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 تعالی  بسمه

 

بهرههاینها ردرکمیتهه یگاهانتخاباتنمایندگانمدیرانمسئولنشریاتدانشبرگزارینامهشیوه

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریوشورایمرکزینا ربرنشریاتدانشگاهینشریاتدانشگاهها

 
 کلیات:-بخشاول

شریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فنااوری در ااا    بنا به مصوبه جلسه چهارم شورای مرکزی ناظر بر ن-1ماده

مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشاگاهی و بار اااا      2از ماده  4و  2، با نظر به ترکیب مندرج در بندهای 1931
دانشگاهی، این داتورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات  3ماده  9و  2های و تبصره 4ماده  4و  9و  2های تبصره
انتخابات نمایندگان مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی در کمیته »نامه به منظور شرح ترتیبات اجرایی و قانونی برگزاری شیوه

انتخابات نمایندگان مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی کشور در شورای مرکزی نااظر بار   »و «  ناظر بر نشریات هر دانشگاه
 تدوین گردیده اات.« قات و فناورینشریات وزارت علوم، تحقی

ها، مراکز آموزش عالی نامه، کلیه دانشگاهداتورالعمل اجرایی، منظور از دانشگاه در این شیوه 2مستنداً به ماده  -1تبصره

 و مراکز و واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای دانشگاهی اات.

بات کمیته ناظر دانشگاه را در نیمسا  تحصیلی دوم و نهایتاً تاا  ها، موظفند انتخامعاونت فرهنگی کلیه دانشگاه -2تبصره

پایان اافند ماه هر اا  در دانشگاه و با شرکت کلیه مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی فعا  طبا  ترتیباات لیال برگازار     
ه باشاد یاا در   کنند. نشریه فعا ، نشریه دانشگاهی اات که در یک اا  قبل از انتخابات، حداقل یاک شاماره منتشار شاد    

 اش منتشر شده باشد.صورتی که دوره زمانی ترتیب انتشار آن باالتر از یک اا  اات، در موعد مقرر در دوره زمانی

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف اات انتخابات نمایندگان مدیران مسائو  نشاریات    -3تبصره

ریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را طب  ترتیبات لیل، ظرف یک مااه  دانشگاهی کشور در شورای مرکزی ناظر بر نش
 ها و نهایتاً تا نیمه خرداد ماه هر اا  برگزار نماید.های ناظر در دانشگاهپس از برگزاری انتخابات کمیته

تاه نااظر و یاا    ، برگزاری جلساات کمی 9و  2های در صورت عدم برگزاری انتخابات به ترتیب مندرج در تبصره -4تبصره

شورای مرکزی ناظر بدون حضور نمایندگان مدیران مسئو  و یا با حضور نمایندگان ااب ، فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده 
 و مصوبات کمیته و یا شورا، هیچ گونه اعتبار و الزامی ندارد.

( شود 4ه شرح مذکور در تبصره چنانچه عدم برگزاری انتخابات منجر به تشکیل جلسه به صورت غیرقانونی )ب -5تبصره

داتورالعمل اجرایی تشکیل نگردد، کلیه مسئولیت ناشی از تخلف از  11و ماده  1و یا جلسه در مواعد قانونی مندرج در ماده 
نامه حاضر، حسب مورد بر عهده رئیس دانشگاه و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد مفاد داتورالعمل اجرایی و شیوه

 بود.

انتخابات با برگ رأی و به صورت عمومی و با رأی مخفی خواهد بود و در هر مرحلاه انتخابااتی هار شاخ       -6تبصره

 تواند یک بار با ارائه کارت شنااایی معتبر رأی دهد. واجد شرایط فقط می

 نامه، اختصارات لیل ااتفاده شده اات:در این شیوه -7تبصره

 ر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریشورای مرکزی ناظر ب شورایمرکزی:

 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کمیتهنا ر:
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 1مصاوبه ضاوابط نااظر بار فعالیات نشاریات دانشاگاهی و مااده          1نشریه دانشگاهی)با تعریف منادرج در مااده    نشریه:

 داتورالعمل اجرایی آن(

 ریات دانشگاهی )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نش مصوبهضوابطنا ر:

 داتورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دستورالعمل:

 هیأت نظارت بر انتخابات هیأتنظارت:

 کمیته اجرایی انتخابات کمیتهاجرایی:

 شریات دانشگاهکارشنا  فرهنگی مسئو  در دبیرخانه کمیته ناظر بر ن کارشناسنشریاتدانشگاه:

کارشنا  فرهنگی مسئو  در دبیرخانه شورای مرکزی ناظر بار نشاریات دانشاگاهی     کارشناسنشریاتوزارتخانه:

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 انتخاباتکمیتهنا ربرنشریاتدانشگاه:-بخشدوم

برگزاری انتخابات در کمیته ناظر دانشاگاه  روند رامی برگزاری انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه با طرح موضوع  ه2ماده

شود. حضور حداقل پنج نفر از اعضاء در این جلسه کمیته ناظر الزامی اات و مصوبات و تصمیمات با رأی بای  از  آغاز می
نیمی از آراء حاضران اعتبار دارد. پس از طرح کلیت موضوع، ابتدا در همان جلسه، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت نظاارت و  

 شود.شود. اپس زمان ثبت نام کاندیداها و زمان و مکان برگزاری انتخابات تعیین میکمیته اجرایی اقدام می

های صدور پروانه انتشار نشریه و یا اعما  تغییراتی که تاا  کمیته ناظر موظف اات در این جلسه، کلیه درخواات -تبصره

داتورالعمل تحویل دبیرخانه کمیته ناظر شده  14ماده  4و یا تبصره  21قبل از زمان جلسه و در مواعد قانونی مقرر در ماده 
دااتورالعمل   14مااده   4و تبصره  22، 22، 21، 11اات را رایدگی کرده و موافقت یا مخالفت مکتوب خود را مطاب  مواد 

بایسات باا اعاالم کتبای     های فوق، میای که هیچ درخواات دیگری باقی نماند. مخالفت با درخوااتاعالم نماید، به گونه
 دالیل مخالفت و مستند به مقررات مربوطه باشد. 

کمیتهاجراییانتخابات:-فصلاول

کمیته اجرایی انتخابات، مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات در روز یا روزهاای برگازاری انتخاباات )در صاورت      -3ماده

 اشد:بتمدید( را بر عهده داشته و ترکیب آن به شرح لیل می
 کارشنا  نشریات دانشگاه به عنوان دبیر کمیته -1
 دو یا چهار نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات آن دانشگاه)به نسبت حجم کار و گستردگی انتخابات( -2

ی راانی زمان برگازار راانی زمان ثبت نام کاندیداها و فرآیند ثبت نام از کاندیداها و اطالعروند اجرایی اطالع -1تبصره

 باشد.انتخابات )چه دور او  و چه دور دوم(، بر عهده کارشنا  نشریات دانشگاه می

راانی عمومی تواط کارشانا   دانشجویان مذکور در بند دوم این ماده، از میان دانشجویانی که پس از اطالع -2تبصره

اند و لیست آنها پی  از آمادگی کردهنشریات، در مهلت حداقل اه روزه، نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم 
برگزاری جلسه کمیته ناظر تواط کارشنا  نشریات تهیه شده اات، در همان جلسه کمیته ناظر و باه قیاد قرعاه انتخااب     

 شان، در زمان قرعه کشی ح  حضور در جلسه را دارند.شوند. ثبت نام کنندگان و یا نمایندگانمی

ت:هیأتنظارتبرانتخابا-فصلدوم

ناام کاندیاداها، اخاذ     هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبات  -4ماده

رأی، شمارش آراء و ... و اعالم نتایج نهایی انتخابات، رایدگی به تخلفات و شکایات و تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات را 
 باشد:مه بر عهده دارد. ترکیب اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات به شرح لیل مینابه شرح مقرر در این شیوه
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 مدیر فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته بدون ح  رأی -1
 عضو حقوقدان کمیته ناظر -2

 دو نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات دانشگاهی آن دانشگاه -9

راانی عمومی تواط کارشنا  ، از میان دانشجویانی که پس از اطالعدانشجویان مذکور در بند اوم این ماده -1تبصره

اند و لیست آنها پی  از نشریات، در مهلت حداقل اه روزه، نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم آمادگی کرده
قیاد قرعاه انتخااب    برگزاری جلسه کمیته ناظر تواط کارشنا  نشریات تهیه شده اات، در همان جلسه کمیته ناظر و باه  

شوند. اعضاء دانشجویی هیأت نظارت، با رعایت اولویت برای صاحبان امتیااز و مادیران مسائو  و ااردبیران نشاریات      می
 دانشگاهی انتخاب خواهند شد. 

، اعام از صااحبان امتیااز، مادیران مسائو ،      4ماده  9و بند  9ماده  2فعاالن نشریات دانشگاهی مذکور در بند  -2تبصره

 دبیران، اعضاء هیأت تحریریه و کلیه افرادی اات که در نشریات به هر نوع فعالیت دارند.ار

هیج کدام از اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و معاون فرهنگی و مدیر فرهنگی و اایر مسئوالن دانشگاهی و  -5ماده

اشند. ضمناً چنانچه هرکادام از اعضااء کمیتاه    مسئوالن وزارت علوم در هر اطح و امت نباید در همان انتخابات کاندیدا ب
ناظر در انتخابات کاندیدا باشند، درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط به همان دوره انتخابات )اعم از انتخاب اعضاء کمیته 

ی نخواهاد  اجرایی و هیأت نظارت و رایدگی به اعتراضات و اظهارنظر نهایی درباره انتخابات و صورتجلسه آن و ...( ح  رأ
 داشت.

البد  به جای وی صرفاً درباره چنانچه عضو کاندیدا از نمایندگان مدیران مسئو  در کمیته ناظر باشد، عضو علی -تبصره

شود، ح  رأی خواهد داشات. در ایان ماورد، چنانچاه     مسائل و موضوعات مرتبط با انتخابات که در جلسه کمیته مطرح می
ه کمیته مطرح باشد، با تفکیک مسائل و موضوعات انتخابااتی، دو صورتجلساه تنظایم و    موضوعات متفاوتی در داتور جلس

الباد   لیل صورتجلسه مشتمل بر مسائل و موضوعات انتخاباتی از اایر اعضاء حاضر )به ااتنثاء عضو کاندیدا( و عضو علی
 کنند.ضر امضاء میشود و لیل صورتجلسه دیگر، اعضاء اصلی حانماینده مدیران مسئو  امضا گرفته می

ثبتنامکاندیداها:-فصلسوم

و امضاء آن تواط حاضاران در جلساه کمیتاه نااظر در هماان جلساه،        2پس از تنظیم صورتجلسه موضوع ماده  -6ماده

 راد.اطالعیه ثبت نام کاندیداها تواط کارشنا  نشریات تهیه و به اطالع کلیه مدیران مسئو  نشریات می

 ظر گرفته شده برای ثبت نام کاندیداها نباید کمتر از اه روز کاری باشد.زمان درن -1تبصره

اطالعیه ثبت نام با درج کلیه اطالعات الزم از قبیل موضوع برگزاری انتخابات و زماان برگازاری انتخاباات و     -2تبصره

ت به مدیران مسئو  کلیه نشریات بایسشرایط کاندیداها و روزها و ااعات ثبت نام و محل ثبت نام و مدارک الزم و ...، می
رااانی  دانشگاه )اعم از فعا  و غیرفعا ( اعالم شود. کارشنا  نشریات موظف اات اطالعیه مذکور را بر روی پایگاه اطالع

افزارهای اینترنتای  معاونت فرهنگی و یا دانشگاه قرار داده و هم چنین مفاد اطالعیه را از طری  ایمیل و پیامک و دیگر نرم
راانی و... برای کلیه مدیران مسئو  اراا  نماید و آن را بر روی تابلوهای اعالنات نصب و هم چنین جهات اطاالع  العاط

ها و ... زیر مجموعه دانشگاه ها و خوابگاهها و پردیسراانی و نصب در تابلو اعالنات، برای کلیه معاونان فرهنگی دانشکده
 اراا  نماید.

 راانی و روز آغاز ثبت نام، نباید کمتر از اه روز کاری باشد.ان اتمام فرآیند اطالعفاصله میان زم -3تبصره

 شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح لیل اات: -7ماده

 کاندیدا، مدیرمسئو  نشریه فعا  باشد. -1
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دو نیمسا  تحصیلی از انوات مجاز تحصیلی وی )بدون نامه یا رااله داشته باشد و حداقل کاندیدا، واحد درای یا پایان -2
 احتساب نیمسا  جاری( باقی مانده باشد.

دااتورالعمل(، ناافی حا      29عدم تحویل به موقع اه نسخه از هر شماره منتشار شاده نشاریه )مفااد مااده      -1تبصره

 مدیرمسئو  برای کاندیداتوری نیست.

منجر به لغو مجوز یا منع دائم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج در هرگونه تنبیه و یا تذکر و ... که -2تبصره

داتورالعمل و مانناد آن، ناافی حا      24و یا اخطار ماده  2ماده  2و یا تذکر بند  41ماده  11و  3، 8، 1، 4، 9، 2، 1بندهای 
، تنهاا در صاورت   41مااده   19و  12، 11، 2، 1باشد. تنبیهاات منادرج در بنادهای    کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات نمی

، تنها در صورتی که 41ماده  2و  1برد. تنبیه مندرج در بندهای قطعیت، ح  کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات را از بین می
مدیرمسئو  در حا  گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده، 

 برد.ندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین میح  کا

 بایست در هنگام ثبت نام، رونوشت مدارک لیل را به پیوات فرم ثبت نام در انتخابات تحویل دهند:کاندیداها می-8ماده

یت کارت دانشجویی یا گواهی اشتغا  به تحصیل در نیمسا  جاری درخصوص دانشجویان و یا کارت پرانلی و یا عضو -1
 هیأت علمی در خصوص کارکنان و اعضاء هیأت علمی

 پروانه انتشار نشریه -2

 های نشریه که در یک اا  گذشته منتشر شده باشدیک نسخه از یکی از شماره -9

 به همراه داشتن اصل مدرک شنااایی، جهت احراز هویت تواط کارشنا  نشریات الزامی اات. -1تبصره

ف اات فرم ثبت نام و مدارک را بررای و در صورت وجود هرگونه نق  یا ابهامی و یاا  مسئو  ثبت نام موظ -2تبصره

فقدان شرایط کاندیداتوری، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعالم نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویال فارم   
فت فرم تقاضای کاندیداتوری و یا مدارک ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسئو  ثبت نام به هیچ عنوان ح  عدم دریا

بایست پس از اخذ  فرم تقاضا و مدارک، راید دریافات فارم تقاضاای کاندیاداتوری و     پیوات را ندارد. مسئو  ثبت نام می
 مدارک پیوات را با لکر دقی  عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در آن، تهیه و به متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد.

دهندگان:شرایطرأی-فصلچهارم

 دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح لیل اات:شرایط رأی-9ماده

 مدیرمسئو  نشریه فعا  باشند. -1
 التحصیل و یا اخراج نشده باشند.فارغ -2

 محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل، قطعی نشده باشد. -9

داتورالعمل(، ناافی حا     29سخه از هر شماره منتشر شده تواط نشریه )مفاد ماده عدم تحویل به موقع اه ن-1تبصره

 مدیرمسئو  برای شرکت در انتخابات نیست. 

