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مقدمه:

ماده2نابهمصوبهشورایمرکزیناظربرنشریاتدانشگاهیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،طبقتبصرهب

4 تبصره 2و شیوه9ماده فعالیتنشریاتدانشگاهی، بر بهدستورالعملاجراییضوابطناظر نامهحاضر

دانشگاه دانشجویی نشریات مسئول مدیران انتخابات برگزاری بمنظور جهت عضوها نمایندگان رگزیدن

اینکمیته تدوینگردیدهاست. انتخاباتشورایمرکزیناظر نمایندگانایشانبرایشرکتدر و هایناظر

اینانتخاباتدرنیمهاولاسفندماهانتخاباتدرترمدومهرسالتحصیلیدردانشگاههابرگزارخواهدشد.

هرسالدردانشگاههابرگزارخواهدشد.





فصلاولـانتخابات

ضمنانتخاباعضایاصلی،دانشگاه،برنشریاتـدرجلسهانتخاباتاعضایدانشجوییکمیتهناظر1ماده

اخذنمودهاندطبقجدولذیلجهتشرکتدر را عضوعلیالبدلوکاندیداهاییکهبهترتببیشترینآرا

بیرخانهشورامعرفیگردند.انتخاباتمدیرانمسئولشورایمرکزیناظربرنشریاتبهد





تعدادنمایندگانمنتخبنسبتبهتعدادنشریاتمنتشرههردانشگاه





تعداد نشريات  رديف

 واجد شرايط

تعداد نمايندگان 

 منتخب
 نفر 0 نشريه 02تا  1از  1

 نفر 0 نشريه 02تا  01از  2

 نفر 0 نشريه 02تا  01از  3

 نفر 5 نشريه 52تا  01از  4

 نفر 6 نشريه 62تا  51از  5

 نفر 0 نشريه 02تا  61از  6

 نفر 0 نشريه 02تا  01از  7

 نفر 0 نشريه 02تا  01از  8

 نفر 12 نشريه 122تا  01از  9



نشریهمازادبر20نشریهباشد،بهازایهر100دردانشگاههاییکهتعدادنشریاتفعالبیشاز:2تبصره

شود.یندگانآندانشگاهافزودهمیآن،یکنفربهتعدادنما



البدلکمیتهدرکلیهدانشگاههانفراولونفردوممنتخبان،اعضایاصلی،ونفرسومعضوعلی:1تبصره

ناظردانشگاهخواهدبود.

درصورتسلبشرایطیااستعفایهریکازنمایندگانمنتخبمدیرانمسئولدانشگاهتازمان:9تبصره

انت پسازبرگزاری انتخابات فهرستشمارشآراء در او نام که فردی اولین ناظر، مرکزی شورای خابات

شود.نمایندگانمنتخببودهاستجایگزینویمی



فصلدومـنظارتبرانتخابات

تااعالمـکمیتهناظربرنشریاتدانشگاهمسئولیتنظارتبرروندانتخاباتاززمانثبت2ماده نامکاندیداها

نتایجنهایی،رسیدگیاولیهبهشکایات،تنظیمصورتجلسهنهاییانتخاباتومعرفیبرگزیدگانکمیتهناظر

با جلساتاینکمیته دارد. عهده بر را انتخاباتشورایمرکزیناظر منتخبانجهتشرکتدر و دانشگاه

تهعنوانکمیتهناظربرانتخاباتنامهبهاینکمییابد.دراینشیوهحضورحداقلششنفرازاعضارسمیتمی

شود.گردد.تصمیماتاینکمیتهبارأیاکثریتمطلقحاضراناجرامیاطالقمی



البدلدانشجودرکمیتهناظربرانتخاباتحقحضورورأیخواهدداشت.عضوعلیتبصره:



اعضایدانشجوییکمیتهناظر:9ماده یکاز صورتکاندیداتوریهر دربرانتخدر اباتآنعضوحقحضور

.ددجلساترانداشتهوفردجایگزینازبینمدیرانمسئولکهکاندیدانبودهاندبهقیدقرعهانتخابمیگر



مسئولیتبرگزاریانتخاباتبرعهدهمدیرفرهنگیدانشگاهاست.:4ماده



یشنهادمدیرفرهنگیوتأییدکمیتهنامکاندیداها،برگزاریانتخاباتوشمارشآراء،باپجهتثبتتبصره:

شوند.ناظربرانتخاباتتعدادیازدانشجویانیاکارکناندانشگاهانتخابمی



مرجعتأییدصحتانتخابات،کمیتهناظربرانتخاباتاست.:5ماده



شکایات،اعالمدرپایانهرمرحلهازانتخابات)تأییدکاندیداهاواعالماسامیاولیه،رسیدگیبه:6ماده

نتایج( اعالم و شمارشآراء انتخاباتی، شکایات رسیدگیبه انتخابات، برگزاری اسامینهاییکاندیداها،

.رسدصورتجلساتمربوطهتوسطکمیتهناظربرانتخاباتتنظیموبهتأییداعضامی



    دهندگان:فصلسومـشرایطکاندیداهاورأی



حائزشرایطزیرباشند:کاندیداهاباید:7ماده

.مدیرمسئولبودهوحداقلدوترمازتحصیلایشانبدوناحتسابترمجاریباقیماندهباشدـ2

نشریهایشاندارایمجوزانتشارازکمیتهناظردانشگاهبودهودریکسالقبلازتاریخانتخاباتحداقلیکـ1

شمارهمنتشرشدهباشد.



بایدتبصره: نام،تصویرکارتدانشجوییویکنسخهازنامعالوهبرتکمیلفرمثبتدرزمانثبتکاندیداها

آخرینشمارهنشریهخودراجهتتشکیلپروندهارائهدهند.









تنهامدیرمسئولنشریاتیکهدارایمجوزانتشارازکمیتهناظردانشگاهبودهودریکسالقبلاز:8ماده

نامهمکتوب(حقرأیشمارهمنتشرشدهباشندیانمایندهآنها)باارائهمعرفیتاریخانتخاباتحداقلیک

.دارند

تواندنمایندهمدیرتواندنمایندهیکمدیرمسئولباشدویکمدیرمسئولنمیهرفردتنهامی:2تبصره

مسئولدیگرباشد.

درصورتمعرفینمایندهازطرفمدیرمسئول،الزماستمراتبتاپایانوقتاداریروزقبلاز:1تبصره

انتخاباتبهصورتمکتوببهاطالعمدیرفرهنگیدانشگاهبرسد.



 



فصلچهارمـاخذرأی:



اینمهلتبهطورنامکاندیداهایانتخاباتیبایدحداقلسهروزکاریدرنظرگرفتهشودوجهتثبت:3ماده

مکتوبوبهنحومقتضیبهاطالعمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهبرسد.



 مرحله:21ماده هر در صورتکتبیبهکاندیداها به مراتبرا موظفند باشند، انصرافداشته قصد ایکه

کمیتهناظربرانتخاباتاعالمنمایند.



دانشگاه،بههمراهفهرستنشریاتیکهدارایحقرأیتاریخدقیقجلسهبرگزاریانتخاباتدر:22ماده

باشند،حداقلیکهفتهپیشاززمانتعیینشدهبایدبهطورمکتوبوبهنحومقتضیبهاطالعکلیهمی

مدیرانمسئولنشریاتبرسد.



وکمیتهتواندمراتبرابهکمیتهناظراعالمایکهنامشدرفهرستنیستمیمدیرمسئولنشریهتبصره:

ناظرپسازبررسی،فهرستنهاییرادرزمانبرگزاریانتخاباتاعالمخواهدکرد.



اکثریتمطلق)نصفبهعالوهیک(مدیرانمسئولنشریاتدارایحق:21ماده حضور جلسهانتخاباتبا

جلسهرأیرسمیتمی ننماید، کسب را شده تعیین نصاب حد انتخابات جلسه صورتیکه در مجددیابد.

حداکثرطیدوهفتهبعدازآنتاریخبرگزاروانتخاباتبارأیحاضرانانجامخواهدشد.



