
 ی انتخابات هیأت مدیرهنامزدها شیوه نامه تبلیغات

 ییاست و از آنجا یدرون حرفه ا یموضوع وکال و کارشناسان رسمی دادگستری یها رهیمد هیأتانتخابات 

لذا  گردد یمطرح م هااستان ء حاضر دراعضا نیدر ب صرفاً یانتخابات غیو هرگونه تبل یکه دامنه اطالع رسان

مرکز وکال، کارشناسان رو،  نیباشد. از ا یجامعه نم یهابخش ریآن به سا غاتیبر توسعه آثار تبل یضرورت

، ی استانیها رهیمد اتیانتخابات ه غاتیدر تبل هیوحدت رو جادیبا هدف ا رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

، استانی  های دفاتر هیأت مدیرهدستورالعمل تشکیل و وظائف  یزائد و در راستا یها نهیکاهش هز ه منظورب

 .و ابالغ نموده است نیتدو را نامه حاضر وهیش

 اراتیو اخت فیخود را در چارچوب وظا یسوابق و برنامه ها یگروه ای یمجازند به شکل فرد نامزدها -1

 رعایت شود. کارشناسیو شئون وکالت  باید امر نیدر ا کنند. یخود معرف غاتیدر تبل رهیمد هیأت

متناسب  یدادگستر و کارشناس رسمی لیوک تیساده و با عرف، شأن و شخص ن،ینامزدها وز ریتصو

 .باشد

 داشته باشند. یانتخابات غاتیبه صورت مشترک تبل توانندیم یانتخابات یهانامزد -2

به وکالت پروانه اشتغال  ینفر دارا کی غ،یقبل از هر گونه تبل گروه های انتخاباتی موظفنداز  کیهر  -3

 (نامزد ریغ ای نامزداعم از ) باشد و باالتر 3از درجه  یانتظام تیفاقد محکوم کارشناسی رسمی کهیا 

 .ندینما یمعرف ییاجرا أتیبه ه غاتیبه عنوان مسئول تبل کتباً

رسمی فضای و کانال های  استان ذیل باشند از طریق وب سایت مرکز شرایط دارای که هایی گروه -4

 شد. معرفی خواهندمجازی استان 

 گروه دارای نام و شعار اعالم شده باشد. (1

 معرفی کرده باشند.فر را بعنوان اعضای هیأت مدیره ن 9 یا 7، 5 تعداد (2

 .شده باشدپوستر تبلیغاتی توسط گروه آماده  (3

 انتخابات موظف است : (هیأت مدیره استان) هیأت اجرایی -5

ارائه اقالم  ایرا جهت الصاق  یمناسب یبر انتخابات مکانها نظارت یها أتیه یبا همکار (1

 .دینما یمعرف یانتخابات ینامزدها یغاتیتبل

به منظور آشنایی هرچه  انتخاباتی نماینده هر گروه برایبرگزاری نشست تبلیغی نسبت به  (2

 .اقدام نماید هاگروه های برنامه بیشتر وکال و کارشناسان با

 نام، شعار و نشانی وب سایت گروه های انتخاباتی را برای اعضای استان پیامک نماید. (3

 کسانیانتخابات با شکل  یاطالع رسان گاهیپا کیاستان ها،  رهیمد اتیهر دوره انتخابات ه در (4

 .راه اندازی نماید ماه قبل از انتخابات کیاستان حداکثر  رهیمد أتیدفتر ه تیسا لیذ

کلمه بر اساس حروف  100استان را حداکثر در  یانتخابات یاطالعات خودنگاشت نامزدها

انتخابات درج خواهد کرد.  یاطالع رسان گاهیمرتب کرده و در پا ینام و نام خانوادگ یالفبا

انتخابات هر استان  ییاجرا أتیصحت اطالعات ارائه شده به عهده نامزدها بوده و ه تیمسئول