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی اات که آخرین نمره قطعی در  دانشجو در آماوزش مواساه ثبات     -2تبصره

 یا حکم قانونی مبنی بر اخراج اات. شود و مراد از اخراج، قطعیت یافتن و اجرای تصمیممی

دهندگانوکاندیداها:تهیهلیسترأی-فصلپنجم

نهایتاً تا پنج روز کاری پس از تکمیل فرآیند ثبت نام کاندیداها، هیأت نظارت بار انتخاباات تشاکیل و شارایط     -11ماده

ت تا پای  از تشاکیل جلساه هیاأت نظاارت      بایسشود. ااتعالم آموزشی کاندیداها در صورت لزوم میکاندیداها بررای می
 تواط کارشنا  نشریات انجام شود.
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برای رأی دادن، در همان جلسه مذکور )در  3لیست کلیه مدیران مسئو  نشریات از حیث شرایط مندرج درماده  -11ماده

اااامی کلیاه   ماده فوق( هیأت نظارت بررای خواهد شد. کارشنا  نشریات موظف اات تا پای  از جلساه، طای جادولی     
نشریات و مدیران مسئو  آنها را تهیه کرده و در همان جدو ، توالی انتشار و وضعیت انتشار یاا عادم انتشاار حاداقل یاک      

-شود. اعضاء هیأت نظارت میشماره در یک اا  قبل را اعالم نماید. لیست نشریات فعا  بر ااا  همان جدو  تهیه می

ه مستندات جدو  تنظیم شده را ارائه دهد و کارشنا  موظف اات در همان جلساه،  توانند از کارشنا  نشریات بخواهند ک
مستندات مورد درخواات را ارائه دهد. در نهایت و پس از بررای جادو  ارائاه شاده، لیسات واجادین شارایط شارکت در        

شود. انتخابات تواط هیأت نظارت تنظیم می
دهندگان در جلسه هیأت نظارت، کارشنا  نشریات موظف ااات  رأی پس از تنظیم و تأیید لیست کاندیداها و-12ماده

دهندگان ااعت اطالعیه برگزاری انتخابات را با لکر زمان و مکان انتخابات و لیست کاندیداها و لیست رأی 48نهایتاً ظرف 
یاه مادیران مسائو     رااانی آن باه کل  دهندگان تهیه و نسبت به اطاالع و مهلت اعتراض به لیست کاندیداها یا لیست رأی

 اقدام نماید. 2ماده  2نشریات )فعا  و غیرفعا ( طب  ترتیبات مذکور در تبصره 

کاندیداهایی که نامشان در لیست کاندیداها نبوده و یا مدیران مسئولی کاه نامشاان در لیسات واجادین شارایط       -تبصره

جود یا عدم درج نام کاندیدا یا مدیرمسائولی در  شرکت در انتخابات نیست و یا دیگر مدیران مسئو  نشریات که نسبت به و
توانند اعتراض خود را به همراه مستندات به دبیرخانه کمیته ناظر بر روز می 1الذکر اعتراضی دارند، نهایتاً تا های فوقلیست

 نشریات یا دبیرخانه لیربط تحویل دهند.

بط با انتخابات )اعم از اعتراض به لیست کاندیداها یا در صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به هر مسأله مرت-13ماده

نفار از اعضااء تشاکیل و     1روز و با حضاور حاداقل    1العاده کمیته ناظر نهایتاً ظرف لیست رأی دهندگان و ...(، جلسه فوق
 شود.اعتراضات وارده بررای و تصمیمات مقتضی با رأی بی  از نیمی از آراء حاضرین اخذ می

دهندگان، کارشنا  نشریات موظف ااات بالفاصاله   ت بروز هرگونه تغییری در لیست کاندیداها و یا رأیدر صور -تبصره

دهنادگان و  در همان روز نسبت به تنظیم اطالعیه جدید برگزاری انتخابات با لکر زمان برگزاری و ااامی کاندیاداها و رأی 
 نماید.اقدام  2ماده  2راانی به همان ترتیب مندرج در تبصره اطالع

-( تا زمان برگزاری انتخابات، حداقل می19یا تبصره  ماده  12راانی)حسب مورد مندرج در ماده از زمان اطالع -14ماده

 روز فاصله باشد. 1بایست 

کنندگان در انتخابات، از هرگوناه  های خود درباره شرایط کاندیداها و شرکتبایست در بررایهیأت نظارت می -15ماده

های غیرقانونی خودداری نماید. در نظر گارفتن  مورد و یا تحقی  و تفح  و نظارتهای بیقه و یا انجام ااتعالماعما  الی
هر شرط دیگر و یا تواعه دامنه شروط مذکور )و یا ارائه و اعما  تفاایر مواع از این شروط( و به طور کلی لحاظ هرگوناه  

الاذکر  فوق 3گانه مندرج در ماده و شروط اه 1گانه مندرج در ماده روط اهترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر ش
 ممنوع اات.

بایست نظر خود را به صورت مکتوب و چنانچه هیأت نظارت، فرد یا افرادی را فاقد شرایط کاندیداتوری بداند، می-تبصره

ا ابالغ نماید.  با لکر مستند قانونی و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر کاندید
ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به دبیرخاناه کمیتاه    کاندیداها در هر مرحله-16ماده

بایست بالفاصله ناام  از لیسات   ای که کاندیدا اعالم انصراف نماید، میناظر یا دبیرخانه لیربط اعالم نمایند. در هر مرحله
 دیگر امکان انصراف از کاندیداتوری وجود ندارد. گیری،با شروع فرآیند رأی کاندیداها حذف شود.
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معرفینماینده:-فصلششم

تواناد نمایناده یاک     هر فرد تنها میای را معرفی نماید.تواند برای شرکت در انتخابات، نمایندهمدیرمسئو  می-17ماده

رأی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسائو  دیگار در انتخاباات     تواند هم با ح  مدیر مسئو  باشد و یک مدیر مسئو  نمی
-ناماه مای  نامه مکتوب از اوی مدیرمسئو ، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد. معرفی شرکت کند. نماینده با معرفی

نتخابات کمیته ناظر( بایست شامل نام و نام خانوادگی مدیرمسئو  و نماینده و نام نشریه و موضوع نمایندگی)رأی دادن در ا
 دار نشریه باشد.و امضاء مدیرمسئو  و تاریخ امضاء و ترجیحاً در کاغذ اربرگ

در صورت ادعای دات اندرکاران اجرایی یا ناظر یا هر کدام از کاندیداها یا نمایندگان ناظرشان مبنی بر وجاود   -1تبصره

رخانه نشریات موظف اات طای تماا )تلفنی یاا از طریا      هرگونه خدشه یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب، کارشنا  دبی
ایمیل و یا دیگر نرم افزارهای ارتباطی اینترنتی و ...( از مدیرمسئولی که نامه نمایندگی از طرف وی ارائاه شاده )در حضاور    

وع اعطااء  مسئوالن اجرایی و ناظر و نمایندگان ناظر کاندیداها(، دربااره صاحت و اصاالت امضااء وی و تأییاد یاا رد موضا       
نامه، صورتجلسه کرده و شخصاً نامه از اوی مدیرمسئو  را لیل برگ معرفینمایندگی اوا  کند و مراتب تأیید یا رد معرفی

امضاء نماید و به تأیید اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت )با اخذ امضاء( برااند. در صورت عدم پااخ گویی مدیرمسئو  تا 
اینده معرفی شده ح  شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. مفاد این تبصره، نافی ح  کاندیاداها و  پایان زمان انتخابات، نم

ها، پس از اتمام روند اجرایی انتخابات نیست. نامهدیگر مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی برای اعتراض در خصوص معرفی
 ارائه شده، مالک عمل خواهد بود.ای که نامه نمایندگی از اوی وی در هرحا  پااخ مدیرمسئو  نشریه

 نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط لیل، از اوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:معرفی -2تبصره

نامه نمایندگی را به مسئوالن فرهنگای یاا   مدیرمسئو  شخصاً تا پی  از شروع روند اجرایی انتخابات، مراجعه و معرفی -1
 گاه و یا اعضاء کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.کارشنا  نشریات دانش

 صحت امضاء مدیرمسئو ، به طریقی)مانند گواهی امضاء وی تواط دفترخانه ااناد رامی( محرز باشد. -2

اً در های مربوطه ارائه داده یا متعاقبمدیرمسئو  به وایله دیگر طرق ارتباطی که خود در هنگام درخواات مجوز در فرم -9
نامه نمایندگی را اراا  کرده باشد؛ مانند اینکه از طری  ایمیل اعالم شده از ااوی  دیگر مکاتبات خود اعالم داشته، معرفی

 نامه نماینده را به آدر  پست الکترونیک دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه اراا  کند.خود، معرفی

تبلیغاتکاندیداها:-فصلهفتم

تواند چه به صورت فردی و چه گروهی)با دیگر کاندیداها( تبلیغات نماید. زمان تبلیغات از هنگام می هر کاندیدا -18ماده

گیری ادامه دارد. پخ ، انتشاار، الصااق و ... هار گوناه     اعالم لیست کاندیداها شروع و تا دو ااعت قبل از آغاز فرآیند رأی
 باشد.داها و چه از اوی دیگران ممنوع میتبلیغات مکتوب در خارج از ااعات مقرر چه از اوی کاندی

هرگونه انتشار، پخ ، الصاق و ... هرنوع تبلیغات و یا مطالبی )چه به صورت مکتوب و چه به طرق دیگر( باه   -1تبصره

هر شکل و هر نوع که حاوی مواردی در رااتای تخریب اایر کاندیداها و مصداق فعل یا افعا  مجرمانه باشد، ممنوع بوده 
 آید.خلف انتخاباتی به حساب میو ت

در صورت حمایت یک شخ ، تشکل یا نهاد یا کانون و ... از یک کاندیدا و یا گروهی از ایشاان، الزم ااات   -2تبصره

مدرک یا مدارک این حمایت وجود داشته و یک نسخه از آن به کمیته اجرایی تحویل داده شده باشد، در غیر ایان صاورت   
 شود.الذکر، تخلف انتخاباتی محسوب میو ... موضوع حمایت فوقهرگونه پخ ، انتشار 

های دولتی، مؤاسات ها، ادارات، شرکتااتفاده از هر نوع واایل و یا اایر امکانات دولتی متعل  به وزارتخانه -3تبصره

ز بودجه عمومی به هر مقدار های وابسته به آنها و نهادها و مؤاساتی که اها و اازمانها، شرکتوابسته به دولت، شهرداری
های تبلیغاتی ممنوع اات. مؤاسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموا  عمومی اات، مشامو   کنند، در فعالیتااتفاده می
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هاا، ادارات، نهادهاا و   ها، وزارتخاناه باشند. همچنین نشریات و مطبوعات متعل  به )با صاحب امتیازی( اازماناین حکم می
کور، ح  تبلیغ برای کاندیداها را ولو به صورت درج آگهی ندارند. ضمناً اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظاارت و  مؤاسات مذ

کمیته ناظر و یا شورای مرکزی و کلیه مسئوالن و کارکنان دانشگاهی و شاغلین در وزارت علوم، ح  تبلیغ له یا علیه هایچ  
 یک از کاندیداها را نخواهند داشت.

گیاری در محال   یع هرگونه نشریه حاوی هرگونه مطلب یا تصویر و ... مرتبط با انتخاباات، در هنگاام رأی  توز -4تبصره

گیری ممنوع اات.برگزاری فرآیند رأی
پس از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات تواط کارشنا  نشریات جمع آوری  -5تبصره

وظف اات که تا پی  از شروع روند اخذ آراء، لیست نهاایی اااامی کاندیاداها را در چناد محال      گردد. هم چنین وی ممی
گیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زماان اتماام انتخاباات،    منااب و در معرض دید عموم و نزدیک به محل رأی

 مخدوش نشده و یا دارای هیچ عالمت، نشانه و یا مواردی از این دات نباشد.

برگزاریانتخابات:-لهشتمفص

به  18گیری نهایتاً تا ااعت ای که فرآیند رأیانتخابات در روز مقرر در اطالعیه و در طو  ااعت اداری)به گونه -19ماده

اتمام براد( برگزار و در صورت حضور بی  از نیمی از مدیران مسئو  نشریات دارای ح  رأی در انتخابات، رامیت خواهد 
شان به میزان حد نصاب تعیین شده در انتخابات شرکت نکنند، انتخاباات  ورتی که مدیران مسئو  یا نمایندگانداشت. در ص

 مجدد حداکثر طی دو هفته بعد از آن تاریخ برگزار و با رأی حاضران )به هر تعداد( انجام خواهد شد.

گیاری )از لحظاه الک و مهار کاردن     روناد رأی توانند ناظرینی را برای نظارت بر کل کاندیداهای انتخابات می -1تبصره

صندوق تا اتمام انتخابات( و شمارش آراء و اعالم نتایج معرفی نمایند. اداره امور فرهنگی دانشگاه و کمیته اجرایی و هیاأت  
ا حا   اازی روند انتخابات، با این ناظرین کما  همکاری را داشته باشد. ناظرین کاندیاداه نظارت موظفند در رااتای شفاف

باشاند و در صاورت مشااهده یاا     دخالت مستقیم در فرآیند اجرایی انتخابات را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات می
 ها و یا تذکرات خود را به اعضاء هیأت نظارت بدهند.بایست گزارشوجود هر موردی، می

شاود تاا لیال    ز ناظرین کاندیداها خواااته مای  در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات، ا -2تبصره

ای در روند برگزاری انتخابات یا شمارش آراء صورتجلسات را با امضاء تأیید نمایند. ناظرین در صورت اعتراض به هر مسأله
باا لکار   ای جداگانه، مراتب اعتاراض خاود را   توانند لیل امضای خود در صورت جلسه و یا طی نامهیا اعالم نتایج و ...، می

 مستندات و ادله قانونی، اعالم نمایند. عدم امضاء ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه تواط وی خواهد بود.

حداقل نیم ااعت قبل از آغاز زمان اخذ رأی، با حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و نمایندگان نااظر   -21ماده

ای و پس از حصو  اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و االمت فیزیکی آن، صندوق کاندیداها، صندوق اخذ آراء برر
 تواط کارشنا  نشریات بسته و الک و مهر خواهد شد.

کنندگان با هر کادام از مادارک شناااایی معتبر)کاارت ملای، شنااانامه، گذرناماه، کاارت         اخذ رأی از شرکت-21ماده

 هیأت علمی( به عمل خواهد آمد.دانشجویی، کارت پرانلی، کارت عضویت 

روند اجرایی اخذ آراء تواط اه عضو کمیته اجرایی و با نظارت اعضاء هیأت نظارت و نمایندگان ناظر کاندیداها -22ماده

 شود:)در صورت وجود( به شکل زیر انجام می
دهنده نماینده مدیرمسئو  ی که رأیدهنده )و در صورتابتدا یکی از اعضاء کمیته اجرایی، اصل مدرک شنااایی فرد رأی -1

باشد، نامه نمایندگی از جانب مدیرمسئو ( را دریافت نموده و پس از احاراز هویات، کناار ناام وی در فهراات نشاریات و       
 دهد.مدیران مسئو  نهایی شده عالمت زده و مدرک شنااایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل می
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دهنده، نماینده مدیرمسئو  باشد( و نام نشریه تواط عضو دیگر نده )در صورتی که رأیدهمشخصات مدیرمسئو  و رأی -2
شود. هم چنین نام و نام خانوادگی دهنده امضاء میکمیته اجرایی در ته برگ تعرفه رأی ثبت و اپس تواط وی و فرد رأی

شود و نهایتاً برگ رأی مهار شاده، باه رأی    دهنده و مدیرمسئو  و نام نشریه در فرمی که از قبل تهیه شده، نوشته میرأی
 شود.دهنده داده می

دهنده پس از نوشتن نام کاندیدا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأی را در صندوق رأی خواهد انداخت. دیگر عضو رأی -9
گرداناد، اماا   بااز مای  دهنده را به وی کمیته اجرایی، پس از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، مدرک شنااایی رأی

 شود.نامه نمایندگی نزد کمیته اجرایی باقی مانده و پیوات صورتجلسه انتخابات میمعرفی

نفر از کاندیداها را نوشته و در صاندوق بینادازد. زماان مقارر      2تواند در برگ تعرفه خود حداکثر نام هر فرد می-23ماده

رت تشخی  هیأت نظارت، حداکثر دو بار و هر بار حداکثر یاک اااعت   برای برگزاری انتخابات، دو ااعت بوده که در صو
 باشد.قابل تمدید می

دهنادگان شارط   باشد و کسب حاد نصااب خاصای از رأی   مالک پیروزی در انتخابات، کسب بیشترین آراء می-24ماده

 نیست.

