
  "آئين نامه انتخابات اعضاي هيأت مديره انجمن سيستم هاي فازي ايران"

  

اعضاي  اي فازي ايران و در جهت اخذ آراياساسنامه انجمن سيستم ه 10از ماده  2تبصره اين آيين نامه در قالب  :1ماده
انجمن به صورت مكاتبه اي تدوين مي گردد تا در صورت رسميت نيافتن مجمع عمومي جهت انتخابات اعضاي هيأت 

  .مديره و بازرس به مورد اجرا گذاشته شود

نفر از اعضاي پيوسته را به عنوان ) 5يا ( 3ه قبل از اتمام دوره هيأت مديره ما 4هيأت مديره انجمن حداقل  :2هماد
  .گزيند ميته انتخابات برمياعضاي ك

  .يابد جلسات كميته با حضور سه نفر از اعضا رسميت مي: 1تبصره 

شود، اعضاي كميته از بين خود يك نفر را به  در اولين جلسه كميته كه به دعوت رئيس انجمن تشكيل مي: 2تبصره 
ها و همچنين اداره  ها، مكاتبات، گزارش نامه مسئوليت تدوين و امضاي دعوت .كنند عنوان مسئول كميته انتخاب مي

  .جلسات با مسئول كميته است

  .توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند اعضاي كميته نمي: 3تبصره

كند  ا مياز اعضاي پيوسته انجمن تقاض فرمي من طيانجضاء و با استفاده از امكانات مسئول كميته با نظر اع :3ماده
حداكثر هفت نفر نامزد واجد شرايط را براي عضويت در شوراي اجريي و يك نفر جهت بازرس دوره بعد معرفي كنند و 

  .حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ نامه، فرم تكميل شده را به انجمن برگرداند

كميته طي نشستي كه در دبيرخانه ) حداقل يك هفته پس از اتمام مهلت ارسال فرم ها(پس از دريافت فرم ها  :4ماده
كند و كليه افراد واجد شرايطي را  تدوين مي آراشود فهرست اسامي نامزدهاي معرفي شده را به ترتيب  انجمن تشكيل مي

  .ندگزي عنوان نامزدهاي اصلي برميكه توسط حداقل ده نفر نامزد شده باشند به 

باشد با توجه به فهرست تدوين شده ) نفر 2براي بازرس (نفر  14 اي هيأت مديره كمتر ازمزدهچنانچه تعداد نا: تبصره
  .كند اقدام مي) نفر 2براي بازرس (نفر  14كميته نسبت به تكميل نامزدهاي اصلي تا سقف 

مسئول كميته از نامزدهاي اصلي تقاضا مي كند كه فرم موافقت با نامزدي خود را تكميل كرده و در حداكثر  :5ماده
صات فردي، سوابق آموزشي، پنج مورد از آخرين كارهاي پژوهشي، سوابق اجرايي و برنامه هاي مورد كلمه، مشخ 400

  .نظر خود را به انجمن بفرستند



كمتر باشند به ترتيب با ساير ) نفر 2براي بازرس(نفر  14چنانچه تعداد افرادي كه با نامزدي خود موافقت كنند از : تبصره
) نفر 2براي بازرس (نفر  14، تعداد نامزدهاي اصلي را به 4نامزدهاي واجد شرايط مندرج در فهرست مذكور در ماده 

  .افزايش دهند

 7كند كه نام حداكثر  ر را به كليه اعضاي پيوسته انجمن ارسال نموده و درخواست ميزيمسئول كميته مدارك  :6ماده
نفر از نامزدهاي نهايي را جهت عضويت در هيأت مديره و يك نفر را جهت بازرس در برگ رأي بنويسند و به دفتر انجمن 

  .عودت دهند

 .5ماده  جزوه شامل فهرست الفبايي اسامي نامزدها همراه با مشخصات مذكور در -1
جا براي نام و نام  7تا  1برگ رأي ممهور به مهر انجمن كه به امضاي مسئول كميته رسيده و در آن در مقابل  -2

 .باشد يك نفر بازرس ميخانوادگي  نامزدها و يك جا جهت 
 برگ رأين پاكت تمبردار مشتمل بر نام و نشاني دفتر انجمن جهت عودت داد -3

اي با حضور اعضاي  در جلسه) حداقل يك هفته پس از آخرين مهلت ارسال(گيري  رأيهاي  پس از دريافت برگه :7ماده
آرا شمارش شده و نتايج آن   ،كميته انتخابات، رئيس و بازرس هيأت مديره و نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  .رسد جلسه شده و به امضاي كليه افرد حاضر در جلسه مي صورت

  .توانند در جلسه شركت كنند هيأت مديره يا كميته انتخابات مي رئيسمديره و بازرس با دعوت  نامزدهاي هيأت :1تبصره

تنها آراي مربوط به نامزدهاي موجود در فهرست نهايي و هفت رأي اول مندرج در هر برگ رأي به حساب : 2تبصره
از نظر كميته مخدوش باشند باطل تلقي  جلسه نهايي به انجمن برسند و آرايي كه آرايي كه پس از امضاي صورت .آيند مي
  .گردند مي

توسط مسئول كميته به رئيس هيأت مديره، كار  7جلسه نهايي مذكور در بند  با ارسال گزارش كار و صورت :8ماده
  .يابد كميته پايان مي

طريق الكترونيكي صورت اي از  توانند به جاي مكاتبه راحل انتخابات ميت مهيا بودن امكانات الكترونيكي مدر صور :9ماده
  .پذيرد

هاي فازي  به تصويب هيأت مديره انجمن سيستم 30/7/88تبصره تدوين و در تاريخ  7ماده و  9اين آيين نامه شامل 
 .ايران رسيده است

  


