
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 
وابسته است. از اين  رو  جوانان بيش از هر چيز به مشاركت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر  رشد و تعالی هر جامعه       

يكی از مهم تري  و بنا   جوانان به عنوانبايد معطوف به افزايش نقش مشاركت كشور يزان ر برنامهخط مشی و نگرش 

 مورد توجه قرار گيرد. سرمايه های غنیارزش تري  

 موجب افنزايش  به حداكثر تالش و كوشش،آنان تشويق  وباالخص قشر دانشجو مشاركت و همفكری جوانان          

بنرای هنر    تنا كند  می تشويقرا  آنان. انجام كار گروهی و مسؤوالنه، آنان می شودزندگی سا و نيروی ابتكار، خالقيت

همفكر و همكار صنميمی  ، مديريت را دوست ،حل ها را پيدا كنند و در شرايط خاص تري  راه مشكلی، بهتري  و عملی

 گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعاالنه تالش و همكاری كنند. 

گذاری برای بخنش عييمنی از اعينای جنوان و      يزی و سياستر پژوهش، تحقيق و در سايه آن برنامه مطالعه،        

منيور رشد و تعنالی    تري  وظايف سازمان جوانان جمعيت هالل احمر می باشد. به نوجوان كشور از مهمتري  و اصلی

ينه مناسب جهت برنامنه رينزی و   نسل جوان در ابعاد معنوی، علمی، فكری، فرهنگی، اجتماعی و همچني  ايجاد زم

گنردد  احمر تشكيل میسازماندهی هرچه بهتر فعاليت ها و برنامه ها مجمع كانون های سازمان جوانان جمعيت هالل

تا با بهره مندی از تجربيات، ايده ها، توان فكری و علمی اعيای فعال كانونهای سازمان، در راسنتای تعنالی اهنداف    

 ام برداريم.عاليه جمعيت هالل احمر گ

 :دانشجوییهای مجمع دبيران کانونضرورت تشكيل 

هايی دانست كه رو به سنوی   توان يكی از خصايص جامعه انديشی، مشاركت ذهنی و تعامل با همديگر را می هم        

گينری،   پيشرفت تمدن و فرهنگ دارند. همفكری كردن و كسب نيرات ديگران برای انجام يك فعالينت ينا تصنميم   

مبننی بنر نقنش جواننان بعننوان       YESن از بلوغ فكری عامالن آن دارد. همچني  با توجه به اهداف استراتژی نشا

در كليه سطوح منديريت، شنورای دبينران      گيری گيری از مشاركت جوانان در تصميم رهبران آينده و به منيور بهره

ها و ارائه راهكارهای نوي  و منوثر و   سازمان جوانان، به منيور ارتقاء سطح فعاليت ها و برنامه دانشجويیكانون های 

گردد تا بتواند هنر   مندی از نيرات، پيشنهادات، تجربيات و اطالعات ارزنده اعيای منتخب سازمان تشكيل می بهره

هناو رفنع مشنكالت آنهنا      های كنانون  رنامهتر در راستای تحقق اهداف جمعيت هالل احمر و نيز ارتقاء ب چه شايسته

 حركت نمايد.