چنانچهتعدادکاندیداهابرابریاکمترازتعدادتعیینشدهنمایندگاندانشگاه)طبقجدول(باشد،:29ماده

انتخ کمیته دانشجویاین عضو سه و برگزار دانشگاه ناظر کمیته همراهانتخابات به کاندیداها بقیه و اب

شوند.ایشانجهتشرکتدرانتخاباتشورایمرکزیناظرمعرفیمی



گردددرهربرگرأیبهتعدادنمایندگانمنتخبدانشگاه)طبقجدول(اسامیکاندیداهاثبتمی:24ماده

البدلسومبهعنوانعضوعلیوپسازشمارشآراء،نفراولودومبهعنواناعضایاصلیکمیتهناظرونفر

منتخب نمایندگان تعداد که صورتی در دارند. را مرکزی شورای انتخابات در شرکت حق که بود خواهند

دانشگاهجهتشرکتدرانتخاباتشورایمرکزی)طبقجدول(بیشازسهنفرباشد،بهترتیبآراءمأخوذه

شوند.نفراتبعدیمعرفیمی



گردد.ابریآراءدونفرازمنتخبان،یکیازایشانبهقیدقرعهانتخابمیدرصورتبر:25ماده



فصلپنجمـشمارشآراء:

 :26ماده ناخوانا، باطلهآراء آراء جزء سفید آراء انتخاباتیو نامزدهای از حاویاسامیدیگریغیر آراء

گردد.محسوبولیبهعنوانآراءمأخوذهشمارشمی



شود.هایانتخاباتیباطلبودهوشمارشنمیهایغیرازتعرفهفاقدمهروآراءمندرجدربرگهآراء:27ماده



درصورتیکهدربرگرأیعالوهبرنامکاندیداهایاعالمشده)مطابقفهرستنهایی(اسامی:28ماده

طلنبودهوفقطاسامیدیگرینوشتهشدهباشد،یانامیکداوطلبچندبارتکرارشدهباشد،برگرأیبا

شود.اضافیشمارشنمی

هاییدرجشدهباشد،بهتعدادموردنظرازباالیفهرستدرصورتیکهبیشترازتعدادموردنیازنامتبصره:

شود.اسامیدربرگرأیخواندهواسامیاضافیحذفمی



برگزاریانتخاباتنتیجهرااعالمودرروزپساز2کمیتهناظربرانتخاباتموظفاستحداکثرتا:23ماده

خصوصتأییدانتخاباتاعالمنظرنماید.



فصلششمـتأیید،ابطالانتخاباتواعالمشکایات:

نسبتبهنحوهبرگزاریانتخاباتیانتایجحاصلهاعتراضداشتهچنانچهمدیرانمسئولنشریات:11ماده

می باشند تا اعالم3توانند پساز برروز ناظر کمیته به مستند بهصورتکتبیو را شکایتخود نتایج،

روزشکایاترابررسیونظرنهاییرااعالمنماید.5بایدطیانتخاباتتسلیمنمایند.کمیتهناظرنیزمی

 ناظرمیتبصره: نسبتبهکمیته شمارشآراء خصوصارتکابتخلفدر صورتوصولشکایتدر در تواند

راءاقدامنماید.بازشماریآ

مواردابطالانتخاباتعبارتنداز::12ماده

7شوندشرایطمذکوردرمادهالبدلکمیتهناظربرگزیدهمیکاندیداهاییکهبهعنوانعضواصلییاعلیـ2

رادارانباشند.

رعایتنشدهباشد.12حدنصابتعیینشدهدرمادهـ1

اطالعـ9 در که گردد مدیرانمسئولکوتاهیشدهرسانیمحرز انتخاباتبه زماندقیقبرگزاریجلسه

است.

درصورتمحرزشدنتخلفیکهمنجربهتغییرنتیجهانتخاباتگردد.ـ4



توانندچنانچهمدیرانمسئولنسبتبهعملکردکمیتهناظربرانتخاباتاعتراضداشتهباشندمی:11ماده

دانشگاهارائهدهندواینهیئتظرفشورایفرهنگیهمراهمستنداتبهشکایتخودراظرفسهروزبه

کند.دوهفتهبهآنرسیدگیودرخصوصشکایتاعالمنظرمی



 برگزاریمجدد-19ماده انتخاباتزمان بر ناظر کمیته دالیلمستند، ضمنارائه انتخابات، درصورتابطال

نمودهومراتبرابهاطالعمدیرانمسئولخواهدرساند.هفتهبعدتعیین2انتخاباتراحداکثرتا



 نامهدرششفصل، 23اینشیوه و تاریخ11ماده در بر30/11/92تبصره بهتصویبشورایمرکزیناطر

نشریاتدانشگاهیرسید.


