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 :کلياتـ  ش اولبخ

نظر به ، 5931در سال  شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمجلسه بنا به مصوبه  ـ6ماده  

  4 و 9 و 2 هرای  تبصرره  نشرریات دانشرگاهی و برر اسرا     فعالیت مصوبه ضوابط ناظر بر  2از ماده  4و  2ترکیب مندرج در بند های 

شرح ترتیرب  نامه به منظور شیوهاین دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،  3ماده  9و 2های  تبصره و 4ماده 

انتخابات »و  «دانشگاهبر نشریات هر  ناظر کمیته در یگاهمسئول نشریات دانشمدیران نمایندگان انتخابات »برگزاری اجرایی و قانونی 

تردوین  « تحقیقرات و فنراوری   وزارت علروم، بر نشرریات  شورای مرکزی ناظر کشور در ی گاهنشریات دانش مدیران مسئولنمایندگان 

 گردیده است.

مراکرز و   ،هرا، مراکرز ومروزا عرالی    کلیه دانشرگاه  نامه،در این شیوه دستورالعمل اجرایی، منظور از دانشگاه 2ماده  به استناد ـ6تبصره 

 دانشگاهی است.واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای 

 سال کمیته ناظر دانشگاه را در نیمانتخابات هر سال موظفند  تبصره یک ماده یک()طبق هامعاونت فرهنگی دانشگاه ـ1تبصره 

  .نمایند  برگزار زیر ترتیبطبق فعال اسفند ماه با شرکت کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی  پایان تا حداکثردوم تحصیلی 

باشد. در  زیر به شرح مندرج در جدولدر طول یکسال های منتشرشده ون ای است که تعداد شمارهنشریه ،شریه فعالن مکررـ 1تبصره 

. نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سند( مالک عمل استجامع مندرجات سامانه  ،تشخیص نشریه دانشگاهی فعال

 دو ترم قبل از برگزاری انتخابات مربوط باشد.جدول، مجوز نشریه باید به  3تا  1طرهای سدر 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 های منتشرشدهتعداد شماره دوره زمانی انتشار نشریه ردیف

 56 روزنامه  .1

 11 نامههفته  .2

 6 نامهدوهفته  .3

 3 ماهنامه  .4

 2 دوماهنامه  .6

 2 نامهفصل  .5

 1 نامهدوفصل  .7

 1 نامهسال  .8

 2 نامهگاه  .9
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مسرئول نشرریات   مدیران انتخابات نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است و اجتماعی ی مدیرکل فرهنگ ـ8تبصره 

اه پس از برگزاری مظرف یک ، زیر ترتیبرا طبق  تحقیقات و فناوری وزارت علوم،بر نشریات شورای مرکزی ناظر کشور در ی گاهدانش
 د.هر سال برگزار نمایماه یمه خرداد تا ن حداکثرو  هاهای ناظر در دانشگاهانتخابات کمیته

، برگزاری جلسات کمیته ناظر و یا شورای مرکزی ناظر بدون 9و 2های بصرهزاری انتخابات مندرج در تدر صورت عدم برگ ـ9تبصره 

شرورا، هری     فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و مصوبات کمیته و یرا  ،نمایندگان سابقبا حضور حضور نمایندگان مدیران مسئول و یا 
 گونه اعتبار و الزامی ندارد.

( شود و یا جلسه 4در تبصره  مذکوربه شرح یل جلسه به صورت غیرقانونی )چنانچه عدم برگزاری انتخابات منجر به تشک ـ 5تبصره 

فراد دسرتورالعمل   ز مکلیه مسرئولیت ناشری از تخلرف ا   دستورالعمل اجرایی تشکیل نگردد،  55و ماده  1در موعد قانونی مندرج در ماده 
 خواهد بود. ، تحقیقات و فناورییا وزارت علومو دانشگاه  رئیسنامه حاضر، بر عهده اجرایی و شیوه

به صورت عمومی و با رای مخفی خواهد بود. در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط  انتخابات با برگ رای، ـ  1تبصره 

هیرات علمری( رای    کارت عضوی معتبر )کارت دانشجویی،کارت ملی، شناسنامه،کارت پرسنلی وشناسای تمی تواند یک بار با ارائه کار
 دهد.

 استفاده شده است: زیردر این شیوه نامه، اختصارات  ـ2تبصره 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاهی شورای مرکزی ناظر بر نشریات  شوراي مركزي:

 گاهکمیته ناظر بر نشریات دانش كميته ناظر:

 دستورالعمل اجرایی ون(5نشریات دانشگاهی و ماده فعالیت مصوبه ضوابط ناظر بر 5)با تعریف مندرج در ماده  نشریه دانشگاهینشريه:

 نشریات دانشگاهی )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(فعالیت مصوبه ضوابط ناظر بر  مصوبه ضوابط ناظر:

 نشریات دانشگاهیفعالیت بر  دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر :دستورالعمل

 نظارت بر انتخابات هیأت نظارت: هيأت

 کمیته اجرایی انتخابات كميته اجرايي:

 نه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهکارشنا  فرهنگی مسئول در دبیرخا كارشناس نشريات دانشگاه:

اظر بر نشریات دانشرگاهی وزارت علروم،   کارشنا  فرهنگی مسئول در دبیرخانه شورای مرکزی ن كارشناس نشريات وزارتخانه:

 تحقیقات و فناوری

 انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشگاه: بخش دوم ـ

 ت در کمیتره نراظر دانشرگاه وغراز     برگزاری انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه با طرح موضرو  برگرزاری انتخابرا   رسمی روند  ـ1ماده 

 وراء بری  از نیمری از  بات و تصرمیمات برا ر ی   و مصرو  این جلسه کمیته ناظر الزامی استدر  ءشود. حضور حداقل پنج نفر از اعضامی
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 یترره اجرایرری اقرردام  و کمنظررارت هیررأت  اعضرراءدر جلسرره، نسرربت برره انتخرراب   موضررو  پررس از طرررح. ن اعتبررار داردحاضرررا
  شود.تعیین می زمان و مکان برگزاری انتخابات، انامزدهشود. سپس زمان ثبت نام می

و در که تا قبل از زمران جلسره    یانتشار نشریه و یا اعمال تغییرات مجوزهای صدور ف است کلیه درخواستکمیته ناظر موظ ـ  صرهتب

و موافقت یا کرده رسیدگی  را یرخانه کمیته ناظر شده استتحویل دبدستورالعمل  54ماده  4تبصره یا و  25عد قانونی مقرر در ماده مو
ای کره هری  درخواسرت    اعالم نماید، بره گونره  دستورالعمل  54ماده  4و تبصره  22، 22، 25، 51طابق مواد مخالفت مکتوب خود را م

  بایست با اعالم کتبی دالیل مخالفت و مستند به مقررات مربوطه باشد.های فوق، می. مخالفت با درخواستدیگری باقی نماند

 خابات:كميته اجرايي انت ـ فصل اول

 در روز یا روزهرای برگرزاری انتخابرات )در صرورت تمدیرد( را      لیت کلیه روند اجرایی انتخاباتایی انتخابات، مسئوکمیته اجر ـ8ماده 

 باشد:داشته و ترکیب ون به شرح ذیل می بر عهده 
 کمیته اجرایی مدیر فرهنگی رئیسر 5

 رئیس کمیته حکم با  به عنوان دبیر کمیته کارشنا  نشریات دانشگاهر 2

 گستردگی انتخابات(حجم کار و )به نسبت  ن نشریات ون دانشگاهنفر دانشجو از میان فعاالار یا چهدو ر 9

زمران   ثبرت نرام از کاندیرداها و اطرال  رسرانی     فرویند  ،انامزدهزمان ثبت نام  رسانیاطال از جمله  انتخابات روند اجرایی ـ6 تبصره

 باشد.میانتخابات  یس کمیته اجراییرئعهده ، بردوم(ر وچه ددور اول و چه برگزاری انتخابات )

، در کارشنا  نشریاتتوسط  عمومی طال  رسانیدانشجویان مذکور در بند دوم این ماده، از میان دانشجویانی که پس از ا ـ1تبصره 

لسه کمیتره  اند و لیست ونها پی  از برگزاری جدر این کمیته اعالم ومادگی کرده مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت
ثبرت نرام کننردگان و یرا      شروند. تهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر و به قید قرعه انتخاب مینشریات ناظر توسط کارشنا  

 شان، در زمان قرعه کشی حق حضور در جلسه را دارند.نمایندگان

 نظارت بر انتخابات: هيأت ـ فصل دوم

، اخرذ ر ی، شرمارا   انامزدهر نام ثبت اعم ازابتدا تا انتها  روند انتخابات ازکل نظارت بر مسئولیت نظارت بر انتخابات،  هیأت ر9ماده 

در این شیوه نامه  را به شرح مقرر انتخاباتنهایی تنظیم صورتجلسه  و شکایات تخلفات و ، رسیدگی بهانتخابات عالم نتایج نهاییوراء، ا
 باشد:به شرح ذیل میانتخابات نظارت بر  هیأت ترکیب اعضاءبر عهده دارد. 

 بدون حق ر ی کمیتهبه عنوان دبیر  فرهنگی دانشگاهمدیر ر 5

 عضو حقوقدان کمیته ناظرر 2

 ن نشریات دانشگاهی ون دانشگاهاز میان فعاال نفر دانشجو دور 9

، در کارشنا  نشریاتط ی توسرسانی عمومطال م این ماده، از میان دانشجویانی که پس از اسومذکور در بند  اندانشجوی ـ6تبصره 

اند و لیست ونها پی  از برگزاری جلسه کمیتره  در این کمیته اعالم ومادگی کرده مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت
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 هیرأت  دانشرجویی  اعضراء  د.نشرو یقرعه انتخاب مر تهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر به قید  نشریاتناظر توسط کارشنا  
  .د شدنسردبیران نشریات دانشگاهی انتخاب خواه مدیران مسئول و تیاز وا رعایت اولویت برای صاحبان امنظارت، ب

 اعضاء، اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران، 4ماده  9و بند  9ماده  9ن نشریات دانشگاهی مذکور در بند فعاال ـ1تبصره 

 ریات به هر نو  فعالیت دارند.هیأت تحریریه و کلیه افرادی است که در نش

ن و مسرئوال  یدانشرگاه ن سرایر مسرئوال   ،مدیر فرهنگی ،معاون فرهنگی ،نظارتهیأت  ،کمیته اجرایی کدام از اعضاء  هی ـ  5ماده 

 باشند. نامزد بات در همان انتخا بایدن در هر سطح و سمت وزارت علوم

ن باشند، درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط به همرا  نامزدانتخابات  کمیته ناظر در یاعضاچنانچه هرکدام از  در ضمن ـ6تبصره

و صورتجلسه  انتخابات درباره نهایی اظهارنظر ،رسیدگی به اعتراضات ،نظارتهیأت ، اجرایی کمیته اعضاء دوره انتخابات )اعم از انتخاب
 داشت.و ...( حق ر ی نخواهد  ون

براره مسرائل و   در البردل بره جرای وی صررفا     باشد، عضو علری ناظر یران مسئول در کمیته نمایندگان مد از نامزد،چنانچه  ـ1 تبصره

دسرتور جلسره   اوتی در متف موضوعاتچنانچه  شود، حق ر ی خواهد داشت.کمیته مطرح میانتخابات که در جلسه موضوعات مرتبط با 
صورت جلسه مشتمل بر مسائل و موضوعات  زیرظیم و با تفکیک مسائل و موضوعات انتخاباتی، دو صورت جلسه تنباشد،  مطرحکمیته 

 البرردل نماینررده مرردیران مسررئول امضررا گرفترره    ( و عضررو علرری نررامزدعضررو  ی از سررایر اعضرراء حاضررر )برره اسررتنثاء   انتخابررات
 کند.اصلی حاضر امضاء می اعضاء زیر صورت جلسه دیگر،شود و می

    ثبت نام كانديداها: فصل سوم ـ

 اطالعیره  در همران جلسره،   کمیتره نراظر   ن در جلسره  و امضاء ون توسط حاضرا 2ضو  ماده صورت جلسه مو پس از تنظیم ـ1ماده 

 رسد.ال  کلیه مدیران مسئول نشریات میتهیه و به اط نشریات توسط کارشنا  نامزدهاثبت نام 

 از سه روز کاری باشد.کمتر نباید  نامزدهازمان درنظر گرفته شده برای ثبت نام  ـ6تبصره 

 ،نامزدهرا شرایط  ،زمان برگزاری انتخابات ،اطالعیه ثبت نام با درج کلیه اطالعات الزم از قبیل موضو  برگزاری انتخاباتـ 1تبصره 