 قیآن از طر یمذکور، نشان یاطالع رسان گاهیپا جادیکرد. همزمان با ا خواهدبر آن نظارت 



ها شامل موارد استان ارسال خواهد شد. اطالعات خودنگاشت نامزد یتمام اعضا یبرا امکیپ

 خواهد بود : ریز

i.  نامزدو عکس  یمشخصات فرد 

ii.  ارشد و دکترا  یکارشناس ،یکارشناس ،یو محل اخذ )کاردان یلیمدارک و رشته تحص

 رک مستند ارائه شده(اطبق مد

iii.  طبق مدارک  یو اجتماع ییاجرا ،یحرفه ا ،ی) اعم از علم یتیریو مد یسوابق شغل

 مستند ارائه شده(

iv.  پژوهش  ایکتب، مقاالت و  نی، عناو یلیتحص ینامه ها انینامه / پا انیعنوان پا

 انجام شده و منتشر شده یها

v.  در  یو هدف از نامزد یتیمأمور یها در حوزه ها دگاهیها و د دهیاعالم برنامه، ا

 انتخابات به صورت مجمل و خالصه

 :  یغاتیتخلفات تبل -6

انتخابات اقدام به انجام  ییاجرا هیأتشده توسط  نییتع ینامزدها مجازند در بازه زمان هیکل (1

 یغاتیتبل تیاست هر گونه فعال یهی. بدندینما شیوه نامه نیدر چارچوب ا یغاتیتبل یهاتیفعال

ناظر بر انتخابات  هیأتمحسوب شده و به  رفتار خالف شأنشده  نییو پس از بازه تع شیپ

به اطالع همگان  ییاجرا هیأت یها هیاطالع قیاز طر غاتیشود. بازه مجاز تبلیارجاع داده م

 .دیخواهد رس

 یو دولت یمراجع رسم قیاز طر غاتیاز زمان مجاز بودن تبل یغاتیتبل تیانجام هرگونه فعال (2

و امکانات وزارتخانه ها و  لیاستفاده از وسا ای مرکزکارکنان  ، هایشهردار و هاوزارتخانه رینظ

ها و شرکت ها و سازمان  یوابسته به دولت و شهردار وسساتو م یدولت یادارات، شرکتها

 ی)به هر مقدار( استفاده م یکه از بودجه عموم یها و نهادها و موسساتوابسته به آن یها

فوق  یو امکانات متعلق به دستگاه ها لیگذاشتن وسا اریدر اخت نیهمچن مجاز نیست.کنند، 

محسوب  نامزد برای وی، رفتار خالف شأنآن به  بنبوده و در صورت احراز انتسامجاز الذکر 

 خواهد شد.

را  یانتخابات یاز نامزدها کی چیه هیعل ایله  غیو نظارت حق تبل ییاجرا یها أتیه یاعضا (3

 .ندارند

درج  یبرا یدولت یسازمان ها و ارگان ها ریو سا مرکزقوه قضائیه، استفاده از نام و نشان  ءسو (4

 ممنوع است. یانتخابات غاتیدر تبل

 یها تیشخص ریاحزاب و گروه ها و تصاو ،یاسیس یهرگونه ارجاع و استفاده از نمادها (5

 .باشدیمجاز نم ،یاسیس

 توانندینبوده و تنها م نامزدهادیگر  هیعل غیوجه مجاز به تبل چیبه ه آنهاو طرفداران  نامزدها (6

 تیثیو هرگونه هتک حرمت و ح ندیمورد نظرشان را مطرح نما نامزد ایخود  هاییستگیشا

  طبق مقررات برخورد خواهد شد. نیممنوع بوده و با متخلف نامزدها



ممنوع  غاتیدر امر تبل مرکزکارمندان  نیو همچن یا کارشناس رسمی لیوک ریدخالت افراد غ (7

 در موارد مذکور در این شیوه نامه. مگر است

هیأت نظارت بر عهده  و برخورد قانونی با موارد تخلفاتی شیوه نامه نیا یبر حسن اجرا نظارت (8

 باشد.  یم استان

 
باشد و تخلفات  یم یو مجاز یقیاعم از حق یغاتیتبل یفضاها هینامه شامل کل شیوه نای:  تبصره

 شود. یبر انتخابات ارجاع م ظارتن اتیگزارش شده به ه

 

توسط رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و  و یک تبصره ماده  6در   9/7/1398 خینامه در تار وهیش نیا

 ینامزدها یمفاد آن برا،  بازرسی و امور استانهای مرکز و با ابالغ دیگرد بیتصومشاوران خانواده قوه قضائیه 

اندرکاران انتخابات دست ریانتخابات و سا و نظارت بر ییاجرا یهاأتی، ه های استانی رهیمد أتیدر ه تیعضو

 الزم االجرا است.