 :دانشجوییهای اهداف برگزاری مجمع دبيران کانون

  تحقق يكی از اهداف استراتژیYES مبنی بر تقويت نقش جوانان بعنوان مديران آينده 

 گيری در كليه سطوح مديريت   حصول اطمينان از مشاركت جوانان در تصميم 

 های سازمان مشی ها و خط ان در ارتباط با تبيي  سياستتقويت نقش مديريت جوان 

 های عصر معاصر   نقش مديريت جوانان در رويارويی با چالش 

 های سازمان ها و فعاليت ايجاد نيام همفكری يكپارچه در ارتقاء سطح كيفی برنامه 

 سازمان دانشجويیهای  ايجاد هماهنگی و وحدت رويه در فعاليت كانون 

 دانشجويیهای  های نو اعيای كانون ها و انديشه ها، ايده مندی از توانمندی بهره 

 تري  تصميم تري  و مناسب های سازمان و اتخاذ عالی ها و فعاليت تجزيه و تحليل برنامه 



 دانشجوییهای  ساختار تشكيالتی شورای دبيران کانون
 

 دانشجويیهای مجمع استانی دبيران كانون -1

 دانشجويیهای مجمع استانی دبيران كانونشورای مركزی  -2

 دانشجويیهای مجمع كشوری دبيران كانون -3

 دانشجويیهای شورای مركزی مجمع كشوری دبيران كانون -4

 دانشجويیسازمان  اعياءشورای نمايندگان  -5

 

 : دانشجوییهای استانی دبيران  کانون  مجمع( 1
 

بوده كه نسبت به برگزاری انتخابنات جهنت تعيني  شنورای      استاندانشجويی های  كليه دبيران كانونمتشكل از    

با نيارت معاون امور جوانان و رئيس اداره دانشنجويی و جواننان    دانشجويیهای مركزی مجمع استانی دبيران كانون

 .نمايند استان اقدام می

ران حاضنر معتبنر خواهند    اي  مجمع با حيور حداقل دو سوم رسميت يافته و مصوبات آن با رأی اكثريت نسبی دبي

 بود.

 :دانشجوییهای وظایف مجمع استانی دبيران  کانون
 

 باشد :  شرح وظايف مجمع استانی به شرح ذيل می

  شركت در جلسات مجمع 

 استان از طريق برگزاري انتخابات  دانشجويیهاي انتخاب اعضاي شوراي مركزي دبيران كانون 

 گردد.  اي شوراي مركزي استان كه توسط دبير شورا و يا يكي از اعضاي شورا ارائه مي استماع گزارش دوره 

 ها و پيشنهادات به شوراي مركزي استان ارائه طرح 

 : دانشجوییهای استانی دبيران  کانون  مجمع شورای مرکزی( 2

جمعی متشكل از كليه دبيران منتخب استانی بوده كه توسط مجمع دبيران استانی انتخابات گردينده انند.     

 هالل احمر آن استان بشرح زير خواهد بود: دانشجويیبا توجه به كانونهای تعداد اي  شورا در هر استان 

  عيو 3   باشد 10استان هايی كه تعداد كانونهای آنان كمتر از 

  عيو 5   باشد 20تا  10 بي استان هايی كه تعداد كانونهای آنان 

  عيو 7   باشد 40تا  21 بي استان هايی كه تعداد كانونهای آنان 

  عيو 9   باشد 41باالی استان هايی كه تعداد كانونهای آنان 

نفنر   3ساير اسنتانها  نفرعيو علی البدل و در  2كانون باشد  10در استانهايی كه تعداد كانون آن زير تبصره:

عيو علی البدل انتخاب كه در صورت عدم حيور و يا استعفای هر يك از اعياء شورا بعنوان جنايگزي  در  

 اي  شورا حيور خواهد يافت.



 :دانشجوییهای وظایف شورای مرکزی مجمع استانی دبيران کانون

  معرفی دو نفر از اعيای شورای مركزی جهت انتخاب دبيری شورا به هيئت نيارت 

   حيور در جلسات ماهيانه شورا و ارسال صورتجلسه آن به شورای مركزی مجمع كشوری از طريق فيای مجازی 

 ها جهنت طنرح    استان و تهيه گزارش شش ماهه از عملكرد كانون دانشجويیهای  های كانون نيارت بر انتخابات و فعاليت

 در مجمع استانی  

 پيگيری برای راه اندازی كانون های هالل احمر در دانشگاه های فاقد كانون و فعال سازی كانونهای موجود 

  كانونو ارزيابی عملكرد تقسيم كانون های شعب بي  اعياء شورا جهت ارتباط 

  راهكارهای مناسب در رفع مشكالتاستان به منيور ارائه  دانشجويیو ارزيابی عملكرد كانونهای بازديد 

 هنای منرتبط بنا جواننان       ها با مديران عامل و مسئولي  جمعيت هالل احمر و ساير سازمان شركت در جلسات و نشست

 بعنوان نمايندگان جوانان در سطح استان 

 ها و طرح های ابتكناری  به منيور ارائه برنامه استان  دانشجويیهای  های پيشنهادی از سوی كانون ها و طرح بررسی ايده

 جهت رفع چالش های پيشرو جوانان استان

 دو بار در سال  دانشجويیهای ارائه گزارش به اعيای مجمع استانی دبيران كانون 

 های استانی و ملی   مشاركت در اجرای برنامه 

  شورا به ايشان.تشكيل جلسات مستمر با معاون امور جوانان استان و ارائه گزارش نتايج بررسی ها و تصميمات 

 :دانشجوییاعضای شورای مرکزی مجمع استانی دبيران کانونهای 

 يكی از دو عيو منتخب از سوی اعيای شورای مركزی استان است كه توسط مديرعامل منصوب ميشود. دبير شورا: 

 يكی از دو عيو منتخب از سوی اعيای شورای مركزی استان است كه توسط مديرعامل منصوب ميشود. نائب دبير شورا: 

 استان   دانشجويیاعيای شورای مركزی مجمع دبيران  اعياء : 

 بدون حق رأی نماينده معاون امور جوانان استان 

 هيأت نظارت:

نفنر بنه عننوان عينو      1نفر به عنوان عيو اصلی و  5متشكل از به منيور نيارت بر روند انتخابات و فعاليتهای مجامع ، هيأتی 

 مدعو در سطح استان تعيي  می گردد.

نماينده به انتخاب و انتصاب مديرعامل )رئيس هيأت نيارت( ،  يك از اعيای شورای معاوني  استاندر سطح استان متشكل از 

دبينر ينا يكنی از اعينای     به انتخاب مديرعامل اسنتان ،   يك نفر از روسای شعب،  رئيس اداره دانشجويی و جوانان،  حراست

 كه كانديد در اي  دوره نباشد به انتخناب اعينای شنواری مركنزی مجنامع اسنتانی        شورای مركزی مجمع استانی از دور اول

 به عنوان عيو مدعو در هيأت نيارت حيور خواهد داشت. معاون امور جوانانو 

 استانها توسط مدير عامل صادر خواهد شد.ابالغ اعيای هيأت نيارت در  تبصره :

 هيأت نظارت:وظایف 
 بررسی صالحيت نامزدها در انتخابات با توجه به شرايط كانديداتوری دبيران و اعالم نتيجه 

 هماهنگی و نيارت بر انتخابات شورا 

 رسيدگی به شكايات و اعتراضات احتمالی 

 ائه شده از سوی شورای دبيرانبررسی و اظهار نير در خصوص گزارشات و پيشنهادات ار 

 هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورا 



 : دانشجوییشرایط دبيران برای نامزدی در شورای مرکزی دبيران 
 

 المللي صليب سرخ و هاللل اممالر و اهال ا  و وفالايع تم يالت      آشنايي كامل با اصول بنيادين نهضت بين (1

 هلل اممر   

 اسلمي ايرانالتزام عملي به قانون اساسي تمهوری  (2

 عضويت در سامانه تامع عضويت (3

) در صورتي كه فرد قبل دبيالر كالانون بالوده باشال  و     دبيری كانون سپری ش ن م اقل دوماه از عضويت (4

 اطلعات آن در بانک اطلعاتي م اونت دانشجويي و توانان موتود باش  اين بن  منتفي است(

 باقيمان ن م اقل شش ماه از دبيری كانون (5

 سال و ملک آن زمان برگزاری انتخابات مرمله استاني مي باش . 29كنن گان زير سن شركت  (6

 باقيمان ن دو ترم تحصيلي (7

 المنف ه  های ام ادی و عام مشاركت ف ال كانون در برنامه (8

 های الزم تهت اداره شورا  داشتن توانايي (9

 های مربوطه  آمادگي برای مضور به موقع در تلسات و برنامه (11

 

 برگزاری انتخابات :مراحل 
 

 استان :  دانشجوییالف ( انتخابات اعضای مجمع دبيران 

 فراخوان عمومی :-1

هنای  معاونت امور جوانان استان موظفند نسبت به فراخوان عمومی جهت كانديداتوری در شورای مركزی مجمع دبيران كانون

 اقدام نمايند.   استاندر سطح  دانشجويی

 انتخابات :ی اجرایکميته  -2

سه نفر و  رئيس اداره دانشجويی و جوانانعنوان رئيس كميته و به   يا نماينده وی معاون امور جوانان استاناي  كميته شامل    

كه خود كانديد يا عيو مجمع  دو نفر از اعيای شورای مركزی مجامع استانی دوره اولجمعيت هالل احمر استان و  از كاركنان

كه وظيفه برگزاری تمام مراحل انتخابات اعم از ثبت نام نامزدها، رأی گيری ، انتيامات و تمام امنور اجراينی    نباشند ، می باشد

اعيای كميته مذكور قبل از شروع فرآيند انتخابات ، توسط معاون امنور جواننان معرفنی    مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. 

 ميشوند.

 کميته اجرایی: وظایف
 نام از نامزدهای انتخاباتیفراخوان و ثبت  (1

 دريافت وضعيت صالحيت واجدي  شرايط از هيأت نطارت (2

 صدور معرفی نامه و يا كارت شناسايی (3

نصب اسامی داوطلبان را به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأی گيری در محل اخذ رأی ، به طوری كه قابل روينت بنرای رأی    (4

 دهندگان باشد.

 نامزدهای انتخاباتی جمع آوری شكايت و اعتراضات (5



 

 تأیيد صالحيت نامزدها : -3

 نام از نامزدهای انتخاباتی اقدام و اسامی را بنه هينأت نينارت اعنالم نماينند.      كميته برگزاری انتخابات بايستی نسبت به ثبت

 نمايند.  هيأت نيارت پس از بررسی صالحيت واجدي  شرايط اسامی را اعالم می 

 

 نامزدی در شورای مرکزی:مراحل ثبت نام و  -4

در انتخابنات را دارا   یحق  ننامزد  باشنديرا دارا م یمركز یشورا یبرا ینامزد طيكه شرا دانشجويی یكانون ها رانيدب یتمام

 یمرکز یشورا یفرم ثبت نام و تعهد نامه نامزدها»و بر اسنا    یخود را به صورت كتب یاعالم آمادگ ستيبا یباشند و م یم

 (1شماره  وستيپ) نديانتخابات اعالم نما يیاجرا تهيكم بهشده   ييحداكثر تا زمان تع «یمجمع استان

را دارا باشد و مراحل ثبت ننام را   یداتوريكاند طيشرا ، چنانچه كند داينتواند در روز انتخابات حيور پ يیداياگر كاند :تبصره

 نامزدها را خواهد داشت ستيكرده باشد امكان حيور در ل یط

 

 تبليغات : -5

فرصنت دارنند نسنبت بنه انجنام       سه روزبه مدت  پس از اعالم تأييد صالحيت آنان از سوی هيأت نيارتنامزدهای انتخاباتی 

 استان اقدام نمايند.   دانشجويیهای  تبليغات در سطح دبيران كانون

موجوددر چارچوب موارد ذيل بال مانع منی  انجام تبليغات توسط نامزدها با توجه به شرايط محيطی و اقتيای شرايط و امكانات 

 باشد:

 انجام تبليغات از طريق شبکه های مجازی (1

بالا در    سانتي مترو توزيع آن و چاپ عکس و پوستر م اكثر در دو فرم) كاغذی ( 15*21چاپ تراكت در قطع م كثر (2

 اممر.مطالب تبليغاتي توسط نامزدها در چارچوب وفايع و اختيارات سازمان توانان هلل 

 در قالب لوح فشرده  ايم  يمولت عيو توز  يپوستر و كارت تول ،بروشور ،نامهيزن گ،تزوه  عيچاپ و توز (3

 مجاز یدر مکان ها يغاتينصب آثار تبل (4

 ربطيو مقررات ذ نيخود در چهارچوب قوان يو وبلگ تهت م رف تيسا یراه ان از (5

 (مقررات مربوط تيو رعا يشخص نهيبا هز) مجمع یتهت اعضا يغاتيو اقلم تبل يو تجرب یسوابق كار عيارسال و توز (6

 یمجاز یدر فضا غاتيكانال تبل یراه ان از  (7

 باش  يبلمانع م ميت کيو در قالب  ينامزدها به صورت گروه غيتبل :تبصره 

 

 

 

 

 

 



 :ممنوع است لیاقدامات ذ

 افهار مطالب خل  واقع   (1

  یطرف اران و ايبه هر نحو ممکن توسط نامزد  طيوات  شرا ینامزدها هيعل غيتبل (2

 زمان مقرر  انيپس از پا غاتيانجام تبل (3

 بيرق ی اهايتوسط كان  غاتيپاره نمودن تبل ايحو م (4

 ش ه ينيب شيپ یاز مکان ها ريغ به يغاتيآثار تبل قاصال (5

 ...و ینژاد ، يزبان،  يتيت صبات قوم لياز قب تيخل  اصول بشردوستانه تم  نيبر اساس مواز غاتيتبل مانجا (6

 انتخابات : -6

كميته اجرايی انتخابات قبل از وقت مقرر در محل حاضر می شوند ، سنپس صنندوق اخنذ رأی را در حينور هينأت      

 نيارت و اعيای مجمع باز نموده و پس از حصول اطمينان از خالی بودن صندوق آن را الک و مهر می نمايند.

 :رديگ یانجام م ريمرحله به شرح ز 7و قرائت آرا در  یبرنامه اخذ را ،مراتب فوق صورتجلسه دييپس از اميا و تا

 يمجمع استان ليمرمله تشکالع(  

 ت رفه انتخابات افتيدر ودهن گان  یمرمله مرات ه راب(  

 یمرمله اخذ را (  

 مرمله قرائت و شمارش آرا  د(  

 صورتجلسه ليو تکم ميمرمله تنظهال(  

 یمجمع استان لیمرحله تشک (الف

توسنط   رمقدميو خ یاسالم یحاضر شده و پس از قرائت قرآن و سرود جمهور شده ینيب شيدر محل پ عمجم عيایا

 گردد یآغاز م رسماًانتخابات  یبرگزار، جلسه  تياعالم رسم و انتخابات  يمسئول

 ابدي یم ترسمي اعيا سوم دو حيور باانتخابات  یجهت برگزار یمجمع استان:  ۱تبصره 

از اعينا   یمن يجلسه بنا حينور ن   قهيدق 30پس از گذشت  ،افتندياگر در دوره اول دو سوم اعيا حيور ن:  2تبصره 

 افتيخواهد  تيرسم

 

 دهندگان   یرا طیشرا 

 ده  یمورد نيرشان را یداهايبه كاند توانند یم دانشجويی یكانون ها رانيدب تمامی .1

 باشند  تيعيو سامانه جامع عيو ستيبا یافراد م  يا .2

اسنت   یخيتولد فرد تا تنار  خيسنجش تار  يمالک ا .سال باشد 29 ريز ستيبا یدهندگان م یرا تمامیس   .3

  .گردديبرگزار م تانآن اس یمركز یكه انتخابات شورا

  يگزيافراد به عنوان جنا  یو معرف نديشخصاً در جلسه انتخابات شركت نما ستيبا یدهندگان مرای  تمامی .4

 نخواهد بود ريامكان پذ



 تعرفه انتخابات افتیو در رای دهندگان  مراجعهب( 

برگنه   ، دهندگان پس از مراجعه و ارائه مدارک یرا فراهم آورند كه را یطيشرا ديانتخابات با يیاجرا تهيكم كي .1

 ندينما افتيتعرفه خود را در

اقدام نموده و مطمنئ    تيو در صورت داشت  كارت عيو ینسبت به كنترل كارت مل ستيبا یم يیاجرا تهيكم .2

 .سال س  دارد 29 ريشود كه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحبان ز

متعلق به مراجعه كننده است  تيو كارت عيو یكارت مل نكهياز ا نانيپس از انجام مرحله كنترل و حصول اطم .3

 طيبرگه تعرفه بر اسنا  شنرا   لينسبت به ثبت نام و تحو ثبت نام یمتصد،  باشد یدادن م یرا طيو واجد شرا

 .دينما یاقدام م ريز

بار  4تا  1از  ريز طيكانون خود بر اسا  شرا یبر اسا  تعداد اعيا دانشجويی یكانون ها رانياز دب كيهر  :تبصره

 (باشد یم تيكانون سامانه جامع عيو یمرجع تعداد اعيا .)برخوردارند یحق را

 یرا 1  200 ريكانون ز یتعداد اعيا

 رای 2   500تا  201كانون  یتعداد اعيا 

 رای 3  1000تا  501كانون  یتعداد اعيا

 رای 4 1001 باالی كانون یتعداد اعيا

در كمال آرامش انجام  یتا اخذ را دينما ممانعت یموظف است از ازدحام در داخل محوطه اخذ را يیاجرا تهيكم .4

 رديپذ

 

 مرحله اخذ رای:ج( 

 یم نفر 9تا  نفر 3استان بوده كه از  یمركز ینفرات شورا هيسهم ط بهمنو ريهر دب یتعداد نفرات منتخب از سو .1

 اندازنديداخل صندوق ب، تا كرده ، در برگ تعرفه نوشته  ستيبا یباشد و م

 یكه به هر شكل یافراد یكاركنان هالل احمر و تمام ،نيارت ئتيه ،انتخابات يیاجرا تهيكم یاز اعياهيچ يك  .2

  اشخاص را ندارند یبرا یبرعهده دارند حق نوشت  را یا فهيدر انتخابات وظ

 .دينما یم ليتحووی دهنده را پس از انداخت  برگ در داخل صندوق به  یصندوق مدارک را یمتصد .3

 

 

 

 

 

 

 



 مرحله قرائت شمارش آراد( 

خود را در صندوق انداخته انند و   یكنندگان را مراجعه یتمام نكهياز ا نانيدر صورت حصول اطم يیاجرا تهيكم .1

و در فنرم ثبنت    كنند  یدر محنل حينور نندارد بالفاصنله شنمارش آرا آغناز من        یدادن را یبرا یكس گريد

 (5شماره  وستيپ)دينما یم

 (به عنوان شناهد ) یانتخابات ینامزدها ندگانينما لينيارت و در صورت تما اتيه ندهيشمارش آرا با حيور نما .2

 شوديانجام م

 گردديدرج م يیداخل صندوق شمارش شده و در صورت جلسه نهاتعداد اوراق رای  .3

 شوند یانتخاب م ینسب تيو منتخبان با اكثر شوديمرحله انجام م كيانتخابات در  .4

 دينما یفرد مورد نير را انتخاب م یكش قرعه ،یدر صورت تعداد آراء مساو .5

 رسد یم يیاجرا یشورا ديينامزدها در فرم مربوطه ثبت و به تا یتعداد آرا .6

 صورتجلسه میمرحله تنظهـ( 

 سيو اميناء رئن   لين و پنس از تكم  ميتني رای در يه نسخهصورتجلسه اخذ ، پس از خاتمه شماره شد راحت آرا  .1

سنتاد   سيرئ به اميای تيدر نهاو  يیاجرا تهيكم یدو نفره اعيا،نيارت  تهيكم ندهينما ،انتخابات يیاجرا تهيكم

داخنل   یمن يتني صورتجلسنه نسنخه از   كيو  یاوراق و مدارک انتخابات . تمامی ديانتخابات خواهد رس یبرگزار

خواهند   یصندوق در محل معاونت امور جوانان نگهدار الک و مهر شدنو پس از  شونديقرار داده م یصندوق را

 گرديد.

