
اطالعيه                                                                                                                                                                                                                                                      
آئيه وامٍ اجشايي  تاسيس ي فعاليت ساصماوُاي  مشدم وُاد مًضًع تصًيب وامٍ شماسٌ (1) مادٌ "ت"       دس اجشاي بىذ 

  َيات يصيشان چُاسميه ديسٌ  اوتخابات تعييه ومايىذٌ ساصماوُاي مشدم وُاد بعىًان 8/5/84ٌ مًسخ /31281ت /27862

. عضً َيات وظاست استان دس اياخش آرسماٌ سال جاسي بشگضاس مي گشدد 

      بذيىًسيلٍ اص كليٍ ساصماوُاي مشدم وُاد داساي مجًصفعاليت اص استاوذاسي،فشماوذاسي َاي يا ساصمان ملي جًاوان 

 آئيه وامٍ مزكًس پشياوٍ ي يا اعتباسوامٍ دسيافت ومًدٌ ي بشابش مقشسات بٍ ثبت 32 مادٌ 2سابق كٍ بٍ استىاد تبصشٌ 

سسيذٌ اوذ دعًت مي گشدد تا ومايىذٌ آوُا با اسائٍ مذاسك ريل  بٍ عىًان وامضد اوتخاباتي بشاي ششكت دساوتخابات ، 

 بٍ دبيشخاوٍ َيات وظاست بش ساصمان َاي غيشديلتي استان 26/8/93 لغايت 20/8/93دسيكي اص ساعات اداسي اص تاسيخ 

. مستقش دس دفتش امًس اجتماعي ي فشَىگي استاوذاسي ثبت وام ومايىذ 

رك رباي  5/8/1386سازمانهاي مردم نهاد مىرخ  شركت رد انتخابات رباربدستىرالعمل اجرايي انتخاب نماينذه سمه اه رد هيات اهي نظارت رب تأسيس و فعاليت شرايط و مذا

 : شرايط و مذارك مورد نياز انتخاب كننذگان 
  .داشتي تابعيت كشَر جوَْري اسالهي ايراى -1

ًوَدُ ٍ يا از سازهاى هلي  ازسوٌْايي كِ از ٍزارت كشَر، استاًذاري، فرهاًذاري پرٍاًة تأسيس ٍ فعاليت دريافت داشتي هعرفي ًاهِ- 2

 .داراي اعتبار ًاهِ هي باشٌذ ٍ برابر هقررات بِ ثبت رسيذُ اًذ  8/5/84 آئيي ًاهِ هَرخ 32 هاد2ُجَاًاى بِ استٌاد تبصرُ 

از ٍزارت كشَر، استاًذاري،  سوٌْايي كِ تاكٌَى هَفق بِ ثبت ًشذُ اًذ، درصَرتي كِ داراي پرٍاًة تأسيس ٍ فعاليت - 1تبصرُ 

هعرفي ًاهِ ّيات هَسس ٍدر صَرت برگساري هجوع عوَهي ٍ تعييي ّيات هذيرُ  فرهاًذاري ٍ يا سازهاى هلي جَاًاى باشٌذ هي تَاًٌذ با

 .ًاهِ از سوي در ايي اًتخابات شركت ًوايٌذ با هعرفي

. را براي راي دادى دارد ّر سوي حق هعرفي يك ًوايٌذُ- 2تبصرُ 

 .اعتبار ًاهِ صادرُ از سازهاى هلي جَاًاى  ارائِ اصل ٍ تصَير پرٍاًِ تأسيس ٍ فعاليت ٍ يا -3

 . هعرفي شذُ از سَي سوي ارائِ يك قطعِ عكس از ًوايٌذُ -4 

:  شرايط و مذارك مورد نياز انتخاب شونذگان 
  داشتي تابعيت جوَْري اسالهي ايراى - 1 

   سال توام25داشتي حذاقل - 2

قاًَى اساسي بايذ بِ اصَل ديي خَد اعتقاد ٍ  اعتقاد ٍ التسام عولي بِ اسالم ٍ ٍاليت هطلقِ فقيِ، اقليت ّاي ديٌي شٌاختِ شذُ در- 3

 .التسام عولي داشتِ باشٌذ 

    براي داٍطلبيي هرد دارابَدى كارت هعافيت دائن ًظام ٍظيفِ يا كارت هعافيت تحصيلي يا كارت پاياى خذهت- 4

داشتي حذاقل دٍسال سابقِ عضَيت در سوٌْا  -5

 ٍ تصَير پرٍاًِ تأسيس ٍ فعاليت ٍ يا اعتبار ًاهِ صادرُ از سازهاى هلي جَاًاى ارائِ اصل  - 6

 ارائِ تصَير رٍزًاهِ رسوي كشَر هبٌي بر ثبت سوي  - 7

  سوي بِ هٌظَر هعرفي ًوايٌذُ خَد براي ًاهسدي در اًتخابات ارائِ صَرتجلسِ ّيات هذيرُ - 8

  ( تدرصَرت داشتي تَضيحات،ارائِ تصَيرصفحِ تَضيحا)شٌاسٌاهِ ًوايٌذُ هعرفي شذُ ارائِ تصَير -9

  3 ×4دٍقطعِ عكس -10

 . تكويل ٍ تحَيل فرم هشخصات فردي بِ دبير خاًِ-11 

.  بذيُي است ايه مذت قابل تمذيذ وخًاَذ بًد 

 دبيرخاهن هيئت نظارت رب سازمانهاي غيردولتي استان


