
  باسمه تعالي

نظارت بر انتخابات و هيات مركزي كميته اجرايي مركزي  5مشترك شماره  اطالعيه
  شوراهاي نظام مهندسي كشاورزي استان هاچهارمين دوره 

چهارمين مجمع عمومي  نوبت اول شوراهاي نظام مهندسي كشاورزي انتخابات با عنايت به اينكه بر اساس برنامه زمانبندي
الزم است اعضاي  .برگزار ميگردد 93نظام مهندسي كشاورزي استانها در تاريخ جمعه پنجم ارديبهشت ماه سال  انتخابات شوراي

  محترم كميته هاي اجرايي و هيات هاي نظارت نسبت به رعايت نكات زير هماهنگي و اقدامات الزم را بعمل آورند.
كساني داراي كارت معتبر ميباشند كه يا داراي  :كت نماينددر انتخابات شربا داشتن كارت معتبر مي توانند  سازمان اعضاي -1

پايان  با پرداخت حق عضويت ساالنه تاآنها و يا كارت قديمي بوده سامانه الكترونيكي ثبت نام اعضاء  طريقكارت جديد صادره از
موافقت نمود ، نه ثبت نامساما بدليل  ترافيكشوراي مركزي  25/1/93ضمنا بر اساس مصوبه مورخه  باشد. تمديد شده 92سال 

با مراجعه به  30/1/93وقت اداري روزشنبه اعضايي كه تا كنون موفق به تمديد كارت عضويت خود نشده اند مي توانند تا پايان 
تا پايان  حق عضويت نسبت به تمديد كارت عضويت خود  (بدون تخفيف)با پرداخت و سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان خود 

شمارش آراي تا پايان  كارتتمديد  وهرگونه صدور  93 ماه و از اول ارديبهشتخارج از سامانه الكترونيكي اقدام نمايند  92سال 
 .انتخابات ممنوع  مي باشد

 28/1/93زمان تبليغات انتخاباتي داوطلبين با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي انتخاباتي از اول بامداد روز پنج شنبه  -2
خواهد بود و هرگونه تبليغات قبل و بعد از اين زمان ممنوع ميباشد و تخلف محسوب  3/2/93روز چهاشنبه مورخه  24لغايت ساعت 

 مي گردد.

هر عضو موظف است در ابتدا نام خود را در ليست حضور و غياب (شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره نظام  -3
 را اعضاحوزه اخذ راي موظف اند كارت قديمي  وآن را امضا نمايد .كارگزاران مهندسي، شماره تلفن همراه و محل امضاء) بنويسد

 اعتبارو  پانچ (سوراخ) نمايند و پس از اطمينان از هويت فرد راي دهنده را فردقسمت حاشيه بيروني عكس روي كارت  باالي و اخذ
 F  +Ctrlوكليد  اسامي اعضاء مراجعه شود Excelبراي اطالع از اعتبار كارت به فايل توضيح : ( تحويل صاحب كارت شود كارت،

 در فايل در صورت وجود  نام فرد كليد جستجو را بزنيد و شماره نظام مهندسي فرد را وارد و   findوارد نموده و در قسمت  را
Excel و شده ، شماره نظام مهندسي ايشان رنگي ارسالي از سازمان مركزيSave تعرفه  به قسمت ميز صدور سپس و) گردد

پس از درج نام و نام خانوادگي و شماره نظام مهندسي در ته سوش تعرفه انتخابات و اثر انگشت عضو بر  برگ راي راهنمايي شده و
نفر مراجعه  300، الزم است به ازاي هر ضمنا جهت جلوگيري از ازدحام  جمعيت شود.برگ راي به ايشان تحويل ته سوش،  روي

 كننده يك نفر كاربر همراه با يك دستگاه كامپيوتر پيش بيني شود. 

 .كه الزم است به كليه اعضا اطالع رساني شودميباشد  16صبح لغايت  8زمان قانوني راي گيري در انتخابات از ساعت  -4
اعزامي از سازمان مركزي  بازرسيات نظارت و كميته اجرايي انتخابات استان و هدر محل حوزه راي گيري تنها اعضاي  -5

 مجاز به حضور درمحل ميباشند كه الزم است كارت شناسايي خود را بر سينه خود نصب نمايند.

تمهيدات الزم براي راي در اولين ساعت قانوني انتخابات  تا ترتيبي اتخاذ گردد به منظور جلوگيري از ازدحام جمعيت -6
 اعضاء تعداد و در صورت به حد نصاب رسيدن يافتهصبح راي گيري ادامه  11و تا ساعت  گرفته باشدگيري از اعضاء صورت 

ادامه مي يابد و در صورتي كه تعداد اعضاء به حد نصاب الزم  16مجمع عمومي تشكيل و ادامه راي گيري تا ساعت  ،شركت كننده
تحت  استان ورييس سازمان  تحويلآن الك و مهر شده و و شمارش صندوق اخذ راي بدون بازشدن  متوقف و راي گيري نرسد،
) در جاي مناسب نگهداري 26/2/93هيات نظارت استان قرار داده شده و آن صندوق تا پايان انتخابات مجمع عمومي دوم ( نظارت
 اطالع رساني شود. گانشركت كنند از اين شيوه كار به اعضابراي  اطالع ضروري است  گردد.

قبل از روز ، مي باشد در اختيار سازمان نظام مهندسي كشاورزي استاناخذ شده از اعضا كه كليه كارت هاي قديمي  -7
 شود.نگهداري هيات نظارت استان  نوبت اول و دوم نزدپايان انتخابات  تا بسته بندي شده و طي صورتجلسه ايانتخابات 



مي  نهستند تعييبعالوه يك مجموع اعضايي كه داراي كارت معتبر قديم و جديد  فعمومي استانها، نصحد نصاب مجمع  -8
 گردد.

و در جاي بر حسب حروف الفبا  طبق ضوابط و ليست اسامي داوطلبين تاييد شرايط شده بايد در محل حوزه راي گيري -9
 نصب گردد.مناسب 

ليست اسامي نها ارسال نشده است آكارت  لكن، شدهثبت نام آنها قطعي تعدادي از اعضاي جديد كه در سامانه الكترونيك  -10
مهر سازمان مركزي در اختيار هيات نظارت و كميته اجرايي استان قرار ميگيرد تا پس از شناسايي از طريق كارت  انان با امضا و

نان اطالع رساني آملي و اخذ امضا نسبت به دريافت تعرفه انتخابات اقدام نمايند اين امر ازطريق پيامك از طرف سازمان مركزي به 
  خواهد شد.

ه جديدي كه در اختيار سازمان استان بوده و هنوز تحويل صاحب آن نشده ترتيبي اتخاذ گردد تا در تبصره: كارت هاي صادر     
 محل برگزاري انتخابات در صورت مراجعه صاحب آن، ضمن اخذ كارت قديمي، تحويل گردد.

 ميته اجرايي، وصندوق راي با حضور هيات رئيسه مجمع عمومي، هيات نظارت استان، كپس از پايان راي گيري بالفاصله  -11
صورتجلسه مجمع عمومي تنظيم و به همچنين  و سازمان مركزي باز شده و نسبت به شمارش آراي داوطلبين اقدام شود ناظر

 .امضاي كليه صاحبان امضا رسانده شود
 در ، يك نسخه در داخل صندوق و يك نسخهميگردد نسخه تنظيم 4صورتجلسه مجمع عمومي بر اساس فرم پيوست در  -12

گردد. ميهم جهت هيات نظارت سازمان مركزي ارسال  و يك نسخهبراي كميته اجرايي مركزي  و يك نسخه اختيار سازمان استان
زمان بايد به تاييد كليه اعضاي هيات رئيسه مجمع، هيات نظارت و كميته اجرايي انتخابات و ناظر (بازرس) سا ها اين صورتجلسه

 تا استان قرار گرفته والك و مهر شده و در اختيار هيات نظارت مركزي برسد و سپس صندوق راي با حضور اعضاي  فوق الذكر 
 نگهداري گردد. حفاظت و مناسبامن و تاييد انتخابات در جاي 

بدون دخالت در محل ند و يا نماينده آنها در هنگام باز شدن صندوق و شمارش آراء مي توانعضويت در شورا داوطلبين  -13
 حضور داشته باشند.

روز به هيات  2هرگونه شكايت و اعتراض به نتيجه انتخابات و يا تبليغات انتخاباتي هريك از داوطلبين بايد ظرف مدت  -14
 ا بهروز به شكايات رسيدگي و نتيجه ر 5نظارت استان همراه با مستندات و داليل ارائه گردد و هيات نظارت استان هم ظرف مدت 

 داوطلبين اعالم مي نمايد. سازمان مركزي و

ديگر توضيحات ضروري بر روي سايت سازمان  دستور جلسه  مكان و زمان جلسه وشامل  دعوت نامه مجمع عمومي  -15
 .الزم صورت پذيرداطالع رساني  انتخابات براي حضور در مجمع و سازمان به كليه اعضا smsاستان قرار گرفته و از طريق سامانه 

الزم است راسا در داخل  93به منظور وحدت رويه و عدم تداخل موضوع انتخاب بازرس با انتخابات سازمان براي سال  -16
 مجمع عمومي افراد واجد شرايط كانديد شده و نسبت به انتخاب بازرس توسط مجمع اقدام شود.

عه چهارم و پنجم ارديبهشت ماه در هيات نظارت مركزي و كميته اجرايي مركزي انتخابات در روزهاي پنجشنبه و جم -17
االت كليه عزيزان مي باشد. اميد است با همكاري همه عزيزان شاهد ؤمحل سازمان مركزي مستقر مي باشد و پاسخگوي س

 برگزاري موفق وسالم و پر شور انتخابات و مجامع استاني باشيم.

 
  

  ن يوسفييحس
  بر انتخاباتنظارت مركزي رئيس هيات 

  جهانشاه صديق
انتخابات اجرايي مركزيكميته رئيس 

  