کارشرنا   اعرالم شود.  دانشرگاه  فعرال  نشریاتدیران مسئول کلیه به مباید مدارک الزم و ...  ،ثبت نام محل ،روزها و ساعات ثبت نام
العیه مذکور را بر روی پایگاه اطال  رسانی معاونت فرهنگی و یا دانشگاه قرار داده و هم چنین مفاد اطالعیه را موظف است اط نشریات

های رسال نماید و ون را بر روی تابلوبرای کلیه مدیران مسئول او  پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطال  رسانی ،از طریق ایمیل
هرا و پرردیس هرا و    دانشرکده ن فرهنگری  تابلو اعالنات، برای کلیره معاونرا     رسانی و نصب دراعالنات نصب و هم چنین جهت اطال

 دانشگاه ارسال نماید.زیر مجموعه ها و ... خوابگاه

 و روز وغاز ثبت نام، نباید کمتر از سه روز کاری باشد.رسانی اطال صله میان زمان اتمام فرویند فا ـ8تبصره 
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 در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است: نامزدیشرایط  ـ2ماده 

 باشد.فعال  ریهمدیرمسئول نش، نامزدر 5

مالک برای تعیین احراز شرایط نامزدی در انتخابات همان مالک ویین نامه وموزشی و تحصیالت تکمیلی است که شامل هشت ترم ر 2
 ت ترم برای مقطع دکتری است .برای مقطع کارشناسی، چهار ترم برای مقطع کارشناسی ارشد و هش

دستورالعمل(، نافی حق مدیرمسرئول بررای    29عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده نشریه )مفاد ماده  ـ6تبصره 

 نیست.دیداتوری کان

، 5 یمندرج در بندها هاتیتنب نگردد، از جمله هیمنع دائم انتشار نشر ایتذکر و ... که منجر به لغو مجوز  ایو  هیهرگونه تنب ـ1تبصره 

شررکت در   ایر  نرامزدی حرق   یدستورالعمل و مانند ون، نراف  24اخطار ماده  ایو  2ماده  2تذکر بند  ایو  41ماده  51و 3، 8، 1، 4، 9، 2
در انتخابات شرکت  ای نامزدیحق  ت،ی، تنها در صورت قطع41ماده  59و  52، 55، 2، 1 یمندرج در بندها هاتی. تنبباشدیانتخابات نم

باشد و فقط  تیدر حال گذراندن دوران محروم رمسئولیکه مد ی، تنها در صورت41ماده  2و  1 یبندهامندرج در  هیبرد. تنبیم نیرا از ب
   برد.یم نیو شرکت در انتخابات را از ب نامزدیشده، حق  تیمحروم نیا لکه متحم یرمسئولیدر خصوص همان مد

 را به پیوست فرم ثبت نام در انتخابات تحویل دهند: زیردر هنگام ثبت نام، رونوشت مدارک  بایدا دهزنام ـ 8ماده  

کرارت پرسرنلی و یرا     یا درخصوص دانشجویان و یا گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال جاری کارت دانشجوییبه همراه داشتن ر 5
  هیأت علمی یأت علمی در خصوص کارکنان و اعضاءعضویت ه

 (مالک ثبت درسامانه جامع نشریات) .نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد وخرشماره دو از یک نسخه ر 2

، (ات علمیی، شناسنامه، کارت پرسنلی و کارت عضو هکارت ملیکارت دانشجویی، )شناساییرک به همراه داشتن اصل مد ـ6 تبصره

 الزامی است. نشریاتتوسط کارشنا   احراز هویتجهت 

و یا فقدان شرایط  مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامینام و  فرم ثبتمسئول ثبت نام موظف است  ـ1تبصره 

، مورد را به متقاضی اعالم نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسرئول  نامزدی
 یوسررت را نرردارد. مسررئول ثبررت نررام   و یررا مرردارک پ نررامزدیفررت فرررم تقاضررای  ثبررت نررام برره هرری  عنرروان حررق عرردم دریا   

و مدارک پیوست را با ذکر دقیرق عنروان یرا عنراوین مردارک      نامزدی پس از اخذ فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای  باید
 ارائه دهد. نامزدیدریافتی در ون، تهیه و به متقاضی 

 ن:شرايط رأي دهندگا ـ فصل چهارم

 است: زیرشرایط ر ی دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح  ـ4ماده 

 باشند.فعال  همدیرمسئول نشری -5

 التحصیل و یا اخراج نشده باشند.فارغ -2

 قطعی نشده باشد. ،محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل -9
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دستورالعمل(، نافی حق مدیرمسرئول   29توسط نشریه )مفاد ماده عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده  ـ6تبصره 

  برای شرکت در انتخابات نیست.

و مراد  شودر  دانشجو در وموزا موسسه ثبت میتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که وخرین نمره قطعی د ـ1تبصره 

 اج است.از اخراج، قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخر

 ها:نامزدتهيه ليست رأي دهندگان و  ـ فصل پنجم

بررسری   نامزدهاشکیل و شرایط نظارت بر انتخابات ت هیأت، نامزدهاتا پنج روز کاری پس از تکمیل فرویند ثبت نام حداکثر  ـ60ماده

انجرام  وسرط کارشرنا  نشرریات    تنظارت  هیأتبایست تا پی  از تشکیل جلسه در صورت لزوم می نامزدهااستعالم وموزشی  شود.می
 د.شو

 (در ماده فوق)برای ر ی دادن، در همان جلسه مذکور  3از حیث شرایط مندرج درماده  لیه مدیران مسئول نشریاتلیست ک ـ66ماده 

ان مردیر نشرریات و  اسامی کلیره  طی جدولی موظف است تا پی  از جلسه،  نشریاتد. کارشنا  شخواهد  بررسی نظارت هیأتتوسط 
 اعرالم  ار حداقل یک شماره در یک سال قبل راانتشار یا عدم انتشوضعیت توالی انتشار و را تهیه کرده و در همان جدول،  ونها ولمسئ

کره  بخواهنرد   نشرریات تواننرد از کارشرنا    نظارت مری  هیأت شود. اعضاءسا  همان جدول تهیه مینماید. لیست نشریات فعال بر ا
ائه دهد و کارشنا  موظف است در همان جلسه، مستندات مورد درخواست را ارائه دهد. در نهایرت و  شده را ار تنظیممستندات جدول 

  شود.نظارت تنظیم می هیأتپس از بررسی جدول ارائه شده، لیست واجدین شرایط شرکت در انتخابات توسط 

ظرف  حداکثرموظف است  نشریاتکارشنا   ،نظارت هیأتدر جلسه  و ر ی دهندگان نامزدهاپس از تنظیم و تأیید لیست ـ 61ماده 

یسرت  مهلت اعتراض بره ل  ،لیست ر ی دهندگان ،هانامزدلیست  ،انتخاباتمکان  ،ساعت اطالعیه برگزاری انتخابات را با ذکر زمان 48
برق ترتیبرات   طرسانی ون به کلیه مدیران مسئول نشرریات )فعرال و غیرفعرال(    تهیه و نسبت به اطال یا لیست ر ی دهندگان  نامزدها

 اقدام نماید. 2ماده  2مذکور در تبصره 

ها نبوده و یا مدیران مسئولی که نامشان در لیست واجدین شرایط شررکت در انتخابرات   که نامشان در لیست نامزد نامزدهایی رتبصره

های فروق الرذکر اعتراضری    تی در لیسیا مدیرمسئول نامزدنام درج  و یا دیگر مدیران مسئول نشریات که نسبت به وجود یا عدم نیست
 تحویل دهند.یا دبیرخانه ذیربط  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریاتتوانند اعتراض خود را به همراه مستندات به می روز 1تا  حداکثر، دارند

سرت ر ی  لی ها یرا نامزددر صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به هر مسأله مرتبط با انتخابات )اعم از اعتراض به لیست  ـ68ماده 

و اعتراضات وارده بررسی و  نفر از اعضاء تشکیل 1و با حضور حداقل  روز 1ظرف  حداکثرکمیته ناظر العاده دهندگان و ...(، جلسه فوق
 شود.حاضرین اخذ می وراء یمی ازنبی  از تصمیمات مقتضی با ر ی 

موظف است بالفاصله در همان روز  نشریات، کارشنا  دگانو یا ر ی دهن نامزدهادر صورت بروز هرگونه تغییری در لیست  ـ  تبصره

و اطال  رسانی به همان ترتیب  ها و ر ی دهندگاننامزداسامی  ،نسبت به تنظیم اطالعیه جدید برگزاری انتخابات با ذکر زمان برگزاری
 اقدام نماید. 2ماده  2مندرج در تبصره 
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 بایرد گرزاری انتخابرات، حرداقل    ( ترا زمران بر  59یرا تبصرره  مراده     52ر مراده  رسانی )حسب مورد مندرج داز زمان اطال  ـ69ماده 

 فاصله باشد. روز 1 

 انتخابات، از هرگونه اعمال سرلیقه، کنندگان در ها و شرکتنامزدد درباره شرایط های خوبایست در بررسینظارت می هیأتـ 65ماده 

قانونی خودداری نماید. در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسرعه دامنره   های غیریق و تفحص و نظارتتحق ،انجام استعالمات بی مورد
ع از این شروط( و به طور کلی لحاظ هرگونه ترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر ور )و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسشروط مذک

 ر ممنو  است.فوق الذک 3و شروط سه گانه مندرج در ماده  1مندرج در ماده  سه گانهشروط 

 مکتوب و با ذکر مستند قرانونی، برا ارایره   نظر خود را  بایدبداند،  اقد شرایط نامزدینظارت، فرد یا افرادی را ف هیأتچنانچه  ـ  تبصره

  ابالغ نماید.  نامزددالیل و مدارک به صورت جداگانه به هر 

اعرالم   کمیتره نراظر  دبیرخانه ند مراتب را به صورت کتبی به که قصد انصراف داشته باشند، موظف ایدر هر مرحله هانامزد ـ61ماده 

 حرذف شرود. برا شررو  فروینرد      نامزدهرا  از لیسرت   وی بالفاصرله نرام   بایرد اعرالم انصرراف نمایرد،     نامزد ای کهدر هر مرحله نمایند.
 ی وجود ندارد.نامزددیگر امکان انصراف از  ،گیریر ی

 ششم ـ معرفي نمايندهفصل 

 مگر اینکه یکی از موارد زیر وجود داشته باشد: ی نماید.معرف ای رانمایندهتواند برای شرکت در انتخابات، مینسئول مدیرم ـ62 ماده

 پیام نور، فرهنگیان، جامع علمری کراربردی و فنری حرفره ای     دانشگاه های شاملوط به یکی از دانشگاه های ستادی ر انتخابات مرب5
 باشد. 

 حدها و پردیس های دانشگاه در خارج از استان محل استقرار پردیس مرکزی باشد.ر محل تحصیل دانشجو در وا2

ع نماینددگی راا   وموض ،نام نشریه ،نمایندهیا  شامل نام و نام خانوادگی مدیر مسئول باید نماینده نامهمعرفی  ـ 6تبصره 

 دادن دا انتخابات کمیته ناظر( و امضا  مدیر مسئول و تاایخ امضا باشد.

مردیر مسرئول   نماینده باید دانشجوی همان دانشگاه محل تحصیل هر فرد تنها می تواند نماینده یک مدیر مسئول باشد.  ـ1 تبصره

 تواند هم با حق رای خود و هم با نمایندگی از مردیر مسرئول دیگرر در انتخابرات شررکت نمایرد. نماینرده برا          ینممدیر مسئول  باشد.
 داد.در انتخابات رای خواهد که صحت ون توسط کمیته اجرایی انتخابات احراز می شود ول معرفی نامه مکتوب از سوی مدیر مسئ

 ، از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:زیرمعرفی نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط  ـ8تبصره 

ن فرهنگری یرا کارشرنا     ئوالیندگی را به مسر نامه نمااجرایی انتخابات، مراجعه و معرفیتا پی  از شرو  روند  مدیرمسئول شخصا ر 5
 نظارت تحویل داده باشد.هیأت کمیته اجرایی یا  اعضاءنشریات دانشگاه و یا 

 مدیرمسئول، به طریقی )مانند گواهی امضاء وی توسط دفترخانه اسناد رسمی( محرز باشد. صحت امضاءر 2

در دیگرر   هرای مربوطره ارائره داده یرا متعاقبرا      درخواست مجوز در فرمد در هنگام مدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که خور 9
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نامره  یل اعالم شده از سوی خود، معرفیمکاتبات خود اعالم داشته، معرفی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند اینکه از طریق ایم
  .نماینده را به ودر  پست الکترونیک دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه ارسال کند

 تبليغات كانديداها: ـ فصل هفتم

تبلیغات نماید. زمان تبلیغات از هنگام اعرالم لیسرت    ها(نامزدو چه گروهی )با دیگر  تواند چه به صورت فردیمی هر نامزد ـ68ماده 

مکتروب در خرارج از   هر گونره تبلیغرات    ر ی گیری ادامه دارد. پخ ، انتشار، الصاق و قبل از وغاز فرویندساعت دو شرو  و تا  هانامزد
 باشد.چه از سوی دیگران ممنو  می و هانامزدساعات مقرر چه از سوی 

هرگونه انتشار، پخ ، الصاق و ... هرنو  تبلیغات و یا مطالبی )چه به صورت مکتوب و چه به طرق دیگر( به هر شرکل و   ـ6تبصره 

باشد، ممنو  بروده و تخلرف انتخابراتی بره      ل یا افعال مجرمانهو مصداق فعنامزدها هر نو  که حاوی مواردی در راستای تخریب سایر 
 حساب می وید.

مردرک یرا   و یا گروهری از ایشران، الزم اسرت     نامزدتشکل یا نهاد یا کانون و ... از یک شخص، در صورت حمایت یک ـ  1تبصره 

، در غیر این صورت هرگونه پخ ، انتشار و دو یک نسخه از ون به کمیته اجرایی تحویل داده شده باشحمایت وجود داشته  مدارک این
 شود.سوب می... موضو  حمایت فوق الذکر، تخلف انتخاباتی مح

های دولتی، مؤسسات وابسته به ها، ادارات، شرکتخانهوزارت متعلق بهدولتی سایر امکانات  یا یل واوس استفاده از هر نو  ـ8تبصره 

در  ،کننرد استفاده می که از بودجه عمومی به هر مقدار وابسته به ونها و نهادها و مؤسساتی هایها و سازمانها، شرکتت، شهرداریدول
هرم چنرین    باشندمی مشمول این حکم ،دارایی ونان از اموال عمومی است مؤسسات و نهادهایی که است.تبلیغاتی ممنو  های فعالیت

ها را نامزد، حق تبلیغ برای مذکور ، نهادها و مؤسساتادارات، هازارتخانهها، وسازمانصاحب امتیازی(  با) علق بهنشریات و مطبوعات مت
ن و کلیره مسرئوال  و  شرورای مرکرزی  و کمیته نراظر و یرا    نظارت هیأت اجرایی و کمیته ءاعضا . ضمنا ولو به صورت درج وگهی ندارند

 .را نخواهند داشت هامزدناتبلیغ له یا علیه هی  یک از  حق ،کارکنان دانشگاهی و شاغلین در وزارت علوم

توزیع هرگونه نشریه حاوی هرگونه مطلب یا تصویر و ... مرتبط با انتخابات، در هنگام ر ی گیری در محل برگزاری فرویند  ـ9تبصره

 ر ی گیری ممنو  است.
گردد. جمع ووری میریات کارشنا  نشپس از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط  ـ  5تبصره 

عررض دیرد   ها را در چند محل مناسرب و در م نامزدهم چنین وی موظف است که تا پی  از شرو  روند اخذ وراء، لیست نهایی اسامی 
دارای هی  عالمت،  مخدوا نشده و یاگیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام انتخابات، عموم و نزدیک به محل ر ی

 و یا مواردی از این دست نباشد. نشانه
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 برگزاري انتخابات: ـ مفصل هشت

برگزار و به اتمام برسد(  58تا ساعت  نهایتا گیری ای که فرویند ر ی)به گونه در طول ساعت اداریو در روز مقرر انتخابات  ـ64ماده 

مردیران  کره   . در صورتیخواهد داشترسمیت  ابات،در انتخمدیران مسئول نشریات دارای حق ر ی  یمی ازنبی  از  حضورصورت  در
مجدد حرداکثر طری دو هفتره بعرد از ون     انتخابات ، شرکت نکنندانتخابات  درحد نصاب تعیین شده شان به میزان مسئول یا نمایندگان

 .انجام خواهد شد )به هر تعداد( تاریخ برگزار و با ر ی حاضران

ر کردن صندوق ترا اتمرام   مهالک و گیری )از لحظه روند ر ی ظرینی را برای نظارت بر کلند ناتوانهای انتخابات مینامزد ـ6تبصره

در راسرتای   نرد موظفنظرارت   هیأت و کمیته اجرایی وفرهنگی دانشگاه  امور شمارا وراء و اعالم نتایج معرفی نمایند. اداره ،انتخابات(
ها حق دخالت مستقیم در فرویند اجرایی انتخابات نامزدناظرین  شته باشد.کمال همکاری را دا این ناظرین ، باسازی روند انتخاباتشفاف

ها و یا تذکرات خود را بایست گزاراورت مشاهده یا وجود هر موردی، میباشند و در صو موظف به رعایت نظم انتخابات میرا نداشته 
 نظارت بدهند. هیأت اعضاءبه 

صورت جلسرات را   زیرشود تا خواسته می نامزدها، از ناظرین صورت جلسات انتخابات در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم ـ1تبصره

 ، و ... ای در روند برگرزاری انتخابرات یرا شرمارا وراء یرا اعرالم نترایج       ظرین در صورت اعتراض به هر مسألهبا امضاء تأیید نمایند. نا
ه، مراتب اعتراض خود را با ذکرر مسرتندات و ادلره قرانونی، اعرالم      ای جداگانی خود در صورت جلسه و یا طی نامهامضا زیرتوانند می

 ، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.نامزدنمایند. عدم امضاء ناظر 

 ،هرا نامزدو نماینردگان نراظر    نظرارت هیأت اجرایی و  کمیته وغاز زمان اخذ ر ی، با حضور اعضاءحداقل نیم ساعت قبل از  ـ10ماده 

صندوق اخذ وراء بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکری ون، صرندوق توسرط کارشرنا      
 الک و مهر خواهد شد.بسته و  نشریات

 

، کرارت پرسرنلی،   کنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه، کارت دانشجوییاخذ ر ی از شرکت ـ16ماده

 به عمل خواهد ومد.( کارت عضویت هیأت علمی

هرا )در صرورت   نامزدنظارت و نمایندگان ناظر  هیأت ضو کمیته اجرایی و با نظارت اعضاءروند اجرایی اخذ وراء توسط سه ع ـ11ماده

 :شودمی انجاموجود( به شکل زیر 
نامره  نده نماینده مدیرمسئول باشد، در صورتی که ر ی دهدهنده )مدرک شناسایی فرد ر یاصل ، کمیته اجرایی یکی از اعضاءابتدا ر 5

 فهرست نشریات و مدیران مسئول نهرایی شرده  کنار نام وی در  پس از احراز هویت، مدیرمسئول( را دریافت نموده،از جانب نمایندگی 
 دهد.تحویل میکمیته اجرایی  عضو دیگرمدرک شناسایی را به  عالمت زده و

9 



                 

 

 

 اتیشرن ناظر بر  یهاتهير کمد یدانشگاه اتیمسئول نشر رانیمد ندگانیانتخابات نما یبرگزار نامهوهشي              

 یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق یدانشگاه اتیناظر بر نشر یمرکز یها و شورادانشگاه 

 

 

  5طبقه ـ  وزارت علوم،تحقيقات و فناوريـ  خيابان پيروزان جنوبينبش ـ  خيابان هرمزان ـ خيابان خوردينـ  دان صنعتمي  ـشهرک قدس )غرب(  ـ تهران  

 01688525129شماره فاكس:   ـ01681188161و  01681188150،شماره تلفن: 69111ـ 19846 كد پستي: 

عضرو دیگرر کمیتره    توسرط  نشریه نام دهنده )در صورتی که ر ی دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد( و  یر ،مدیرمسئولمشخصات ر 2
، شود. هم چنین نرام و نرام خرانوادگی ر ی دهنرده    وسط وی و فرد ر ی دهنده امضاء میثبت و سپس ت ر ی تعرفهته برگ در  اجرایی

 شود.به ر ی دهنده داده می ،مهر شده شود و نهایتا برگ ر یه میمی که از قبل تهیه شده، نوشتدر فر هو نام نشریمدیرمسئول 

 دیگر عضو کمیته اجرایی،را در صندوق ر ی خواهد انداخت.  های مدنظر خود، برگ ر ینامزدیا  نامزدنام  ر ی دهنده پس از نوشتنر 9
، اما معرفری نامره نماینردگی نرزد     گردانداز میبی دهنده را به وی پس از اطمینان از انداختن برگ ر ی در صندوق، مدرک شناسایی ر 

 خواهد شد.ه و پیوست صورت جلسه انتخابات کمیته اجرایی باقی ماند

 
ها را نوشته و در صندوق بیندازد. زمان مقرر بررای برگرزاری   نفر از نامزد 2نام حداکثر تواند در برگ تعرفه خود هر فرد می ـ18ماده 

 باشد.ساعت قابل تمدید مییک حداکثر  بار و هر باردو  ، حداکثرهیأت نظارتورت تشخیص که در ص ، دو ساعت بودهانتخابات

 حد نصاب خاصی از ر ی دهندگان شرط نیست.کسب باشد و ر انتخابات، کسب بیشترین وراء میمالک پیروزی د ـ19ماده 

 د بود.تعیین ترتیب افراد به قید قرعه خواه صورتبه هر در صورت تساوی وراء  ـ6بصره ت

 شمارش آراء: ـ فصل نهم

منظر عمروم شررکت   در مرئی و  بصورتنظارت هیأت اجرایی و  کمیته گیری، در حضور اعضاءاز پایان ر یبالفاصله پس  ـ15ماده 

 اعضراء  ( الک و مهر صندوق باز شده، تمامی وراء مأخوذه بدون ونکه باز و یا خوانده شوند توسرط هانامزدکنندگان )و یا اقال نمایندگان 
تطبیق داده  22ماده  2و  5های های مندرج در بندشده و تعداد وراء مستخرج از لیستهای ثبت شمارا و با تعداد تعرفه کمیته اجرایی

کمیته اجرایی و  یگرخوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو د نشریاتشوند و سپس اسامی مندرج در وراء توسط کارشنا  می
 ا وراء نظارت خواهند کرد.، ثبت و شماربر قرائت هیأت نظارت دیگر اعضاءشود. نوشته می ظارتهیأت نیک عضو 

های مندرج در مارا شده و تعداد مستخرج از لیستهای ثبت شده و تعداد برگ ر ی شر صورتی که بین ومار تعداد تعرفهد ـ6تبصره

هرا،  شمارا شده و یکی از لیسرت  های ثبت شده و وراءدر ومار تعرفهبر اختالفی باشد، در صورت وجود رقم برا 22ماده  2و  5بندهای 
های موجرود و عنرداللزوم   های تهیه شده با ته برگ تعرفهدر صورت وجود اختالف، مجددا لیستشود، اما لیست دیگر نادیده گرفته می

ف شده و یا در صورت عدم امکان رفع ون،  شود تا علت اختالف مشخص و برطرتطبیق داده میدر صندوق شده  ریختههای برگ ر ی
 مراتب در صورت جلسه قید گردد.