ماده(، انتخابات مجدد میان نفراتی همین  9در صورت تساوی آراء به هر صورت )به جز موارد مذکور در تبصره  -1تبصره

در  13شود. رعایت حد نصاب منادرج در مااده   اند، برای تعیین ترتیب نهایتا ظرف دو هفته برگزار میکه رأی مساوی آورده
این انتخابات الزم نیست، اما کارشنا  نشریات موظف اات اطالعیه برگزاری دور دوم انتخابات باا درج ناام کاندیاداها را    

به اطالع کلیه مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی برااند. شرکت در ایان   2ماده  2و به همان ترتیب مقرر در تبصره  تنظیم
انتخابات برای تمامی مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی)چه در دور نخست شرکت کرده و چه شارکت نکارده باشاند( آزاد    

 اات.

و یا در وضاعیت ماذکور در تبصاره     13ور حدنصاب موضوع ماده در صورت تجدید انتخابات به دلیل عدم حض -2تبصره

( دریافات  2فوق، کلیه نشریاتی که پروانه انتشار خود را در جلسات بعدی کمیته ناظر )بعد از جلسه منادرج در تبصاره مااده    
 کنند، امکان شرکت در دور دوم انتخابات را نخواهند داشت.می

ات دوم و اوم و یا نفرات اوم و چهارم، تعیین ترتیب افراد به قید قرعه صورت تنها در صورت تساوی آراء نفر -3تبصره

 خواهد گرفت.

شمارشآراء:-فصلنهم

گیری، در حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیاأت نظاارت و در مرئای و منظار عماوم      بالفاصله پس از پایان رأی -25ماده

و مهر صندوق باز شده، تمامی آراء مأخوله بدون آنکه باز و یاا خواناده    کنندگان )و یا اقالً نمایندگان کاندیداها( الکشرکت
هاای منادرج در   های ثبت شده و تعاداد آراء مساتخرج از لیسات   شوند تواط اعضاء کمیته اجرایی شمارش و با تعداد تعرفه

خوانده شاده و در ااه    شوند و اپس ااامی مندرج در آراء تواط کارشنا  نشریاتتطبی  داده می 22ماده  2و  1بندهای 
شود. دیگار اعضااء هیاأت نظاارت بار      لیست مجزا تواط دو عضو دیگر کمیته اجرایی و یک عضو هیأت نظارت نوشته می

 قرائت، ثبت و شمارش آراء نظارت خواهند کرد.

-از لیسات های ثبت شده و تعداد برگ رأی شمارش شده و تعداد مستخرج در صورتی که بین آمار تعداد تعرفه -1تبصره

های ثبت شده و آراء شمارش اختالفی باشد، در صورت وجود رقم برابر در آمار تعرفه 22ماده  2و  1های مندرج در بندهای 
های تهیه شده باا تاه   شود، اما در صورت وجود اختالف، مجددا لیستها، لیست دیگر نادیده گرفته میشده و یکی از لیست

شود تا علت اخاتالف مشاخ  و   های ریخته شده در صندوق تطبی  داده میم برگ رأیهای موجود و عنداللزوبرگ تعرفه
 برطرف شده و یا در صورت عدم امکان رفع آن، مراتب در صورتجلسه قید گردد.
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در صورتی که بین آمار اه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد، اگر آمار دو لیست دقیقاً یکسان باشاد،   -2تبصره

م با آن دو هماهنگ خواهد شد. در صورت وجود اختالف بین هر ااه لیسات، جهات رفاع اخاتالف، آراء مجاددا       لیست او
 شمارش خواهد شد.

آراء ناخوانا و آراء حاوی کلمات یا ااامی دیگری غیر از نام کاندیداها و آراء فاقد متن، آراء باطله محسوب ولای   -26ماده

های انتخاباتی یا آرائی که در های غیر از تعرفه رأیفاقد مهر یا آراء مندرج در برگ گردد. آراءجزء آراء مأخوله محسوب می
صندوق انتخابات فاقد الک و مهر ریخته شده باشد یا آراء زائد بر تعداد تعرفاه اااتفاده شاده یاا آراء داده شاده باا مادرک        

تعرفه یکسان یا آرائی که تواط یک نفار داده شاده    نامه جعلی یا آراء با شمارهشنااایی غیر و یا مدرک شنااایی یا معرفی
 شود.گردد و در محاابه حد نصاب انتخابات نیز لحاظ نمیباشد، آراء باطله محسوب و جزء آراء مأخوله محسوب نمی

در صورتی که در برگ رأی عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطاب  فهرات نهایی( هر نوشاته و یاا اااامی     -تبصره

نفر  2باشد. در صورتی که بی  از ری نوشته شده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل نمیدیگ
نفر از ابتدای فهرات ااامی نوشته شده در بارگ رأی )کاه نامشاان در     2هایی در برگ رأی نوشته شده باشد، به تعداد نام

گردد. ضمناً همه تکرارهای یک اام، تنهاا  و ااامی اضافی بعدی حذف میشود فهرات کاندیداها موجود اات( خوانده می
گردد. یک رأی محسوب می

پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان تواط کمیتاه اجرایای   -27ماده

-راد و به همراه کلیه مدارک و صورتجلسات و تعرفهداها میصورتجلسه شده و به امضاء اعضاء آن و نمایندگان ناظر کاندی

 گردد.های رأی و دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به دبیر هیأت نظارت بر انتخابات تحویل می

رسیدگیبهتخلفات،اعتراضاتوشکایات:-فصلدهم

تواند مراتب را شخصاً یا مشاهده کننده میای از روند انتخابات، در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در هر مرحله -28ماده

از طری  معاونت فرهنگی یا اداره کل فرهنگی یا دبیرخانه کمیته ناظر به هیأت نظارت گزارش نماید. در صورت احراز تخلف 
أت ناماه و یاا ااایر مقاررات )توااط هیا      هرکدام از شرکت کنندگان در انتخابات و یا کاندیداها از مراتب مقرر در این شیوه

نظارت(، با توجه به موقعیت فرد متخلف و نوع تخلف صورت گرفته و اابقه اقدام باه تخلاف انتخابااتی و دیگار شارایط و      
 اوضاع و احوا ، به ترتیب یکی از تنبیهات لیل تواط این کمیته مقرر خواهد شد:

 تذکر شفاهی به متخلف با درج مراتب در صورت جلسه تنظیمی تواط هیأت نظارت -1
 تذکر کتبی به متخلف -2

 محرومیت از تبلیغات در انتخابات -9

 الزام متخلف به انتشار متن توضیح و عذرخواهی از فرد زیان دیده )در صورت شکایت وی( -4

 محرومیت از رأی دادن در انتخابات -1

 حذف یا ابطا  آرائی که با تخلف کسب شده باشد -2

خاص و یا رأااً درخصوص بررای تخلف یا تخلفات صورت گرفته تشکیل تواند با گزارش اشهیأت نظارت می -1تبصره

 شود.جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصله اجرا می

 تنبیهات مندرج در این ماده در خصوص تخلفاتی اات که منجر به تغییر نتیجه انتخابات نشود. -2تبصره

دیران مسئو  نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت باه هار کادام از مراحال روناد برگازاری       هر کدام از م -29ماده

توانند نهایتاً تا دو روز پس از اعالم نتایج اولیه، شکایت خود را با لکر دالیل و انتخابات و یا نتایج حاصله اعتراض دارند، می
 مایند.مستندات قانونی، کتباً به هیأت نظارت بر انتخابات تسلیم ن
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و نهایتاً ظرف دو روز، اقادام باه تشاکیل     23و  21هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد  -31ماده