 یصورتجلسه نوشنته شنود و بنه امينا     یدر قسمت انتها ديبا ديآ ديمسائل و مشكالت پداگر در روز اخذ رای  .2

 نيارت برسد ئتيه و انتخابات يیاجرا تهيكم سيرئ

 نيارت ارجاع دهد ئتيبه ه رديپذبواصله را  تيانتخابات موظف است فقط در روز انتخابات شكا يیاجرا تهيكم .3

 یآشنكار من   تين به هو یآدر  كانون شاك ،نام پدر ،یكه نام و نام خانوادگ باشديم یقابل طرح و بررس تيشكا .4

 شده باشد جدر دينما

از انتخابات  یتيگونه شكا چيچنانچه ه اتيبه شكا یدگيو رس افتيمهلت در انيانتخابات پس از پا يیاجرا تهيكم .5

 دينما یصورتجلسه م را نيز تيننموده باشد مراتب عدم وصول شكا افتيدر

انتخابنات   ينی اجرا تهيشود كه در سرنوشت انتخابات موثر باشد كم يیآرا ابطالمنجر به  تيشكا یچنانچه بررس .6

به دست آمنده از آن را در صورتجلسنه    ديجد جهيدخالت داده و نت ايج قبلیموظف است آراء باطل شده را در نت

 .ديمذكور منيور نما
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شنورا   یاصنل  یاز اعينا  ، آن جيشدن نتا یعصحت انتخابات و قط يینها دييانتخابات پس از تارئيس ستاد برگزاری 

 یجلسنه داده و نسنبت معرفن    ليتشنك  عيو  يمس  تر استيرشورا به  یجلسه رسم  يتا در اول دينما یدعوت م

 ندينما یمعرفشورا به معاون امور جوانان استان  یريدب نائبو  دبيریخود جهت   يدو نفر از ب

صندور حكنم    واستان جهت انتخناب   رعامليتوسط معاون امور جوانان استان به مد یا نامه یدو نفر منتخب شورا ط

 گردند یم یمعرف

لذا در انتخناب   ،شدن دارند دايشوراها حق كاند رانيتنها دب یدر انتخابات مرحله كشور نكهيبا توجه به ا (۱تبصره 

 ديالزم به عمل آ دقت ستيبا یم یشورا در مرحله استان ريدب

 نديبه سازمان جوانان ارسال نما وستيپ یگزارش انتخابات خود را بر اسا  فرم ها ستيبا یاستان ها م (2بصره ت

معناون   ینسبت به صدور حكم با امينا  یمجمع استان یمركز یشورا یجهت اعيا ستيبا یاستان ها م (۳تبصره 

 دياستان اقدام نما رعامليشورا توسط مد یريامور جوانان و دب

 

 ثبت نام و نامزدی در شورای مرکزی: مراحل

كه شرايط نامزدی شورای مركزی را دارا می باشند ، حق نامزدی در انتخابنات   ی دانشجويیتمامی دبيران كانون ها   

فرم ثبت نام و تعهد نامه نامزدهای شورای را دارا هستند و می بايست اعالم آمادگی خود را بصورت كتبی و براسا  

به كميته اجرايی انتخابنات اعنالم   دارک ذيل مبه انيمام  17/02/1397تا تاريخ  )فرم پيوست(انی مركزی مجمع است

 نمايند. 

 يک قط ه عکس پرسنلي .1

 تصوير كارت ملي و شناسنامه .2

 گواهي اشتغال به تحصيل .3

 تصوير ابلغ دبيری كانون .4

 

 



استانى 




	دانشجویی
	فرم شماره 3 دانشجویی
	فرم شماره 3 دانشجویی
	فرم شماره 3