یکسان باشد، لیست سوم با  در صورتی که بین ومار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد، اگر ومار دو لیست دقیقا  ـ1تبصره

 الف، وراء مجددا شمارا خواهد شد.جهت رفع اخت وجود اختالف بین هر سه لیست، ون دو هماهنگ خواهد شد. در صورت

ه وراء مأخوذ ن، وراء باطله محسوب ولی جزءو وراء فاقد مت دیگری غیر از نام نامزدهایا اسامی حاوی کلمات  اءور ،وراء ناخوانا ـ11ماده

فاقد الک  انتخاباتصندوق  درورائی که  یا های انتخاباتیر یهای غیر از تعرفه وراء مندرج در برگ گردد. وراء فاقد مهر یامی محسوب
 مردرک شناسرایی یرا    ناسرایی غیرر و یرا    وراء داده شده برا مردرک ش   استفاده شده یا وراء زائد بر تعداد تعرفه یا باشدریخته شده و مهر 
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مرأخوذه  اء ور جرزء باطلره محسروب و    وراء، ورائی که توسط یک نفر داده شرده باشرد   یا نوراء با شماره تعرفه یکسا نامه جعلی یامعرفی
 .دشونمی لحاظنیز  اتحد نصاب انتخابمحاسبه در  و دگردنمی محسوب

اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشرته   نامزدهایدر صورتی که در برگ ر ی عالوه بر نام ـ   تبصره

هرایی در بررگ ر ی   نفر نرام  2در صورتی که بی  از  شد.بانمیشده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ ر ی باطل 
خوانده ها موجود است( نامزد)که نامشان در فهرست نفر از ابتدای فهرست اسامی نوشته شده در برگ ر ی  2نوشته شده باشد، به تعداد 

 گردد. اسم، تنها یک ر ی محسوب میهمه تکرارهای یک  ضمنا  گردد.شود و اسامی اضافی بعدی حذف مییم

صورت جلسه  کمیته اجرایین توسط پایاپس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارا روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا  ـ12ماده 

اوراق دیگرر  هرای ر ی و  هتعرفر  ،صورت جلسات ،رسد و به همراه کلیه مدارکمیها نامزدناظر و نمایندگان  ون شده و به امضاء اعضاء
 گردد.بر انتخابات تحویل می هیأت نظارتدبیر ا انتخابات به مرتبط ب

 رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و شکايات: ـ فصل دهم

معاونرت  یا از طریرق   اتب را شخصا مرتواند می شاهدای از روند انتخابات، در هر مرحله شاهده هر گونه تخلفدر صورت م ـ18ماده 

د. در صورت احراز تخلف هرکدام از شرکت کنندگان گزارا نمای هیأت نظارتبه نه کمیته ناظر دبیرخااداره کل فرهنگی یا فرهنگی یا 
، با توجه به موقعیت فرد متخلف و نو  (هیأت نظارتتوسط )نامه و یا سایر مقررات ها از مراتب مقرر در این شیوهنامزددر انتخابات و یا 

 کمیتهتوسط این  زیرو دیگر شرایط و اوضا  و احوال، به ترتیب یکی از تنبیهات  انتخاباتیتخلف صورت گرفته و سابقه اقدام به تخلف 
 مقرر خواهد شد:

 هیأت نظارتشفاهی به متخلف با درج مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط تذکرر 5

 کتبی به متخلفتذکرر 2

 محرومیت از تبلیغات در انتخاباتر 9

 )در صورت شکایت وی( واهی از فرد زیان دیدهالزام متخلف به انتشار متن توضیح و عذرخر 4

 محرومیت از ر ی دادن در انتخاباتر 1

 حذف یا ابطال ورائی که با تخلف کسب شده باشدر 2

بررسی تخلف یا تخلفات صورت گرفتره تشرکیل جلسره داده و     درخصوصو یا  اشخاصتواند با گزارا می هیأت نظارت ـ6 تبصره

 شود.در این خصوص بالفاصله اجرا می ت نظارتهیأتصمیم  تصمیم مقتضی بگیرد.

 .شودنتیجه انتخابات ن منجر به تغییرکه  ستتنبیهات مندرج در این ماده در خصوص تخلفاتی ا ـ1تبصره 

 

یرا  رونرد برگرزاری انتخابرات و     مراحلکه به هر دلیل نسبت به هر کدام از  هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی ـ14ماده 

، قرانونی  برا ذکرر دالیرل و مسرتندات    شکایت خود را  ،اعالم نتایج اولیهاز پس  روز دوتا  حداکثرتوانند ج حاصله اعتراض دارند، مینتای
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 بر انتخابات تسلیم نمایند. هیأت نظارتبه مکتوب 

دام به تشکیل جلسه نموده و اق ،ظرف دو روز حداکثرو  23و  21در مواد  بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور هیأت نظارت ـ80ماده

ال انتخابرات  با بررسی کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأیید یرا ابطر  
  اعالم می نماید.

الزم هرر دلیلری    به هیأت نظارتو یا در صورتی که  در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارا وراء ـ6تبصره 

 تواند نسبت به بازشماری وراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا  ون اعالم نماید.می ،بداند

 موارد ابطال انتخابات عبارتند از: ـ1تبصره

 را دارا نباشند. 1شوند شرایط مذکور در ماده البدل کمیته ناظر برگزیده میکه به عنوان عضو اصلی یا علی ر نامزدهایی5

 شرکت کنندگان در انتخابات )به تعداد موثر در نتیجه(، حائز شرایط قانونی نباشند.ر 2

 رعایت نشده باشد. 53حدنصاب تعیین شده در ماده ر 9

 رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.محرز گردد که در اطال ر 4

 های تعرفه ر ی استفاده شده بیشتر باشد.ته شده در صندوق از تعداد ته برگیختعداد وراء رر 1

 الک و مهر نشده باشد. 21مندرج در ماده  صندوق ر ی مطابق ترتیبر 2

 در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.ر 1
و ضمن ارائه گزارا مستدل و مستند در این خصوص، بالفاصله روند  ابطال هیأت نظارتدر صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر 

در همان جلسه  شود. اما در غیر این صورت، صورتجلسه نهایی انتخاباتوغاز میهفته  2ظرف  حداکثراجرایی برگزاری انتخابات مجدد 
 شود.، امضاء می)با ذکر نظر موافق یا مخالف( هیأت نظارت تنظیم و توسط اعضاء

ظرف مهلت سره روز پرس از تنظریم     در صورت اعتراض مجدد هرکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخابات ـ86ماده 

و موضو  در کمیته ناظر طرح روز پس از اتمام موعد اعتراض، تشکیل و  1ظرف  حداکثرکمیته ناظر در اسر  وقت و ،صورتجلسه نهایی
همین ماده  2بوده و جز در موارد مندرج در تبصره یته دال بر تأیید یا ابطال انتخابات قطعی این کم شود. تصمیم اخذ شده دربررسی می

 قابل اعتراض نیست.

و یا در صورتی که کمیته ناظر بره هرر دلیلری الزم     در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارا وراء ـ6تبصره 

 جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا  ون اعالم نماید. بداند، می تواند نسبت به بازشماری وراء در همان

 شورای مرکرزی قابل رسیدگی در  زیرپس از تأیید نتیجه انتخابات به ترتیب فوق، اعتراض نسبت به انتخابات تنها در صور  ـ1تبصره

نهایی یا اعالم تصمیم کمیتره نراظر و برا     می باشد. اعتراضات مذکور می بایست نهایتا ظرف مهلت پنج روزه پس از اعالم صورتجلسه
 تحویل داده شود: شورای مرکزیذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن ونها، به دبیرخانه 

نسربت بره   بصرورت مکتروب   کنندگان در انتخابات باشند، بی  از نیمی از شرکت بایدواجدین شرایط ر ی که در هرحال تعدادی از ر 5
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 ت برگزار شده اعتراض نمایند.انتخابا

متفاوت باشد و انتخابات، مورد اعتراض یک یا چند  با هم نظارت بر انتخاباتهیأت مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط کمیته اجرایی و ر 2
 قرار بگیرد. واجدین شرایط ر ینفر از 

تخابات اعالم داشته و انتخابات مورد اعتراض یک یرا  نظر مخالف خود را با تأیید ان )یا کمیته ناظر( هیأت نظارتعضو حقوقدان در ر 9
 مسئول نشریات دانشگاه قرار بگیرد.چند نفر از مدیران 

در اسر  وقت، رونوشت کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته ناظر دانشگاه اخرذ   شورای مرکزیکارشنا  دبیرخانه  در این حالت
طررح و   شورای مرکرزی در اولین جلسه ( پس از دریافت اعتراض بیست روزظرف  حداکثر) ترین زمان ممکن  در کوتاهنموده و موضو
 الزم االجرا خواهد بود. ، قطعی ودر این بارهگیرد. ر ی شورای مرکزی قرار میمورد بررسی 

رسرانی برگرزاری    یران اطرال  شرود، فاصرله م  تجدید و یا به دور دوم کشیده می در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی ـ81ماده 

 باشد.کاری روز  9انتخابات تا روز برگزاری انتخابات، نباید کمتر از 

انتخابات  گیری درپی  از شرو  فرویند ر ی ساعتدو  در چنین شرایطی از زمان اطال  رسانی برگزاری انتخابات تا نامزدها ـ  تبصره

 خواهند داشت.رایط مندرج در فصل هفتم را مجدد یا دور دوم، امکان انجام تبلیغات انتخاباتی با همان ش

، اعرالم اسرامی نهرایی    و تخلفرات  اعالم اسامی اولیه، رسیدگی به شرکایات  ،هانامزددر پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید  ـ88ماده 

حسرب  ورتجلسات مربوطره  ( صو... شکایات انتخاباتی، شمارا وراء و اعالم نتایجاعتراضات و ، برگزاری انتخابات، رسیدگی به نامزدها

 .رسدتنظیم و به تأیید اعضا می تخابات و یا کمیته ناظربر ان هیأت نظارت اجرایی یاتوسط کمیته مورد 

دانشگاه موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات، صورت جلسه نهایی انتخابرات را  و اجتماعی معاونت فرهنگی  ـ89ماده 

های دورهدر صورت ابطال یا تجدید انتخابات و یا برگزاری دور دوم، صورت جلسات تمامی  ارسال نماید.برای دبیرخانه شورای مرکزی 
هرگونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال صورت جلسه نهایی انتخابات تا اسفندماه، بر عهده برگزار شده می بایست ارسال شود. انتخاباتی 

 معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

 باشد: زیربایست مشتمل بر موارد رت جلسه نهایی انتخابات میصو ـ تبصره

به همرراه وضرعیت   )لیست نشریات  و نشریات حاضر و غایب در انتخاباتبا تفکیک نشریات فعال و غیرفعال دانشگاه تعداد نشریات ر 5
به پیوست صورتجلسه ضمیمه شان ایمیل فعال یا غیرفعال و حاضر یا غایب در انتخابات و اسامی مدیران مسئول ونها و شماره تما  و

 گردد(می

 زمان و مکان برگزاری انتخاباتر 2

 (22ماده  9تا  5با ذکر وظیفه هرکدام )بندهای  انتخابات و هیأت نظارت اجرایی کمیته اسامی اعضاءر 9

و شرماره   هرم چنرین میرزان وراء حاصرله     یا انصراف ونها ونامزدی عدم احراز شرایط یا  به همراه وضعیت احراز نامزدهاکلیه اسامی ر 4
 تما  و ودر  ایمیل
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 دفعات ون و میزان هربار تمدید اتمام انتخابات و در صورت تمدید،زمان وغاز و ر  1

توسرط  صورت گرفته و تصمیم اخذ شده  و شکایات اعتراضات تخلفات و یا طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یار   2
 در هر مورد به تفکیک نظارت هیأت اعضاء

تجلسه کمیته نراظر در ایرن   کمیته ناظر، کلیه مدارک اعتراض و هم چنین صور انتخابات درهر مسأله ای در در صورت اعتراض به ر 1
 بایست به پیوست صورتجلسه نهایی باشد.خصوص می

 باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل(وراء و  باطله شمرده شده )با ذکر دلیل( وراء صحیح و وراء کل وراء و تعداد دقیقر 8

 دوم کشیده شده باشد( رابطال یا تجدید و یا به دو )در صورتی که انتخاباتانتخابات شماره دورهر 3

 انتخابات شوراي مركزي ناظر: ـ ومبخش س

ترا   حرداکثر )که  ای مرکزیشورجلسه با طرح موضو  برگزاری انتخابات در  شورای مرکزیروند رسمی برگزاری انتخابات  ـ85ماده 

نشرریات از وضرعیت    ابتدا گزارشی کره توسرط کارشرنا    د. پس از طرح کلیت موضو ، گردوغاز می شود(،برگزار می وخر فروردین ماه
بره اطرال    برگرزاری انتخابرات   تعیین شده برای و مکان زمان گردد و سپس تهیه شده، قرائت میها های ناظر دانشگاهانتخابات کمیته

به همرراه صورتجلسرات و   ( 91و تبصره ماده  92ور در ماده ارشنا  نشریات )مذکجدول تهیه شده توسط ک و در نهایت درسمی ضاءاع
واجرد شررایط شررکت در انتخابرات و فهرسرت      نشریات  مدیران مسئولدیگر مستندات موجود مورد بررسی قرار گرفته و لیست نهایی 

 گردد.یم و تصویب میتنظ نامزدییط مدیران مسئول واجد شرا

و یا گزارشرات منردرج در    95ماده 2اعتراضات مندرج در تبصره کلیه به این جلسه،  تا حداکثرموظف است  شورای مرکزی ـ6تبصره

کره هری     ایاعالم نماید، به گونه به کمیته ناظر دانشگاهمکتوب  مراتب تأیید یا ابطال انتخابات را به صورترسیدگی کرده و  19ماده 
و مستند به مقررات  تأیید و یا ابطال انتخاباتبایست با اعالم کتبی دالیل ، میشورای مرکزینظر مکتوب باقی نماند.  مورد بالتکلیفی

 باشد. وجودم

 شد.، نباید کمتر از دو روز باشورای مرکزیدر  مدیران مسئول نشریات دانشگاهیانتخابات نمایندگان زمان برگزاری نشست  ـ1تبصره

 وزارت علوم است. و اجتماعی کل فرهنگی مدیربر عهده  ،ریزی زمانی انتخابات در روزهای تعیین شدهتعیین جزئیات برنامه

 

 

 

 شرايط رأي دهندگان: ـ فصل اول

برا  نگراری و ارتبراط   ، طی نامره 91جلسه مذکور در ماده  تا پی  از برگزاریاست کارشنا  نشریات وزارت علوم موظف  ـ81ماده  

ذکر شده باشد(  94تبصره ماده ها را )که در ون کلیه موارد مندرج در های ناظر دانشگاهانتخابات کمیتهها، صورت جلسات نهایی دانشگاه
مطابق با  دانشگاه هرانتخابات کمیته ناظر  ورای ماخوذهمیزان حق ر ی هر دانشگاه را بر اسا  تعداد ووری کرده و با تهیه جدولی، جمع
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هر کمیته نراظر، واجردین شررایط شررکت در انتخابرات      انتخابات  نامزدهایتعیین و به ترتیب میزان وراء کسب شده توسط  زیر جدول
 برای هر دانشگاه را مشخص نماید.  شورای مرکزی

 

 

 

سرهمیه  به تعرداد  زاد، یک نفر مارای اخذ شده  51 تابه ازای  باشد، رای 21از بی ورا اخذ شده ایی که تعداد هدر دانشگاه ـ6تبصره 

 شود.ون دانشگاه افزوده می حق ر ی

شورای تا زمان برگزاری انتخابات از شرکت در نشست هر یک از ر ی دهندگان یا انصراف سلب شرایط فوت یا در صورت  ـ1تبصره 

جرایگزین وی   ،بروده اسرت  شخص مزبور پس از کمیته ناظر دانشگاه او در فهرست شمارا وراء انتخابات ، اولین فردی که نام مرکزی
 . شودمی

الزم نیست  کند ومی گیری کفایتر ی شرو  فرویندزمان  قبل ازروز  24ساعت ص شخحضور برای شرکت در انتخابات،  ـ8تبصره 

 در تمام طول برگزاری نشست حاضر باشد. وی

به فررض فعرال برودن نشرریه یرا نشرریات خرود، در         .هر اتحادیه که از شورای مرکزی مجوز نشریه دریافت نموده است ـ9تبصره 

 انتخابات شورای مرکزی دارا یک حق رای می باشد. 

 ها:نامزدشرايط  ـ فصل دوم

 به شرح ذیل است: شورای مرکزیدر انتخابات نامزدها شرایط  -82ماده 

 گاهی باشد.مدیرمسئول نشریه دانشر 5

 شرایط مقرر در ماده یک شیوه نامه را دارا باشد.ر 2

و تحصریالت تکمیلری اسرت کره     وموزشی  نامه در انتخابات همان مالک وییننامزدی تعیین و تشخیص احراز شرایط  یبرامالک ر 9
 . دکتری استبرای مقطع ترم  8 و ارشدمقطع کارشناسی ترم  4، کارشناسیبرای مقطع ترم  8شامل 

را  نامزدین شرایط ، لیست واجدی91ذکور در ماده موظف است تا پی  از برگزاری جلسه م علوم کارشنا  نشریات وزارت ـ6 بصرهت

در صورت لزوم  نامزدیواجدین شرایط استعالم وموزشی  ها تهیه نماید.های ناظر دانشگاهصورتجلسات نهایی انتخابات کمیته بر اسا 
 شود.توسط کارشنا  نشریات انجام  91مذکور در ماده  تا پی  از تشکیل جلسه باید
 

، 5دائم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج در بندهای  ... که منجر به لغو مجوز یا منعهرگونه تنبیه و یا تذکر و  ـ1تبصره 

یرا شررکت در    نرامزدی و ماننرد ون، نرافی حرق     دستورالعمل 24و یا اخطار ماده  2ماده  2و یا تذکر بند  41ماده 51و 3، 8، 1، 4، 9، 2
یا شرکت در انتخابات  نامزدیحق  ،تنها در صورت قطعیت ،41ماده 59و  52، 55، 2، 1ات مندرج در بندهای تنبیه باشد.نمیانتخابات 

 سهميه حق رأي آراي  اخذ شده تعداد  رديف

 نفر 9 نشریه 21تا  5از  6
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ران محرومیت باشد و فقط ، تنها در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دو41ماده 2و  1بندهای مندرج در تنبیه  .بردرا از بین می
 برد. کت در انتخابات را از بین میدر خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده، حق کاندیداتوری و شر

نامه مرذکور در   کمیته ناظر و، صورتجلسه نهایی انتخابات شورای مرکزییا شرکت در انتخابات  نامزدیرای احراز شرایط ب ـ88ماده 

 عمل خواهد بود.مالک  92ماده 

را مالک قرار دهد و از هرگونه اعمال سلیقه  91سه شرط مندرج در ماده  های خود، صرفا بایست در بررسیمی هیأت نظارت ـ  تبصره

های غیرقانونی خودداری نماید. در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسعه مورد و یا تحقیق و تفحص و نظارت و یا انجام استعالمات بی
ه شروط مذکور )و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسع از این شروط( و به طور کلی لحاظ هرگونه ترتیبات دیگر مغایر یا محردود کننرده   دامن

   عالوه بر شروط سه گانه مذکور ممنو  است.
 معرفي نماينده: ـ  ومسفصل 

تواند نماینده یک مردیر مسرئول   هر فرد تنها می ماید.معرفی ن ای رانمایندهتواند برای شرکت در انتخابات، مدیرمسئول می ـ84ماده 

برا  نماینرده   .در انتخابات شررکت کنرد   مدیر مسئول دیگر گی ازنمایندر ی خود و هم با هم با حق تواند باشد و یک مدیر مسئول نمی
  51ده مروارد منردرج در مرا    انهمر نامره  معرفیمفاد از سوی مدیرمسئول، به جای وی در انتخابات ر ی خواهد داد.  نامه مکتوبمعرفی

دانشرجو   حتمرا   دیر با ندهینما گیری ارسال و یا تحویل داده شود.ویند ر یساعت پی  از وغاز فر 24تا  نهایتا  بایدنامه باشد اما معرفیمی
 باشد.

بنی بر وجود هرگونه خدشه یا نمایندگان ناظرشان م نامزدهاکدام از جرایی یا ناظر یا هردر صورت ادعای دست اندرکاران ا ـ6تبصره 

قراری ارتبراط برا مدیرمسرئول،    اقدام خواهد شد. برای بر 51ماده  5به همان ترتیب مندرج در تبصره یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب، 
درضمن  لیست های پیوست ون مالک عمل خواهد بود. و 94ماده ودر  ایمیل و شماره تما  مندرج در صورت جلسه موضو  تبصره 

ها، پرس از اتمرام   برای اعتراض در خصوص معرفی نامه و دیگر مدیران مسئول نشریات دانشگاهی نامزدها د این تبصره، نافی حقمفا
 ای که نامه نمایندگی از سوی وی ارائه شده، مالک عمل خواهد بود.. در هرحال پاسخ مدیرمسئول نشریهروند اجرایی انتخابات نیست

 ، از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:زیرگی، در صورت وجود یکی از شرایط معرفی نامه نمایند ـ1تبصره 

ن فرهنگری یرا کارشرنا     معرفی نامه نمایندگی را بره مسرئوال  تا پی  از شرو  روند اجرایی انتخابات، مراجعه و خود  ،مدیرمسئولر 5
 شد.تحویل داده بانظارت هیأت کمیته اجرایی یا  اعضاءو یا نشریات وزارت علوم 

صحت معرفی نامه نماینده توسط اداره کل فرهنگی دانشگاه یا دفترخانه اسناد رسمی تایید شده باشد و یا مدیر مسئول ترا پری  از   ر 2
مراجعه و معرفی نامه نمایندگی را به کارشنا  نشریات وزارت علوم و یا اعضای کمیتره اجرایری تحویرل     ،شرو  روند اجرایی انتخابات

 داده باشد.

هر اتحادیه که از شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم مجوز نشریه دریافت نموده است با فرض فعال بودن نشریه  ـ8ره تبص

 در انتخابات شورای مرکزی دارا یک حق رای می باشد. 
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 نماینده هر مدیر مسئول باید دانشجوی همان دانشگاه محل تحصیل مدیر مسئول باشد. ـ9تبصره 

 تخابات:كميته اجرايي ان ـ چهارمفصل 

هم زمان با شرو  برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، دبیر  ـ90ماده

نظارت با  هیأت شود، نسبت به تشکیل کمیته اجرایی ومیوزارت علوم منصوب و اجتماعی کمیته اجرایی که از سوی مدیرکل فرهنگی 

 کند.ر مواد بعدی اقدام میرکیب زیر و مطابق ترتیب مذکور دت

ثبرت نرام از    ،نامزدهرا اعم از اطال  رسانی زمان ثبرت نرام    )کلیه روند اجرایی انتخابات کمیته اجرایی انتخابات، مسئولیت  ـ96ماده 

 باشد:می زیرکیب ون به شرح داشته و تر بر عهدهرا  اخذ ر ی و ...( ،اطال  رسانی زمان برگزاری انتخابات ،نامزدها
 اجرایی کمیتهدبیر ر 5

 اجتماعی وزارت علوم(و  کارکنان اداره کل فرهنگیاز میان  ) منشینفر سه ر 2

 در نشست( واجد شرایط ر ی نفر دانشجو از میان شرکت کنندگان سه)نفر بازر  سهر 9

 ،تا زمران اعرالم نترایج نهرایی     نامزدهااز ابتدای زمان ثبت نام بازر  مذکور در بند سوم موظفند بر کل روند انتخابات  سه ـ  تبصره 

 ارائه دهند. هیأت نظارتبه  نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات یا اعالم دیگران، مراتب را صورتجلسه و کتبا 

 
 بر انتخابات: هيأت نظارت ـ پنجمفصل 

، اخذ ر ی، شرمارا  نامزدهانام ثبت اعم ازابتدا تا انتها  روند انتخابات ازل کمسئولیت نظارت بر بر انتخابات،  هیأت نظارت ـ91ماده 

به  را انتخاباتنهایی تنظیم صورتجلسه  و شکایات تخلفات و رسیدگی بهبازرسان،  هایگزارابررسی ، انتخابات اعالم نتایج نهایی ،وراء
 باشد:می زیربه شرح  ارتهیأت نظ دارد. ترکیب اعضاء بر عهده نامهج در این شیوهمندرشرح 

 شود(وزارت علوم منصوب میو اجتماعی فرهنگی  )که توسط مدیرکل هیأت نظارت دبیرر 5

 داللزوم یک حقوقدان به نمایندگی از وینیا ع شورای مرکزیعضو حقوقدان ر 2

 کنندگان در نشستشرکتنفر دانشجو از میان  یکر 9

یا هیرات نظرارت برر انتخابرات      کمیته اجراییتنها می توانند در، 45و بند سوم ماده  مادهاین  سوممذکور در بند  اندانشجوی ـتبصره  

پس از اعالم همگانی توسط دبیرر کمیتره اجرایری، در مهلرت     که از میان دانشجویانی اعضای دانشجویی مذکور اعالم ومادگی نمایند. 
بره قیرد قرعره     انرد، اعالم ومادگی کردهبر انتخابات  ظارتهیأت ن و اجرایی کمیتههمکاری و عضویت در  ، درخصوصحداقل دوساعته

 بررای عضرویت در  ثبت نرام   پایانزمان با کشی به صورت عمومی بوده و زمان و مکان برگزاری ون همم قرعهد. مراسنشوانتخاب می
 د.باشمی در همان مکان ثبت نام هیأت نظارت و اجرایی وکمیته 

و  ن وزارت علروم سرایر مسرئوال   و اجتمراعی،  معاون و مدیرکل فرهنگری  ،نظارت هیأت ،اجراییکمیته  کدام از اعضاء هی ـ 98ماده 
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در  شرورای مرکرزی   دام از اعضراء چنانچه هرک باشند. ضمنا نامزد توانند در همان انتخابات نمی در هر سطح و سمت مدیران دانشگاهی
حرق ر ی نخواهرد    عات مربوط بره همران دوره انتخابرات   و موضو درباره کلیه مسائل شورای مرکزیدر جلسات باشند، نامزد  انتخابات

 عمل خواهد شد. 1داشت و مطابق ترتیب مقرر در تبصره ماده 

 :و تبليغاتنامزدها ثبت نام  نامزدياطالع رساني ليست رأي دهندگان و واجدين شرايط  ـ مششفصل 

در  شرورای مرکرزی   و امضاء ون توسط حاضرین در جلسه 91ماده  مذکور در پس از تنظیم صورتجلسه و لیست و فهرست ـ99ماده 

توسط کارشنا  نشریات وزارت ، شورای مرکزیانتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در همان جلسه، اطالعیه برگزاری نشست 
شرود ترا   ابرالغ مری   نیرز  هارسانی شده و به تمامی دانشگاه صورت عمومی اطالهمراه لیست و فهرست فوق الذکر به علوم تهیه و به 

تمرا   از طریرق   ،نامزدیو یا واجد شرایط شرکت در انتخابات  اشخاصدانشگاه به تمامی و اجتماعی مراتب توسط اداره کل فرهنگی 
وزارت علوم موظرف اسرت   و اجتماعی اداره کل فرهنگی  ضمنا  ایمیل و پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطال  داده شود.تلفنی و 

 نهرایی  ورتجلسرات موجرود در ص های ز طریق ودر  ایمیل یا شماره تما لیست و فهرست فوق الذکر را ا ،عیه برگزاری نشست اطال
، به کلیه واجدین شرایط شررکت در انتخابرات   (94مذکور در تبصره ماده ) های پیوست ونو لیست هاهای ناظر دانشگاهت کمیتهانتخابا

 ابالغ کند.

 باشد.هفته  دوحداقل  بایدون،  یرسانی نشست تا زمان برگزارن اطال میافاصله  ـ 6تبصره

شورای ها موظفند تمامی مقدمات، امکانات و شرایط الزم را برای حضور واجدین شرایط در نشست انتخاباتی کلیه دانشگاه ـ1 تبصره

امکانات الزم جهت حضور واجدین شررایط ر ی   عدم اطال  رسانی و یا فراهم نکردنناشی از مسئولیت هرگونه  فراهم نمایند. مرکزی
 اسرت،   91فهرسرت منردرج در مراده     ، بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه است. مدیرمسئولی که نام  در لیسرت و یرا  نامزدیدادن و 

گاه موظرف  دانشر  حضور یابرد و  شورای مرکزیتواند با هزینه یا امکانات شخصی در نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در می
بره وی  بلریط رفرت و برگشرت و ...(     هرای متعرارف  )اعم از هزینهاا در نشست را حضور مدیرمسئول یا نمایندهمتعارف است مخارج 
 پرداخت نماید.

دبیر کمیته اجرایی به توسط و مهلت ثبت نام  نامزدهازمان ثبت نام  ،42هم زمان با اعالم همگانی مندرج در تبصره ماده  ـ95ماده 

 د.رسمیال  حاضرین در نشست اط

بایست در هنگام ثبت نام، اصل و رونوشت کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی یا کارت عضویت هیأت علمی خود مینامزد  ـ6تبصره 

مسرترد و   نرامزد را ارائه دهد تا پس از احراز هویت و تطبیق اصل و رونوشت کارت ارائه شده توسط مسئول ثبت نام، اصرل کرارت بره    
 نوشت به فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه گردد.رو

موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و یا در  نامزدهامسئول ثبت نام از  ـ1تبصره 

صورت اصرار فرد متقاضی بر اعالم نماید، اما در نامزدی نباشد، مورد را به متقاضی  91در فهرست مذکور در ماده نامزد صورتی که نام 
و یرا مردارک   نرامزدی  تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسئول ثبت نام به هی  عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضرای  
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و مدارک پیوست را برا   نامزدیفرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای  بایست پس از اخذبت نام میسئول ثپیوست را ندارد. م
 ارائه دهد. نامزدیکر دقیق عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در ون، تهیه و به متقاضی ذ

 .به هی  وجه قابل تمدید نمی باشدساعت باشد. این مهلت  9نباید کمتر از  نامزدهامهلت ثبت نام  ـ8 تبصره

 

 هیأت نظرارت دبیر سط دبیر کمیته اجرایی به های ثبت نام و مدارک پیوست، توه پس از اتمام مهلت ثبت نام، فرمبالفاصل ـ91ماده 

هیرأت  کنرد. نظرر   رسیدگی می 44ماده  2تبصره  ابتدا به اعتراضات مذکور درتشکیل جلسه،  بالفاصله با هیأت نظارتمی شود و ارائه 
 91در مراده   اعتراض دیگری نسبت بره لیسرت و فهرسرت مرذکور     در این زمینه قطعی است و پس از اتمام زمان اولین جلسه، نظارت

فهرسرت   ا توجره بره  بر را نامزدها ایط شرسپس در همان جلسه بر اسا  مدارک و مستندات موجود  هیأت نظارتمسمو  نخواهد بود. 
 کند.میعمومی واجد شرایط را اعالم  نامزدهایبررسی نموده و لیست  91مذکور در ماده 

نظر خود را به صورت مکتوب و با ذکر مستند قانونی  بایدبداند،  نامزدیاقد شرایط ، فرد یا افرادی را فهیأت نظارتچنانچه  ـ6تبصره 

 ابالغ نماید. نامزدو دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر 

و یا دیگر شرکت کنندگان  در لیست منتشر شده نباشد شانکه نام نامزدهای، هیأت نظارتبالفاصله پس از اعالم عمومی  ـ1 بصرهت

اعتراض  هیأت نظارتدر لیست به  نامزدینسبت به عدم یا وجود نام ساعت باشد،  یککه نباید کمتر از  د در زمانیتوانن، میدر نشست
تشکیل  هیأت نظارتکرده و چنانچه اسناد و مدارکی دارند، به پیوست اعتراض خود ارائه نمایند. بالفاصله پس از اتمام مهلت اعتراض، 

 زمینه قطعی است.این در  هیأت نظارتنماید. تصمیم را اعالم عمومی می نامزدهاایی لیست نه جلسه داده و پس از بررسی اعتراضات،

 

شرو  و تا یک ساعت قبل از شرو  فرویند ر ی گیری، ادامه  نامزدهاله پس از اعالم لیست بالفاص نامزدهافرصت تبلیغات  ـ92ماده 

 تبلیغات انتخاباتی تابع همان موارد مرذکور در فصرل هفرتم از بخر  دوم     د. ساعت باش 52زمان تبلیغات در هرحال نباید کمتر از دارد. 
  می باشد.
گردد. هم ط دبیر کمیته اجرایی جمع ووری میپس از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توس ـتبصره 

را در چند محل مناسب و در معرض دید عموم و  نامزدهاایی اسامی چنین وی موظف است که تا پی  از شرو  روند اخذ وراء، لیست نه
لیست تا زمان اتمام انتخابات، مخدوا نشده و یا دارای هی  عالمت، نشانه و گیری نصب کند و نظارت نماید که  ینزدیک به محل ر

 یا مواردی از این دست نباشد.

اعرالم  دبیرر کمیتره اجرایری    باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی بره  ای که قصد انصراف داشته ها در هر مرحلهنامزد ـ98ماده 

ف حرذ نامزدهرا  توسط دبیر کمیته اجرایی از لیست  وی بایست بالفاصله ناماعالم انصراف نماید، مینامزد  در هر مرحله ای که نمایند.
 ود ندارد.وجنامزدی دیگر امکان انصراف از  مرحله اول، در شود. با شرو  فرویند ر ی گیری

 برگزاري انتخابات: ـ تمفصل هف
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 شود.تعداد از واجدین شرایط برگزار میمقرر در اطالعیه با هر و محل در روز و ساعت انتخابات  ـ 94ماده 

 مهر کردن صندوق تا اتمامالک و فرویند ر ی گیری )از لحظه  ناظرینی را برای نظارت بر کلتوانند های انتخابات مینامزد ـ6تبصره

  نظارت موظرف هیأت اجرایی و کمیته و اجتماعی وزارت علوم،اداره کل فرهنگی معرفی نمایند.  (شمارا وراء و اعالم نتایج  ،انتخابات 
حرق دخالرت مسرتقیم در     نامزدهاناظرین  کمال همکاری را داشته باشند. ، با این ناظریندر راستای شفاف سازی روند انتخابات هستند

ها و اگزار بایدباشند و در صورت مشاهده یا وجود هر موردی، و موظف به رعایت نظم انتخابات میخابات را نداشته فرویند اجرایی انت
 بدهند. هیأت نظارت یا تذکرات خود را به اعضاء

جلسات را  صورت زیرخواسته می شود تا  نامزدهادر پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات، از ناظرین  ـ1تبصره

 ، ای در رونرد برگرزاری انتخابرات یرا شرمارا وراء یرا اعرالم نترایج و...        ظرین در صورت اعتراض به هر مسألهبا امضاء تأیید نمایند. نا
 ای جداگانه، مراتب اعتراض خود را با ذکر مستندات و ادله قانونی، اعالم نمایند.خود در صورت جلسه و یا طی نامه امضاءزیر توانند می

 ، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.نامزدناظر نماینده عدم امضاء 

هرا،  نامزدنظرارت و نماینردگان نراظر    هیرأت  اجرایی و  کمیته اعضاءحداقل نیم ساعت قبل از وغاز زمان اخذ ر ی، با حضور  ـ50ماده

دبیرر کمیتره   وق و صحت و سالمت فیزیکی ون، صندوق توسرط  صندوق اخذ وراء بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صند
 الک و مهر خواهد شد. اجرایی بسته و

کارت پرسنلی یرا  ،کارت دانشجویی )کارت ملی، شناسنامه،هر کدام از مدارک شناسایی معتبر کنندگان بااخذ ر ی از شرکت ـ56ماده 

 ( به عمل خواهد ومد.هیأت علمی کارت عضویت

هیرأت   اعضراء بازرسران و  و با نظارت  45ماده  2مندرج در بند عضو کمیته اجرایی  منشیرایی اخذ وراء توسط سه روند اج ـ51ماده 

 شود:( به شکل زیر انجام میهانامزدمعرفی توسط )در صورت نامزدهاو نمایندگان ناظر  نظارت
نامره   هنده نماینده مدیرمسئول باشد،رتی که ر ی دمدرک شناسایی فرد ر ی دهنده )در صواصل کمیته اجرایی،  ابتدا یکی از اعضاءر 5

 پس از احراز هویت، کنار نام وی در لیست نهرایی واجردین شررایط شررکت عالمرت زده و     نمایندگی مدیرمسئول( را دریافت نموده و 
 دهد.عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل میمدرک شناسایی را به 

دانشگاه توسرط عضرو دیگرر     ،نام نشریه دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد(، ر ی ر ی دهنده )در صورتی که ،مشخصات مدیرمسئولر 2
،  شود.هم چنین نام و نام خانوادگی ر ی دهندهوسط وی و فرد ر ی دهنده امضاء میبرگ تعرفه ر ی ثبت و سپس ت  کمیته اجرایی در ته

 دهنرده داده   شرود و نهایترا بررگ ر ی مهرر شرده، بره ر ی      یکه از قبل تهیه شده، نوشته م مینام نشریه و دانشگاه در فر ،مدیرمسئول
 شود.می

های مدنظر خود، برگ ر ی را در صندوق ر ی خواهد انداخت. دیگر عضو کمیتره اجرایری،   نامزدیا  نامزدر ی دهنده پس از درج نام ر 9
 ، امرا معرفری نامره نماینردگی     گردانرد برازمی پس از اطمینان از انداختن برگ ر ی در صندوق، مدرک شناسایی ر ی دهنرده را بره وی   

 شود.ه و پیوست صورت جلسه انتخابات می)در صورت وجود( نزد کمیته اجرایی باقی ماند
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نردازد. زمران مقررر بررای     ارا نوشته و در صرندوق بی نامزدها  نفر از 2نام حداکثر خود ر ی تواند در برگ تعرفه هر فرد می ـ  58ماده 

 باشد.یک ساعت قابل تمدید میفقط یکبار به مدت ، هیأت نظارتاعت بوده که در صورت تشخیص برگزاری انتخابات، دو س
 

 باشد و کسب حد نصاب خاصی از ر ی دهندگان شرط نیست.ر انتخابات، کسب بیشترین وراء میمالک پیروزی د ـ 59ماده 

بدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی به قید بین نفر سوم و چهارم در دور اول عضو علی الدر صورت تساوی وراء  ـ  بصرهت

سایر صور تساوی ورا، انتخابات مجددا میان نفراتی که رای مساوی وورده اند در بازه زمانی که نباید کمتر نیم قرعه تعیین می شود. در 
بالفاصرله بره اطرال      بایرد رج نام نامزدها برگزاری انتخابات مجددا با دساعت پس از اعالم نتایج انتخابات اولیه باشد برگزار می شود. 

در صورت  دور نخست شرکت کرده باشند.در عموم شرکت کنندگان برسد. شرکت در این انتخابات فقط برای اشخاصی مجاز است که 
 تساوی ورا در مرحله دوم نیز در هر صورت نتیجه انتخابات به قید قرعه تعیین می شود. 

 شمارش آراء: ـ مشتفصل ه

 کنندگان )یا اقال ظارت و در منظر عموم شرکتن هیأت ،اجرایی  کمیته گیری، در حضور اعضاءاز پایان ر یبالفاصله پس  ـ  55ماده 

باز شده، تمامی وراء مأخوذه بدون ونکه باز و یا خوانده شروند توسرط    توسط دبیر کمیته اجرایی ( الک و مهر صندوقنامزدهانمایندگان 
 12مراده   2و  5هرای منردرج در بنردهای    شده و تعداد وراء مستخرج از لیسرت های ثبت ارا و با تعداد تعرفهشم کمیته اجرایی اعضاء

خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضرو کمیتره   اجرایی شوند و سپس اسامی مندرج در وراء توسط دبیر کمیته تطبیق داده می
 ثبت و شرمارا  ،قرائتروند نظارت بر هیأت  اجرایی و کمیته دیگر اعضاءان و بازرسشود. نوشته می هیأت نظارتاجرایی و یک عضو 

 وراء نظارت خواهند کرد.

های مندرج در مارا شده و تعداد مستخرج از لیستهای ثبت شده و تعداد برگ ر ی شر صورتی که بین ومار تعداد تعرفهد ـ6تبصره 

 گردد.عمل می 21ماده  5مقرر در تبصره  به همان ترتیباختالفی باشد،  12ماده  2و  5بندهای 

عمرل   21مراده   2به همان ترتیب مقرر در تبصره در صورتی که بین ومار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد،  ـ1تبصره 

 می گردد.

در برگ ر ی عالوه بر نام در صورتی که هم چنین  ومده است. 22باطله مأخوذه و غیرمأخوذه همانی است که در ماده وراء   ـ 51ماده 

اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشته شده باشد یا نام یک داوطلب چنرد برار تکررار شرده      نامزدهای
 عمل می شود.  22باشد، برگ ر ی باطل نمی باشد و به همان ترتیب مقرر در تبصره ماده 

 

ن توسرط کمیتره اجرایری صرورت     پایام نتایج اولیه، گزارا روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پس از پایان انتخابات و اعال ـ   52ماده 

هرای ر ی و  کلیه مدارک و صورت جلسات و تعرفهرسد و به همراه می نامزدهاناظر ون و نمایندگان  اعضاءکلیه جلسه شده و به امضاء 
 گردد.می تحویل هیأت نظارتدبیر دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به 
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 :و شکايات اعتراضاتتخلفات، رسيدگي به  ـ منهفصل 

به  بازرسانتواند مراتب را از طریق روند انتخابات، مشاهده کننده می ای ازشاهده هر گونه تخلف در هر مرحلهدر صورت م ـ58ماده 

از مراترب مقررر در    نامزدهادر انتخابات و یا  کنندگانصورت احراز تخلف هرکدام از شرکت بر انتخابات گزارا نماید. در هیأت نظارت
، با توجه به موقعیت فرد متخلف و نو  تخلف صورت گرفتره و سرابقه اقردام بره     (هیأت نظارتتوسط )نامه و یا سایر مقررات این شیوه
برای شرخص متخلرف    أتتوسط این هی 28مقرر در ماده و دیگر شرایط و اوضا  و احوال، به ترتیب یکی از تنبیهات انتخاباتی تخلف 

 .مقرر خواهد شد

نسبت به بررسی تخلف یا تخلفرات صرورت گرفتره تشرکیل     خود و یا  ، بازرسانتواند با گزارا اشخاصمی هیأت نظارت ـ6 تبصره

 شود.میدر این خصوص بالفاصله اجرا  هیأت نظارتتصمیم  جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد.

 د.وانتخابات نشدر نتیجه  نجر به تغییرشود که ملفاتی اعمال میدر خصوص تخ ذکورتنبیهات م ـ1تبصره 

 

روند برگزاری انتخابرات و یرا نترایج حاصرله      مراحلکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که نسبت به هر کدام از هر ـ54ماده 

بره   مکتروب ، قرانونی  با ذکر دالیل و مستنداتشکایت خود را  ،پس از اعالم نتایج اولیه یک ساعتتا  حداکثرتوانند ، میاعتراض دارند
 تسلیم نمایند. هیأت نظارت

 

، اقدام به تشکیل جلسه نموده و با بررسی کلیه اوراق 13و  11بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد  هیأت نظارت ـ10ماده 

نمایرد و  ال انتخابرات اعرالم مری   شده و تأییرد یرا ابطر   و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم 
است و جز در قطعی  هیأت نظارتنظر  شود.امضاء می هیأت نظارت توسط اعضاءصورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و 

 .شداباض نمیقابل اعتر 25ت مقرر در ماده حال

به هرر دلیلری الزم    هیأت نظارتو یا در صورتی که  ارا وراءدر صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شم ـ6تبصره 

 تواند نسبت به بازشماری وراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا  ون اعالم نماید.بداند، می

 موارد ابطال انتخابات عبارتند از: ـ1تبصره

 را دارا نباشند. 91شرایط مذکور در ماده  ،شوندبرگزیده می کزیشورای مرالبدل که به عنوان عضو اصلی یا علیر نامزدهایی 5

 ، حائز شرایط قانونی نباشند.)به تعداد موثر در نتیجه( شرکت کنندگان در انتخاباتر 2

 دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است. و مکان رسانی زمانمحرز گردد که در اطال ر 9
 بیشتر باشد. ر ی استفاده شدههای تعرفه ته شده در صندوق از تعداد ته برگریختعداد وراء ر 4

  الک و مهر نشده باشد. 11ماده صندوق ر ی مطابق ترتیبات مندرج در ر 1

 در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.ر 2
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ابطال و ضمن ارائه گزارا مستدل و مستند در این خصوص، بالفاصله روند  هیأت نظارتدر صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر 
شرود. در غیرر ایرن صرورت، صورتجلسره نهرایی       وغاز می ساعت باشد،در زمانی که نباید کمتر از نیم اجرایی برگزاری انتخابات مجدد 

 شود.امضاء می لف(،)با ذکر نظر موافق یا مخا هیأت نظارت در همان جلسه تنظیم و توسط اعضاء انتخابات

قابرل رسریدگی در    زیر، اعتراض به صورتجلسه نهایی انتخابات تنها در صور هیأت نظارتپس از تأیید نتیجه انتخابات در  ـ16ماده 

رسانی عمومی روند برگرزاری و نتیجره   اطال ظرف مهلت پنج روزه پس از  بایست نهایتا باشد. اعتراضات مذکور میمی شورای مرکزی
 تحویل داده شود: شورای مرکزیبه دبیرخانه ، ونها کردن پیوستبا و قانونی با ذکر دالیل و مدارک و مستندات  باتانتخا

 .نسبت به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند به طور رسمی شرکت کنندگان در انتخابات بی  از نیمی ازر 5

، مورد اعتراض یک انتخاباتنظارت بر انتخابات متفاوت باشد و هیأت یا  صورتجلسه تنظیمی توسط هر کدام از کمیته اجرایی ومفاد ر 2
 .قرار بگیرد در انتخابات واجدین شرایط شرکتاز  یا چند نفر

واجدین مورد اعتراض یک یا چند نفر از  نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات هیأت نظارتعضو حقوقدان ر   9
 قرار بگیرد. انتخابات در شرایط شرکت

اخرذ   نظارتهیأت رگزاری انتخابات را از کمیته اجرایی و در اسر  وقت، کلیه مدارک ب شورای مرکزیکارشنا  دبیرخانه در این حالت 
گیررد.  مرکزی طرح و مورد بررسی قرار می در اولین جلسه شورای( یک ماهظرف  حداکثر)نموده و موضو  در کوتاه ترین زمان ممکن 

 خواهد بود.عی و الزم االجرا در این باره، قط شورای مرکزی ی ر

رسرانی برگرزاری   شرود، فاصرله میران اطرال     تجدید و یا به دور دوم کشیده می در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی ـ11ماده 

 باشد. ساعت نیمبرگزاری انتخابات، نباید کمتر از  زمانانتخابات تا 

شرکایات، اعرالم اسرامی نهرایی     تخلفات و و اعالم اسامی اولیه، رسیدگی به  نامزدهار مرحله از انتخابات )تأیید در پایان ه ـ18ماده 

( صورتجلسات مربوطه و... شکایات انتخاباتی، شمارا وراء و اعالم نتایجاعتراضات و ، تخلفات، برگزاری انتخابات، رسیدگی به نامزدها
 د.رسمی ءتنظیم و به تأیید اعضا شورای مرکزیانتخابات و یا بر  هیأت نظارتاجرایی، توسط کمیته 

صورت جلسه نهایی انتخابات موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات،  وزارت علوم و اجتماعی فرهنگی مدیرکل ـ19ماده 

مومی روند برگزاری رسانی عبه اطال و هم چنین نسبت  ارائه دهد شورای مرکزیثبت و در اولین جلسه  شورای مرکزیرا در دبیرخانه 
هرای  ، صرورت جلسرات تمرامی دوره   و... در صورت ابطال انتخابات و یرا برگرزاری دور دوم   وراء اقدام نماید. ه شمارایجانتخابات و نت
 شود.ائه اردر دبیرخانه ثبت و در جلسه  بایدزار شده انتخاباتی برگ

 ل بر موارد ذیل باشد:مشتم بایدصورت جلسه نهایی انتخابات  ـ تبصره

بره پیوسرت   واجدین شرایط شرکت در انتخابرات  )لیست  حاضر و غایببا تفکیک نشریات تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات ر 5
 گردد(صورتجلسه ضمیمه می

 زمان و مکان برگزاری انتخاباتر 2
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 (12ماده  9تا  5ای با ذکر وظیفه هرکدام )بنده نظارت و هیأت اجرایی کمیته اسامی اعضاءر 9

یا انصراف ونها و هرم چنرین میرزان وراء حاصرله و شرماره       نامزدیبه همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط  نامزدهااسامی کلیه ر 4
 تما  و ودر  ایمیل

 ، دفعات ون و میزان هربار تمدیدزمان زمان وغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدیدر 1

گرفته و تصمیم اخذ شرده توسرط   صورت و شکایات اعتراضات تخلفات و یا موارد مطروحه درباره انتخابات و یا  طرح کلیه مسائل ور 2
 در هر مورد به تفکیک هیأت نظارت اعضاء

 باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل( وراءباطله شمرده شده )با ذکر دلیل( و  وراء صحیح و وراء کل وراء و تعداد دقیقر 1

 (و... دوم کشیده شده باشد ریا به دوگردیده ابطال  ات )در صورتی که انتخاباتانتخاب شماره دورهر 8

 تشکيل كميته ناظر و شوراي مركزي ناظر: ـ بخش چهارم

پس از قطعیت یافتن نتایج انتخابات، حکم کتبی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول نشرریات در کمیتره نراظر و     ـ15ماده 

 کیظرف  حداکثرگردد و وزیر علوم امضاء میو اجتماعی معاون فرهنگی دانشگاه و  رئیسه شده و به ترتیب توسط تهی شورای مرکزی
 شود.به ایشان ابالغ می بصورت مکتوب ،نتایج قطعیت یافتنپس از  ماه

ال به مدت یک سال است نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر از نیمه اول اردیبهشت ماه هر سدوره زمانی عضویت  ـ6تبصره 

 و دوره زمانی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی از نیمه اول تیرماه به مدت یک سال خواهد بود.

البدل جایگزین وی شرده و در صرورت   ان مذکور، عضو علیهر کدام از نمایندگ سلب شرایط یا استعفاء فوت یادر صورت  ـ1 تبصره

وزارت و اجتمراعی  دانشگاه یا مدیر کرل فرهنگری    و اجتماعی حسب مورد معاونت فرهنگیعضو دیگر،  یط یا استعفاءسلب شرا فوت یا
براقی مانرده(    مردت )برای تعیین نماینده یا نمایندگان مدیران مسرئول در  ای ت به برگزاری انتخابات میان دورهموظف است نسب علوم

 نماید. مطابق مقررات قانونی و ترتیبات فوق اقدام 

شورای حقوق مربوط به عضویت در کمیته ناظر یا  سایرحق حضور در جلسات و اظهارنظر و یران مسئول دنماینده مهر سه  ـ11ماده 

در کمیتره  ، شرایط عضویت زیرتنها در حاالت  نماینده مدیران مسئول البدل فاقد حق ر ی در جلسات است.را دارند. عضو علی مرکزی
 د:ندهرا از دست می زیشورای مرکناظر یا 

 وی قطعی گردیده و اجرا شود.اخراج  یا محروم از تحصیل شودیا انصراف از تحصیل وی قطعی گردیده یا التحصیل شده فارغر 5

 یا لغو مجوز نشریه وی صادر شود.انتشار دائم  حکم قطعی منعر 2

داشرته   )برای دانشجویان( ه و یا باالتر در یک دوره تحصیلیددو بار محکومیت قطعی انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونر 9
 باشد.

شود و مراد از ثبت می دانشگاهتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که وخرین نمره قطعی در  دانشجو در وموزا  ـ تبصره

 اخراج، قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخراج است.
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 ارد متفرقه:مو ـ مبخش پنج

کلیه صورتجلسات مذکور در این شیوه نامه، با ذکر نام حاضرین و غایبین در جلسه تنظیم شده و امضاءکنندگان حرق درج   ـ12ماده 

در ذیل برگ صورتجلسره دارنرد. عردم امضراء صورتجلسره توسرط        نسبت به هرکدام از مفاد وننظر، ر ی یا توضیحات مدنظر خود را 
در نداشته و یا  حضور در جلسهبه دلیلی وی ، مگر ونکه ویدبه حساب مینظر مخالف  ا اعالم ر ی ممتنع، به عنوانو ی هرکدام از اعضاء

 اعالم نماید. مبنی بر تأیید مفاد صورتجلسه کتبیا ر خود نظرمتعاقبا   صورت حضور و عدم امضاء،

 مسرئولین اجرایری و اعضراء    دانشرگاه، مسئول نشریات  تمامی مدیران ،شورای مرکزی کلیه اشخاص ذی نفع اعم از اعضاء ـ  تبصره

توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات کمیته ناظر دانشرگاه  کمیته ناظر دانشگاه و... می نظارت و هم چنین اعضاء هیأت ،اجرایی کمیته
و همه مدیران  رای مرکزیشو اعضاء از هم چنین تمامی اشخاص ذی نفع اعم ه یا عکس بگیرند.تهیه کردبا هزینه شخصی خودکپی 

شرورای  توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات می و... نظارت هیأت کمیته اجرایی و ات کشور و مسئولین اجرایی و اعضاءمسئول نشری
 ه یا عکس بگیرند.کردتهیه با هزینه شخصی خود کپی  مرکزی

 

 نرد، نماینرده تنهرا حرق ر ی دادن در    کای را معرفری مری  نمایندهد حق ر ی نامه، فرد واجدر کلیه مواردی که در این شیوه ـ18ماده 

معرفی نماینده ممکن است در هر زمانی از روند برگرزاری انتخابرات ترا     دارد. سوی مدیرمسئولرا به نمایندگی از  همان سال انتخابات
 به غیر نیست.در انتخابات، قابل واگذاری  نامزدیحق  صورت بگیرد. (93)به جز استثناء مندرج در ماده گیریر ی قبل از شرو  فرویند

ای کره  گونره  ملزومات شرکت نماینده در انتخابات را فراهم کند؛ بهمقدمات، امکانات و برگزار کننده انتخابات موظف است  ـ  تبصره

 شد.می فراهماین امکانات و ملزومات ، کردمیدر انتخابات شرکت اگر خود فرد 

در قالب اطالعیه، توسط کارشنا   بایدمرتبط با انتخابات،  سألهتغییر و... در روند و یا مراحل و یا هر م هرگونه اصالح و یا ـ14ماده 

 اطال  رسانی عمومی شود.، شورای مرکزینشریات دانشگاه و یا دبیر کمیته اجرایی انتخابات 

را  انامزدهته اجرایی موظف است اسامی مشابه ا، کارشنا  نشریات یا دبیرکمینامزدهصورت وجود تشابه اسمی در لیست در ـ20ماده 

در  نامزد ، لزوم نوشتن ون مشخصه را در کنار نامکیک نماید و در اطالعیه انتخابات( قابل تفنامزدیای )مانند کد با اختصاص مشخصه
 متذکر گردد.برگ ر ی 

 ،اتی به هی  وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشدریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاب ءوراچنانچه  ـ6 تبصره

شود و در مورد ر ی یا وراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به نامزدهای دارای تشابه اسمی در ون صندوق میان ونان تقسیم می به نسبت وراء
 .حکم قرعه عمل خواهد شد

ص یا ابهام یا عدم تطابق کامل و مرواردی از ایرن دسرت    با غلط یا نقبر روی تعرفه ر ی همراه  مندرجدر صورتی که نام  ـ1تبصره 

نرام   ورا داشرته باشرد، ماننرد اینکره در نگرارا نرام        نامزدهایکی از نام و به گونه ای نوشته شده باشد که تنها قابلیت انطباق بر  باشد

15 



                 

 

 

 اتیشرن ناظر بر  یهاتهير کمد یدانشگاه اتیمسئول نشر رانیمد ندگانیانتخابات نما یبرگزار نامهوهشي              

 یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق یدانشگاه اتیناظر بر نشر یمرکز یها و شورادانشگاه 

 

 

  5طبقه ـ  وزارت علوم،تحقيقات و فناوريـ  خيابان پيروزان جنوبينبش ـ  خيابان هرمزان ـ خيابان خوردينـ  دان صنعتمي  ـشهرک قدس )غرب(  ـ تهران  

 01688525129شماره فاكس:   ـ01681188161و  01681188150،شماره تلفن: 69111ـ 19846 كد پستي: 

دیگرری برا ایرن     نامزدو در ون انتخابات  به درستی نوشته شده باشداا خانوادگییا نام اهی صورت گرفته اما نام اشتب نامزدخانوادگی 
 گردد.برای ون کاندیدا محسوب میهمراه کد شناسایی ته شده مشخصات وجود نداشته باشد، ر ی نوش

، حسرب مرورد   نامزدری داشته باشد، با اعالم نام یا نام خانوادگی دوم یا نام مستعار و یا شهرت دیگ نامزدیدر صورتی که  ـ8تبصره 

شود( و لیسرت اسرامی   در ون درج می انامزده)که نام  هاالعیهمیته اجرایی موظف است در کلیه اطت دانشگاه یا دبیر ککارشنا  نشریا
نام  مشتمل بروراء  ا قید کند.اا را در کنار نام و نام خانوداگیمستعار و یا شهرت ون کاندیددوم و یا نام و یا نام خانوادگی ، نام  انامزده

 شوند.حاسبه میم نامزددوم یا مستعار یا شهرت دیگر، به عنوان وراء همان  و یا نام خانوادگی
 

شخص یا اشرخاص  شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات نامه، اعتراضات و در کلیه موارد مندرج در این شیوه ـ26ماده 

را  و تراریخ امضراء   ءامضرا  ، ما نی کامل، شماره تنشا، یا شماره پرسنلی شماره دانشجوییشاکی شامل نام، نام خانوادگی، معترض یا 
 .داشته باشد

ی در و اجرایر  هیرأت نظرارت   به عنوان عوامل اجرایی و یرا اعضراء  نامه دانشجویانی که در قالب این شیوه کلیه الزحمهحق ـ21ماده 

پرداخت به ایشان ا لحاظ مقطع تحصیلی( )ب الزحمه مقرر برای کار دانشجوییند، معادل حداکثر حقنمایبرگزاری انتخابات همکاری می
 شود.می

)و اطال  دیگرر  و تصویب در جلسه شورا و یا با تصمیم ریاست شورا و یا دبیر ون  شورای مرکزی با پیشنهاد یکی از اعضاء ر28ماده 

شرورای  اسرت کننرد،   درخو به صورت مکتوبو یا در صورتی که حداقل یک سوم از مدیران مسئول نشریات یک دانشگاه شورا(  اعضاء
کند تا ضمن نظارت برر رونرد اجررای انتخابرات طبرق مفراد       می نتخابات کمیته ناظر دانشگاه اعزامیک ناظر برای نظارت بر ا ،مرکزی

هرم چنرین   ن برگرزاری انتخابرات ترذکر داده و    مراتب را به مسرئوال  نامه، در صورت بروز تخلفات و ...شیوه دستورالعمل اجرایی و این
ن و مسئوالنظارت انتخابات و  هیأت کمیته اجرایی و اعضاء ن اجرایی وکلیه مسئوالاملی از روند برگزاری انتخابات تهیه نماید.گزارا ک
در صورتی که گزارا ناظر  بایستمی شورای مرکزی کمال همکاری را داشته باشند. شورای مرکزیدانشگاه موظفند با ناظر کارکنان 
عایت ترتیب مندرج در فصل دهم از بخر  دوم ایرن   در انتخابات باشد، بدون ر وجود ابهامات و اشکاالتی و یا بروز تخلفات مشتمل بر
یا دستور و و تصمیم مقتضی )ابطال انتخابات  شورا مورد بررسی قرار دادهدر اولین جلسه را انتخابات ون کمیته ناظر موضو   شیوه نامه،

باشد. مفراد ایرن تبصرره    ه میدر این زمین شورای مرکزیکمیته ناظر موظف به اجرای تصمیم اخذ نماید.  (تأیید ونیا بازشماری وراء و 
 نیست. 95ماده  2نافی حق اعتراض مدیران مسئول نشریات دانشگاه با ترتیبات مندرج در تبصره 

در صورتی که در دانشرگاهی  اشد. وجود داشته ب انامزدههایی در لیست ن نامزدحداقل نام سه  بایدبرای برگزاری انتخابات،  ـ29ماده 

کمتر از نصاب مذکور، نشریه دانشجویی وجود داشته باشد، برای تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر، نیرازی بره برگرزاری    
تهیره  نسربت بره    بایست مجرددا  یا دبیر کمیته اجرایی می دانشگاه انتخابات نیست. در غیر این صورت، حسب مورد کارشنا  نشریات

 اقدام نماید. و ... ی دیگرانامزدهثبت نام از  و 41و  2و اطال  رسانی ون طبق مواد  انامزدهاطالعیه ثبت نام از 
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 اتیشرن ناظر بر  یهاتهير کمد یدانشگاه اتیمسئول نشر رانیمد ندگانیانتخابات نما یبرگزار نامهوهشي              

 یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق یدانشگاه اتیناظر بر نشر یمرکز یها و شورادانشگاه 

 

 

  5طبقه ـ  وزارت علوم،تحقيقات و فناوريـ  خيابان پيروزان جنوبينبش ـ  خيابان هرمزان ـ خيابان خوردينـ  دان صنعتمي  ـشهرک قدس )غرب(  ـ تهران  

 01688525129شماره فاكس:   ـ01681188161و  01681188150،شماره تلفن: 69111ـ 19846 كد پستي: 

هرای انتخرابی کمیتره نراظر و یرا      بندی کرسیات یا ترتیب دیگری مانند سهمیهتدوین یا تصویب هرگونه شرایط یا مصوب ـ25ماده 

نامره،  خابات به شیوه مرذکور در ایرن شریوه   اهی و یا به کارگیری هر روا دیگری به جز انتتصویب مصوبات و تصمیمات درون دانشگ
یرا   دیگر مغایر یا مخالف یا محدودکننرده  موردهر  ،مصوبه ،تصمیم، شرط ،تواند نظر یا سلیقه شخصیممنو  است و هی  شخصی نمی

شرورای  تنها مرجع تغییر، اصالح و تفسیر این شیوه نامه،  اجرا کند. نامه حاضر را تصویب و یاهمفاد دستورالعمل اجرایی و شیو عالوه بر
 باشد.می مرکزی

 

ر برر  ظزی نرا بره تصرویب شرورای مرکر     52/55/5938تبصره در تاریخ  83ماده و  12 فصل، 3 بخ  و 1نامه دراین شیوه ـ21ماده 

 . الزم االجراستاین تاریخ و از  نشریات دانشگاهی رسید
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