جلسه نموده و با بررای کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شاده و  
 نماید.  تأیید یا ابطا  انتخابات اعالم می

در صورت وصو  شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء و یا در صورتی که هیأت نظارت باه هار    -1تبصره

 تواند نسبت به بازشماری آراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر ااا  آن اعالم نماید.دلیلی الزم بداند، می

 ند از:موارد ابطا  انتخابات عبارت -2تبصره

 را دارا نباشند. 1شوند شرایط مذکور در ماده  البد  کمیته ناظر برگزیده می کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی -1
 کنندگان در انتخابات )به تعداد موثر در نتیجه(، حائز شرایط قانونی نباشند.شرکت -2

 رعایت نشده باشد. 13حدنصاب تعیین شده در ماده  -9

 راانی زمان دقی  برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئو  کوتاهی شده اات. گردد که در اطالع محرز -4

 های تعرفه رأی ااتفاده شده بیشتر باشد.تعداد آراء ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگ -1

 الک و مهر نشده باشد. 21صندوق رأی مطاب  ترتیبات مندرج در ماده  -2

 شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.در صورت محرز  -1

در صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطا  و ضمن ارائه گزارش مستد  و مساتند در ایان خصاوص،    
نهاایی  شود. اما در غیر این صورت، صورتجلسه هفته آغاز می 2بالفاصله روند اجرایی برگزاری انتخابات مجدد نهایتاً ظرف 

 شود.انتخابات در همان جلسه تنظیم و تواط اعضاء هیأت نظارت )با لکر نظر مواف  یا مخالف(، امضاء می

در صورت اعتراض مجدد هرکدام از مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی به انتخابات ظرف مهلت اه روز پس از –31ماده

روز پس از اتمام موعد اعتراض، تشاکیل و موضاوع در    1ظرف  تنظیم صورتجلسه نهایی،کمیته ناظر در اارع وقت و نهایتاً
شود. تصمیم اخذ شده در این کمیته دا  بر تأیید یا ابطا  انتخابات قطعی بوده و جز در موارد کمیته ناظر طرح و بررای می

 همین ماده قابل اعتراض نیست. 2مندرج در تبصره 

لف در شمارش آراء و یا در صورتی که کمیته نااظر باه هار    در صورت وصو  شکایت در خصوص ارتکاب تخ -1تبصره

 تواند نسبت به بازشماری آراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر ااا  آن اعالم نماید.دلیلی الزم بداند، می

قابال راایدگی در    پس از تأیید نتیجه انتخابات به ترتیب فوق، اعتراض نسبت به انتخابات تنها در صاور لیال  -2تبصره

بایست نهایتاً ظرف مهلت پنج روزه پس از اعالم صورتجلسه نهایی یا اعاالم  باشد. اعتراضات مذکور میشورای مرکزی می
تصمیم کمیته ناظر و با لکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوات کردن آنها، به دبیرخانه شورای مرکزی تحویال  

 داده شود:
کنندگان در انتخابات باشند، کتباً نسابت  بایست بی  از نیمی از شرکتاجدین شرایط رأی که در هرحا  میتعدادی از و -1

 به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
مفاد صورتجلسه تنظیمی تواط کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات با هم متفاوت باشد و انتخابات، مورد اعتراض  -2

 از واجدین شرایط رأی قرار بگیرد.یک یا چند نفر 

عضو حقوقدان در هیأت نظارت )یا کمیته ناظر( نظر مخالف خود را با تأیید انتخاباات اعاالم داشاته و انتخاباات ماورد       -9
 اعتراض یک یا چند نفر از مدیران مسئو  نشریات دانشگاه قرار بگیرد.

، رونوشت کلیه مدارک برگزاری انتخاباات را از کمیتاه نااظر    در این حالت کارشنا  دبیرخانه شورای مرکزی در اارع وقت
ترین زمان ممکن )نهایتاً ظرف بیست روز پس از دریافت اعتاراض( در اولاین جلساه    دانشگاه اخذ نموده و موضوع در کوتاه

 د بود.االجرا خواهگیرد. رأی شورای مرکزی در این باره، قطعی و الزمشورای مرکزی طرح و مورد بررای قرار می
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رااانی  شود، فاصاله میاان اطاالع   در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده می -32ماده

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

گیاری  تا دو ااعت پی  از شروع فرآیند رأیراانی برگزاری انتخابات کاندیداها در چنین شرایطی از زمان اطالع -تبصره

 در انتخابات مجدد یا دور دوم، امکان انجام تبلیغات انتخاباتی با همان شرایط مندرج در فصل هفتم از این بخ  را دارند.

عاالم  در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم ااامی اولیه، رایدگی باه شاکایات و تخلفاات، ا   -33ماده

ااامی نهایی کاندیداها، برگزاری انتخابات، رایدگی به اعتراضات و شکایات انتخابااتی، شامارش آراء و اعاالم نتاایج و...(     
صورتجلسات مربوطه حسب مورد تواط کمیته اجرایی یا هیأت نظارت بر انتخابات و یا کمیته ناظر تنظیم و به تأیید اعضاا  

 راد. می

انشگاه موظف اات بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات، صورتجلساه نهاایی انتخاباات را    معاونت فرهنگی د-34ماده

برای دبیرخانه شورای مرکزی اراا  نماید. در صورت ابطا  یا تجدید انتخابات و یا برگزاری دور دوم، صورتجلسات تمامی 
شی از عدم اراا  صورتجلسه نهایی انتخابات تاا  بایست اراا  شود. هرگونه مسئولیت ناهای انتخاباتی برگزار شده میدوره

 اافندماه، بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

 بایست مشتمل بر موارد لیل باشد:صورتجلسه نهایی انتخابات می -تبصره

ات به همراه تعداد نشریات دانشگاه با تفکیک نشریات فعا  و غیرفعا  و نشریات حاضر و غایب در انتخابات)لیست نشری -1
شان به پیوات وضعیت فعا  یا غیرفعا  و حاضر یا غایب در انتخابات و ااامی مدیران مسئو  آنها و شماره تما  و ایمیل

 گردد(صورتجلسه ضمیمه می
 زمان و مکان برگزاری انتخابات -2

 (22ماده  9تا  1ااامی اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت انتخابات با لکر وظیفه هرکدام )بندهای  -9

ااامی کلیه کاندیداها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط کاندیداتوری یا انصراف آنها و هم چناین میازان آراء    -4
 حاصله و شماره تما  و آدر  ایمیل

 زمان آغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید، دفعات آن و میزان هربار تمدید -1

وارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصامیم اخاذ   طرح کلیه مسائل و م -2
 شده تواط اعضاء هیأت نظارت در هر مورد به تفکیک

ای در انتخابات در کمیته ناظر، کلیه مدارک اعتراض و هام چناین صورتجلساه کمیتاه     در صورت اعتراض به هر مسأله -1
 ایست به پیوات صورتجلسه نهایی باشد.بناظر در این خصوص می

 تعداد دقی  کل آراء و آراء صحیح و آراء باطله شمرده شده )با لکر دلیل( و آراء باطله شمرده نشده )با لکر دلیل( -8

 شماره دوره انتخابات)در صورتی که انتخابات ابطا  یا تجدید و یا به دور دوم کشیده شده باشد( -3

 ایمرکزینا ر:انتخاباتشور-بخشسوم

روند رامی برگزاری انتخابات شورای مرکزی با طرح موضوع برگزاری انتخابات در جلسه شورای مرکزی )کاه   ه35ماده

گردد. پس از طرح کلیت موضوع، ابتادا گزارشای کاه توااط کارشانا       شود(، آغاز مینهایتاً تا آخر فروردین ماه برگزار می
گردد و اپس زمان و مکان تعیین شده بارای  ها تهیه شده، قرائت میهای ناظر دانشگاهنشریات از وضعیت انتخابات کمیته

و  92راد و در نهایت جدو  تهیه شده تواط کارشانا  نشاریات )ماذکور در مااده     برگزاری انتخابات به اطالع اعضاء می
ه و لیسات نهاایی مادیران مسائو      ( به همراه صورتجلسات و دیگر مستندات موجود مورد بررای قرار گرفت91تبصره ماده 

 گردد.نشریات واجد شرایط شرکت در انتخابات و فهرات مدیران مسئو  واجد شرایط کاندیداتوری تنظیم و تصویب می
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و یاا گزارشاات    91مااده  2اعتراضات مندرج در تبصره شورای مرکزی موظف اات نهایتاً تا این جلسه، به کلیه  -1تبصره

رایدگی کرده و مراتب تأیید یا ابطا  انتخابات را به صورت مکتوب به کمیته ناظر دانشگاه اعالم نماید،  19مندرج در ماده 
تأیید و یا ابطا  بایست با اعالم کتبی دالیل ای که هیچ مورد بالتکلیفی باقی نماند. نظر مکتوب شورای مرکزی، میبه گونه

 انتخابات و مستند به مقررات موجود باشد.

