سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران
معاونت ورزشی و امور فدراسیونها

آییننامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس هیئت استان
بر اساس ماده  7تبصره  3آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیئت ورزشی استان
مصوب 33/11/52

دفتر تقویمهای ورزشی و امور مسابقات
«امور مجامع»

بسمه تعایل
«آییننامه نحوه انتخاب رئیس هیئت ورزشی استان»
ماده یک :به منظور انتخاب رئیس هیئت ورزشی استان پس از اعالم موافقت رئیس مجمع با تشکیل مجمع عمومی دبیر هیئت و در
صورت نبود دبیر ،معاون ورزشی اداره کل به عنوان دبیر مجمع اعضای مجمع را دعوت به جلسه مینماید.
ماده دو :دبیر مجمع  54روز قبل از پایان دوره ریاست چهارساله رئیس هیئت یا سرپرستی موقت نسبت به ثبتنام متقاضیان احراز
پست ریاست هیئت از طریق روزنامه و نصب اطالعیه اقدامات الزم را به عمل آورد.
تبصره :1مهلت ثبتنام برای کاندیداها یک هفته تعیین میگردد و زمان شروع ثبتنام در آگهی مشخص میشود.
تبصره :2فرم ثبتنام و مدارک خواسته شده میبایست تا پایان وقت اداری مهلت اعالم شده در آگهی ثبتنام به دبیرخانه مجمع ارائه
و رسید دریافت شود.
تبصره :3هر کدام از اعضاء تشکیل دهنده مجمع عمومی هیئتها با حفظ عضویت و داشتن حق رأی میتوانند کاندیدای احراز پست
ریاست هیئت گردند.
تبصره :4هر کدام از اعضاء مجمع عمومی فقط حق یک رأی دارند و رؤسای هیئتهای شهرستانها ،شخصاً باید در جلسه شرکت نمایند.
ماده سه :مدارک مورد نیاز برای ثبتنام متقاضیان

 .1فتوکپی شناسنامه
 .2فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
 .3دو قطعه عکس جدید
 .4فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروها مصلح
ماده چهار :مدیرکل تربیتبدنی استان موظف است نسبت به تطبیق شرایط متقاضی پست ریاست هیئت با ضوابط اعالم شده اقدام
نماید و حداقل  01روز قبل از تشکیل مجمع فهرست اسامی کاندیداهای مورد تأیید را منتشر نماید.
تبصره :چنانچه به دالیل مختلف نام یک یا چند نفر از متقاضیان در فهرست منتشره نباشد ،میتوانند حداکثر ظرف  54ساعت بعد از
اعالم ،اعتراض کتبی خود را به مدیر کل تسلیم نمایند.
ماده پنج :کمیسیونی مرکب از مدیرکل ،معاونت ورزشی استان و مسئول حراست به منظور رسیدگی به اعتراضات تشکیل میشود و
حداکثر ظرف سه روز به اعتراضات رسیدگی مینماید.
ماده شش :دیبر مجمع  01روز قبل از تشکیل مجمع ،از اعضاء برای شرکت در جلسه دعوت به عمل میآورد.
ماده هفت :در هنگام انتخابات رأیگیری به صورت مخفی انجام میگیرد و اسامی کاندیداها در مجمع روی تابلو درج میشود و هر
کاندیدا میتواند حداکثر ظرف  01دقیقه برنامههای خود را اعالم نماید.
ماده هشت :انتخاب اعضا هیئترئیسه در همان مجمع و یا در اولین مجمع فوقالعاده که حداکثر ظرف مدت  01روز پس از انتخاب
رئیس هیئت تشکیل میشود صورت خواهد گرفت.

ماده نه :تعداد آراء رئیس هیئت نباید کمتر از نصف آرا مأخوذه باشد( .

 = nآراء مأخوذه

)

 = xآراء نفر منتخب
تبصره :1در صورتیکه آراء مأخوذه برای انتخاب رئیس هیئت به حد نصاب نرسید دو نفر که بیشترین آراء را کسب کرده باشند ،در
مرحله دوم رقابت خواهند نمود.
تبصره :2در صورت تساوی آراء در مرحله دوم ،رأیگیری مجدد تا انتخاب یک نفر تکرار میگردد.
تبصره :3هر نفر از اعضاء مجمع درصورتیکه نمایندگی چند ارگان را داشته باشد فقط حق دادن یک رأی را خواهد داشت.
ماده ده :وظایف رئیس مجمع:

 .1تعیین زمان برگزاری انتخابات رئیس هیئت
 .2موافقت با زمان برگزاری مجمع سالیانه که از طرف دبیر یا رئیس هیئت اعالم میشود.
 .3موافقت با دستور جلسه مجمع
 .4صدور حکم رئیس هیئت پس از انتخاب شدن
ماده یازده :وظایف دبیر مجمع:

 .1ثبتنام از متقاضیان احراز پست رئیس هیئت و جمعآوری مدارک آنها و تشکیل پرونده و ارائه آن به مدیرکل
 .2دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع
 .3فراهم نمودن محل مناسب برای برگزاری مجمع بر اساس تعداد مدعوین
 .4فراهم نمودن وسایل و امکانات مورد نیاز جهت برگزاری جلسه
 .5دریافت معرفی نامه نمایندگان ارگانهائی که در مجمع حق عضویت دارند و همچنین نمایندگان ،داوران ،مربیان ،باشگاهها،
ورزشکاران و انجمنهای ورزشی بانوان
 .6دبیر مجمع به هنگام برگزاری انتخابات باید با معاونت ورزشی اداره کل تربیتبدنی ،هماهنگ باشد و چنانچه دبیر هیئت خود
کاندیدای پست ریاست گردد ،کلیه وظایف توسط معاون ورزشی تصدی خواهد شد.
 .7دبیر مجمع باید کلیه اموری که در جلسه مطرح و درباره آن تصمیمگیری میشود را صورتجلسه و از اعضای حاضر امضاء بگیرد.
ماده دوازده :شرایط احراز پست ریاست هیئتهای ورزشی استانها

 .1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 .2تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 .3معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
 .4نداشتن سوءسابقه کیفری
 .5دارا بودن حداقل  54سال
 .6دارا بودن حداقل تحصیالت دیپلم
تبصره :1رؤسای فعلی و دورههای قبل از شرط دارا بودن مدرک دیپلم مستثنی میباشند.
تبصره :2کاندیدا شدن افرادی که به استناد تبصره 0ماده 01آییننامه هیئتهای ورزشی مصوب  40/7/0سازمان تربیتبدنی مستعفی
یا برکنار شدهاند منوط به موافقت رئیس مجمع و مدیرکل تربیتبدنی استان میباشد.

ماده سیزده :به استناد تبصره 0ماده 01آییننامه هیئتهای ورزشی مصوب  40/7/0سازمان تربیتبدنی سرپرست موقت هیئت باید
ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب رئیس هیئت اقدام نماید.
تبصره :1سرپرست موقت هیئت استان میتواند بنابر پیشنهاد مدیریت تربیتبدنی شهرستان نسبت به صدور حکم سرپرست موقت
شهرستان اقدام نماید.
تبصره :2چنانچه در استانی سرپرست هیئت انتخاب نشده و دبیر مسئولیت انجام وظایف را به عهده گرفت نمیتواند برای رؤسا یا
سرپرست هیئتهای شهرستانها ابالغ صادر نماید.
تبصره :3در صورت بروز اختالف میان رئیس هیئت و رئیس تربیتبدنی شهرستانها مدیر تربیتبدنی استان مشکل را حل و فصل
مینماید.
ماده چهارده :برای برگزاری مجمع عمومی هیئت استان (اعم از عادی یا انتخابات) حضور رئیس مجمع یا مدیرکل استان به عنوان
نایبرئیس الزامی است.
تبصره :1در صورت عدم حضور رئیس فدراسیون نماینده ایشان (دبیر یا نایبرئیس فدراسیون) میتواند با حق رأی در مجمع شرکت
نماید .اداره جلسه مجمع به عهده مدیرکل استان خواهد بود.
تبصره :2در صورت عدم حضور مدیرکل یکی از معاونین ایشان (ترجیحاً معاون ورزشی) میتواهد به عنوان نماینده اداره کل با حق
رأی در جلسه مجمع به ریاست رئیس فدراسیون شرکت نماید.

این آییننامه به استناد تبصره 0ماده 7آییننامه هیئتهای ورزشی مصوب  40/7/0سازمان تربیتبدنی در  05ماده و  04تبصره در حوزه
معاونت ورزشی و امور فدراسیونها (دفتر تقویمهای ورزشی و امور مسابقات) تهیه و تدوین و در تاریخ  40/5/51به تصویب معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی رسید و قابل اجرا میباشد.
محسن مهرعلیزاده
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی

