته، به مراجعه با شخصاً باید انتخاباتی مجمع از پیش روز پانزده تا
 از پس است بدیهی .نمایند دریافت رسید و داده تحویل کمیته حوزه دبیرکل به الزم مدارک بهمراه و تکمیل را انتخابات
 .شد نخواهد پذیرفته دیگری درخواست مهلت، انقضای
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از با عنایت به تصریح ماده چهارده اساسنامه، برای احراز شش پست اصلی هیأت اجرایی )اعضای عمومی غیر  :2 تبصره

، نامزدها می بایست اوالً رئیس فدراسیون باشند و ثانیاً رشته یا رشته های تحت پوشش فدراسیون متبوع آنها (ت رئیسهئهی

 .ماده پنج اساسنامه( «پ»راسیونهای موضوع بند )منحصراً فد گیرد برنامه بازیهای المپیک قرار در
 

با توجه به تصریح بعمل آمده در ماده پانزده اساسنامه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت اجرایی منحصراً از میان  : 3تبصره 

ه پنج اساسنامه دما« ث»و « ت»، «پ»های موضوع بندهای  ی حق رأی مجمع، نمایندگان فدراسیونادار رسمیاعضای 

بور(، مجاز به حضور صرفاً در همان یک زر صورت غیبت رئیس و احراز شرایط الزم برای نمایندگان فدراسیون های م)د

باشند ولیکن نمی توانند می نیز می باشند که برای شرکت در آن معرفی شده اند و دارای حق رأی عمومی جلسه مجمع

 یک از سمت های هیئت اجرایی گردند.  کاندیدای هیچ
 

با توجه به تبصره ذیل ماده نوزده، پست دبیرکلی کمیته، شغل تمام وقت تلقی گردیده و منتخب پست یاد شده  : 4ره تبص

بیش از یک شغل )مصوب مجلس شورای اسالمی(  دیمی بایست به لحاظ رعایت ضوابط مذکور در قانون ممنوعیت تص

 در این جایگاه شغلی مستقر گردد. صرفاً 
 

 

 :نام ثبت ایبر الزم مدارک( پ
 

 نام ثبت شده تکمیل فرم - 

 )حداکثر دو برگ( مختصر بیوگرافی - 

  شناسنامه صفحات کلیه تصویر - 

 3×4قطعه عکس رنگی  3 - 

 تحصیلی مدرک آخرین تصویر - 

 مسئولیت حکم تصویر - 

نده عضو هیئت رئیسه نمای عنوان به صورت غیبت رئیس فدراسیون و در عمومی مجمع در حضور جهت رسمی معرفینامه - 

 هیئت رئیسه ذیربط صورتجلسه همراه به اساسنامه(، 5)موضوع بندهای پ، ت و ث ماده  فدراسیون

 

همراه داشتن اصل مدارک فوق االشاره )شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و حکم مسئولیت( جهت تطبیق با  تبصره:

 تصاویر ارائه شده، در هنگام ثبت نام ضروری است.
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 نام ثبت مدارک رسیبر ت(

 احراز برای، اولیه تایید از پس و گرفته قرار بررسی مورد انتخابات نظارت بر کمیته در کاندیداها، مدارک و نام ثبت های فرم
 .گردد می ارسال ذیصالح مراجع به عمومی، های صالحیت

 

 اعتراض ،از زمان ابالغ کتبی مراتب پس ساعت 04 تا حداکثر تواند می متقاضی صالحیت، احراز عدم صورت در :1تبصره 
 .نماید تسلیم مجدد بررسی جهت کمیته، دبیرخانه به را خود

 

گردیده و نتیجه ئت اجرایی طرح و تصمیم نهایی اتخاذ یاین بند بالفاصله در ه 1موضوع تبصره اعتراضات  :2تبصره 
 .گردیدخواهد  رسماً اعالمساعت از زمان دریافت اعتراض،  04حداکثر ظرف 

 
 مجمع اعضاء برای شده صالحیت تأیید کاندیداهای فهرست ارسال ث(

 مختصر بیوگرافی و اسامی انتخابات، از قبل ( روز 7) هفت حداقل کمیته دبیرخانه اساسنامه، پانزدهم ماده 4 تبصره طبق
 دهد. می قرار مجمع اعضای اختیار در را نامزدها کلیه

 

 

 )نفر 3 ( انتخاباتی ناظرین انتخاب )الف

 15 ماده  8 تبصره طبق .شوند می تعیین انتخابات امر در نظارت برای مجمع توسط ناظر بعنوان مجمع اعضای از نفر سه

 هیچگونه و بوده طرف بی و مستقل باید باشند، مختلف های کرسی نامزد نباید نفر سه این المپیک، ملی کمیته اساسنامه
 .اشندب نداشته انتخابات با ارتباط در منافعی

 

از طریق رای گیری  داوطلبین میان از نفر 3 باشند، انتخابات روند بر نظارت داوطلب نفر سه از بیش که صورتی در :تبصره

 .گردند می انتخاب ناظر عنوان به در مجمع انتخاباتی
 

 ب( شرایط اخذ آراء 

نظر گرفته شده موجود در  با قلم در و منحصراً کابین های انفرادی پیش بینی شده ور درضهر یک از اعضاء مجمع با ح
 حاوی اسامی کاندیداها نسبت به زدن عالمت در مقابل نام کاندیدای مورد نظر خود بر روی فرم های چاپ شدهها، کابین

 اقدام نموده و سپس برگه تا شده رای را داخل صندوق اخذ آراء می اندازند.
 

 برگزاری انتخابات -بخش سوم
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یا خط خوردگی بر  و نیز درصورت زدن هرگونه عالمت مشخصه و درصورت عدم رعایت شرایط موضوع این ماده تبصره:

ری یا دو اروی برگه های اخذ آراء و یا انتخاب بیش از تعداد گزینه های مجاز )مثالً بیش از یک کاندیدا در پست خزانه د
 .کاندیدا در پست نایب رئیسی(، رأی مأخوذه باطله محسوب می گردد

 
 شمارش آراء و اعالم نتایج پ(

 .شود می اعالم مجمع رییس توسط نهایی نتایج و گرفته انجام انتخاباتی ناظرین توسط آراء مارشش
  

 هیئت جلسه مینیکصد و نود و یک نامه باستناد تبصره ذیل ماده شش اساسنامه تدوین و در آیین ینا

 به تصویب رسید.  22/9/1392 تاریخ در المپیک ملی کمیته اجرایی

 
 

 

 

  بهرام افشارزاده، دبير كل رئيسآبادي،  محمد علي

 

 ، نایب رئيسمحمود خسروي وفا مهدي قدمي، نایب رئيس

 

 علي كفاشيان، عضو خزانه دارذیحساب و مهدي كرباسيان، 

 

 سيد مهدي هاشمي، عضو عضو ،ياحمد ناطق نور

  

 محمود مشحون، عضو  شاهرخ شهنازي، عضو

 

 رباب شهریان، عضو

  