زمان برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی در شاورای مرکازی، در هرحاا      -2تبصره

کال فرهنگای   ریزی زمانی انتخابات در روزهای تعیین شده، بر عهده مادیر  نباید کمتر از دو روز باشد. تعیین جزئیات برنامه
 وزارت علوم اات.

 

 شرایطرأیدهندگان:-فصلاول

نگااری و  ، طی ناماه 91کارشنا  نشریات وزارت علوم موظف اات تا پی  از برگزاری جلسه مذکور در ماده -36ماده 

درج در تبصره ماده ها را)که در آن کلیه موارد منهای ناظر دانشگاهها، صورت جلسات نهایی انتخابات کمیتهارتباط با دانشگاه
آوری کرده و با تهیه جدولی، میزان ح  رأی هر دانشگاه را بار اااا  تعاداد نشاریات فعاا  هار       لکر شده باشد( جمع 94

دانشگاه و مطاب  با جدو  لیل تعیین و به ترتیب میزان آراء کسب شده تواط کاندیداهای انتخابات هر کمیته ناظر، واجدین 
شورای مرکزی برای هر دانشگاه را مشخ  نماید. در صورتی کاه ااهمیه حا  رأی دانشاگاه     شرایط شرکت در انتخابات 

بی  از تعداد کاندیداهای حاضر در انتخابات کمیته ناظر آن دانشگاه باشد، اداره کل فرهنگی وزارت علوم بالفاصله مراتب را 
ید. اداره کل فرهنگی دانشگاه موظف اات در ااارع  نمابا لکر تعداد ح  رأی مازاد، به اداره کل فرهنگی دانشگاه اعالم می

راانی به کلیه مدیران مسئو  نشریات فعا  دانشگاه اقدام و با اختصاص بازه زمانی ااه روزه پاس از   وقت نسبت به اطالع
تعداد  مند به شرکت در انتخابات شورای مرکزی ثبت نام به عمل آورد. در صورتی کهراانی، از مدیران مسئو  عالقهاطالع
کنندگان بی  از میزان ح  رأی مازاد اعالم شده باشد، در جلسه فوری عمومی که زمان آن به اطالع کلیه مدیران ثبت نام

کشی تعیین و بالفاصله به اداره کل فرهنگی وزارت علوم اعالم های مازاد با قرعهراد، ح  رأیمسئو  نشریات دانشگاه می
های مازاد به دانشگاه تا اعالم اااامی توااط دانشاگاه باه اداره کال      بالغ میزان ح  رأیشود. در هرحا  فاصله میان امی

 فرهنگی وزارت علوم، نباید بی  از ده روز باشد.

نشریه مازاد، یک نفر به تعداد اهمیه ح   11هایی که تعداد نشریات فعا  بیشتر باشد، به ازای هر در دانشگاه -1تبصره

 شود. رأی آن دانشگاه افزوده می

دهندگان از شارکت در نشسات تاا زماان برگازاری      در صورت فوت یا الب شرایط یا انصراف هر یک از رأی -2تبصره

اه پس از شخ  مزبور انتخابات شورای مرکزی، اولین فردی که نام او در فهرات شمارش آراء انتخابات کمیته ناظر دانشگ
مندان و عنداللزوم قرعه کشی( اقدام شود و یا مطاب  روند مندرج در این ماده)ثبت نام از عالقه بوده اات، جایگزین وی می

 گردد.می

کند و الزم گیری کفایت میبرای شرکت در انتخابات، صرف حضور شخ  تا پی  از زمان شروع فرآیند رأی -3تبصره

 م طو  برگزاری نشست حاضر باشد.نیست وی در تما

شرایطکاندیداها:-فصلدوم

 شرایط کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی به شرح لیل اات: -37ماده

 سهمیهحقرأی تعدادنشریاتفعال ردیف

 نفر 9 نشریه 21تا  1از  1
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 مدیرمسئو  نشریه دانشگاهی باشد. -1
 در چهارده ماه قبل از تاریخ روز انتخابات، حداقل یک شماره از نشریه منتشر کرده باشد. -2

نامه یا رااله داشته باشد و حداقل دو نیمسا  تحصیلی از انوات مجاز تحصیلی وی )بدون احتساب ا پایانواحد درای ی -9
 نیمسا  جاری( باقی مانده باشد.

، لیسات واجادین   91کارشنا  نشریات وزارت علوم موظف اات تا پی  از برگزاری جلساه ماذکور در مااده     -1تبصره

هاا تهیاه نمایاد. اااتعالم آموزشای      های ناظر دانشگاهلسات نهایی انتخابات کمیتهشرایط کاندیداتوری را بر ااا  صورتج
تواط کارشنا  نشریات  91بایست تا پی  از تشکیل جلسه مذکور در ماده واجدین شرایط کاندیداتوری در صورت لزوم می

 انجام شود.

رتیب انتشارشان بی  از چهاارده مااه ااات،    این ماده، مشمو  نشریاتی که بازه زمانی ت 2شرط مندرج در بند  -2تبصره

 گردد.شود. درباره این نشریات، انتشار در بازه زمانی مندرج در پروانه انتشار، جایگزین شرط مذکور مینمی

هرگونه تنبیه و یا تذکر و ... که منجر به لغو مجوز یا منع دائم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج در -3تبصره

داتورالعمل و مانناد آن، ناافی حا      24و یا اخطار ماده  2ماده  2و یا تذکر بند  41ماده  11و  3، 8، 1، 4، 9، 2، 1های بند
، تنهاا در صاورت   41مااده   19و  12، 11، 2، 1باشد. تنبیهاات منادرج در بنادهای    کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات نمی

، تنها در صورتی که 41ماده  2و  1برد. تنبیه مندرج در بندهای ت را از بین میقطعیت، ح  کاندیداتوری یا شرکت در انتخابا
مدیرمسئو  در حا  گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده، 

 برد. ح  کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین می

دیداتوری یا شرکت در انتخابات شورای مرکزی، صورتجلسه نهایی انتخابات کمیته ناظر و برای احراز شرایط کان-38ماده

 مالک عمل خواهد بود. 92نامه مذکور در ماده 

را مالک قرار دهد و از هرگوناه    91های خود، صرفاً اه شرط مندرج در ماده بایست در بررایهیأت نظارت می -تبصره

های غیرقانونی خودداری نماید. در نظر گرفتن هر مورد و یا تحقی  و تفح  و نظارتات بیاعما  الیقه و یا انجام ااتعالم
شرط دیگر و یا تواعه دامنه شروط مذکور )و یا ارائه و اعما  تفاایر مواع از این شروط( و به طاور کلای لحااظ هرگوناه     

اات. گانه مذکور ممنوعترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر شروط اه
معرفینماینده:-فصلسوم

تواناد نمایناده یاک     ای را معرفی نماید. هر فرد تنها میتواند برای شرکت در انتخابات، نمایندهمدیرمسئو  می -39ماده

تواند هم با ح  رأی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسائو  دیگار در انتخاباات     مدیر مسئو  باشد و یک مدیر مسئو  نمی
ناماه  نامه مکتوب از اوی مدیرمسئو ، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد. مفاد معرفای  د. نماینده با معرفیشرکت کن

گیری اراا  و ااعت پی  از آغاز فرآیند رأی 24بایست نهایتاً تا نامه میباشد اما معرفیمی 11همان موارد مندرج در ماده 
 انشجو باشد.نماینده باید حتماً د یا تحویل داده شود.

در صورت ادعای دات اندرکاران اجرایی یا ناظر یا هر کدام از کاندیداها یا نمایندگان ناظرشان مبنی بر وجاود   -1تبصره

اقدام خواهد شد. برای برقراری  11ماده  1نامه مکتوب، به همان ترتیب مندرج در تبصره هرگونه خدشه یا ایرادی در معرفی
های پیوات آن و لیست 94ر  ایمیل و شماره تما  مندرج در صورت جلسه موضوع تبصره ماده ارتباط با مدیرمسئو ، آد

مالک عمل خواهد بود. ضمنا مفاد این تبصره، نافی ح  کاندیداها و دیگر مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی برای اعتراض 
ای کاه ناماه   ا  پاااخ مدیرمسائو  نشاریه   ها، پس از اتمام روند اجرایی انتخابات نیسات. در هرحا  نامهدر خصوص معرفی

 نمایندگی از اوی وی ارائه شده، مالک عمل خواهد بود.

 معرفی نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط لیل، از اوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست: -2تبصره



 

14 
 

ه نمایندگی را به مسئوالن فرهنگای یاا   مدیرمسئو  شخصاً تا پی  از شروع روند اجرایی انتخابات، مراجعه و معرفی نام -1
 کارشنا  نشریات وزارت علوم و یا اعضاء کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.

 صحت امضاء مدیرمسئو ، به طریقی)مانند گواهی امضاء وی تواط دفترخانه ااناد رامی( محرز باشد. -2

هاای پیواات آن موجاود ااات،     جلسه نهایی انتخابات یا لیسات مدیرمسئو  به وایله دیگر طرق ارتباطی که در صورت -9
معرفی نامه نمایندگی را اراا  کرده باشد؛ مانند اینکه از طری  ایمیل اعالم شده از وی )در صورتجلساه نهاایی انتخاباات    

ی ارااا  شاده   نامه نماینده به آدر  پست الکترونیک دبیرخانه شورای مرکزهای پیوات آن(، معرفیکمیته ناظر یا لیست
 باشد.

-نامه نمایندگی را به اداره کل فرهنگی دانشگاه برده و صحت و اصالت امضاء وی لیل برگ معرفیمدیرمسئو  معرفی -4

 نامه تواط اداره امور فرهنگی دانشگاه تأیید شده باشد.

 کمیتهاجراییانتخابات:-فصلچهارم

نمایندگان مدیران مسئو  در شورای مرکازی نااظر بار نشاریات      هم زمان با شروع برگزاری نشست انتخابات -41ماده

شود، نسبت به تشکیل کمیته اجرایی وزارت علوم، دبیر کمیته اجرایی که از اوی مدیرکل فرهنگی وزارت علوم منصوب می
 کند.و هیأت نظارت با ترکیب زیر و مطاب  ترتیبات مذکور در مواد بعدی اقدام می

راانی زمان ثبات ناام کاندیاداها و    انتخابات، مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات )اعم از اطالع کمیته اجرایی -41ماده

راانی زمان برگزاری انتخابات و اخذ رأی و ...( را بر عهده داشته و ترکیب آن باه شارح لیال    ثبت نام از کاندیداها و اطالع
 باشد:می
 دبیر کمیته اجرایی -1
 اجتماعی وزارت علوم( -ن کارکنان اداره کل فرهنگیاه نفر منشی )از میا  -2

 کنندگان واجد شرایط رأی در نشست(اه نفر بازر )اه نفر دانشجو از میان شرکت -9

اه بازر  مذکور در بند اوم موظفند بر کل روند انتخابات از ابتدای زمان ثبت نام کاندیداها تا زمان اعالم نتایج  -تبصره

اشند و در صورت مشاهده تخلفات یا اعالم دیگران، مراتب را صورتجلسه و کتباً به هیأت نظارت ارائه نهایی، نظارت داشته ب
 دهند.

 هیأتنظارتبرانتخابات:-فصلپنجم

نام کاندیاداها، اخاذ    هیأت نظارت بر انتخابات، مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبت -42ماده

های بازراان، رایدگی به تخلفات و شکایات و تنظیم  ش آراء و ... و اعالم نتایج نهایی انتخابات، بررای گزارشرأی، شمار
-نامه بر عهده دارد. ترکیب اعضاء هیأت نظارت به شرح لیل میصورتجلسه نهایی انتخابات را به شرح مندرج در این شیوه

 باشد:
 شود(و اجتماعی وزارت علوم منصوب می دبیر هیأت نظارت)که تواط مدیرکل فرهنگی -1
 عضو حقوقدان شورای مرکزی یا عنداللزوم یک حقوقدان به نمایندگی از وی -2

 کنندگان در نشستیک نفر دانشجو از میان شرکت -9

واط ، از میان دانشجویانی که پس از اعالم همگانی ت41دانشجویان مذکور در بند اوم این ماده و بند اوم ماده  -تبصره

دبیر کمیته اجرایی، در مهلت حداقل دو ااعته )که در ااعات اولیه برگزاری نشسات خواهاد باود(، نسابت باه همکااری و       
کشی به صورت شوند. مراام قرعهاند، به قید قرعه انتخاب میعضویت در کمیته اجرایی و هیأت نظارت اعالم آمادگی کرده
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ان با پایان ثبت نام برای عضویت در کمیته اجرایای و هیاأت نظاارت و در    عمومی بوده و زمان و مکان برگزاری آن همزم
 باشد.همان مکان ثبت نام می

هیچ کدام از اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و معاون فرهنگی و مادیر کال فرهنگای و ااایر مسائوالن       -43ماده

انتخابات کاندیدا باشند. ضمناً چنانچه هرکادام از  توانند در همان وزارت علوم و مدیران دانشگاهی در هر اطح و امت نمی
اعضاء شورای مرکزی در انتخابات کاندیدا باشند، در جلسات شورای مرکزی درباره کلیاه مساائل و موضاوعات مرباوط باه      

 عمل خواهد شد. 1همان دوره انتخابات ح  رأی نخواهد داشت و مطاب  ترتیب مقرر در تبصره ماده 

دهندگانوواجدینشرایطکاندیداتوری،ثبتنهامکاندیهداهاویلیسترأیرساناطالع-فصلششم

تبلیغات:

و امضاء آن تواط حاضرین در جلساه شاورای    91پس از تنظیم صورتجلسه و لیست و فهرات مذکور در ماده  -44ماده

ر شورای مرکازی، توااط   مرکزی در همان جلسه، اطالعیه برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئو  نشریات د
رااانی شاده و باه    کارشنا  نشریات وزارت علوم تهیه و به همراه لیست و فهرات فوق الذکر به  صورت عماومی اطاالع  

شود تا مراتب تواط اداره کل فرهنگی دانشگاه به تمامی اشخاص واجاد شارایط شارکت در    ها نیز ابالغ میتمامی دانشگاه
طری  تما  تلفنی و ایمیل و پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطالع داده شاود. ضامناً    انتخابات و یا کاندیداتوری، از

الذکر را از طری  آدر  ایمیل اداره کل فرهنگی وزارت علوم موظف اات اطالعیه برگزاری نشست و لیست و فهرات فوق
های پیوات آن )ماذکور در  ها و لیستانشگاههای ناظر دهای موجود در صورتجلسات نهایی انتخابات کمیتهیا شماره تما 
 (، به کلیه واجدین شرایط شرکت در انتخابات ابالغ کند.94تبصره ماده 

 بایست حداقل دو هفته باشد.راانی نشست تا زمان برگزاری آن، میفاصله میان اطالع -1تبصره

، 91ه لیست یاا فهراات منادرج در مااده     در صورت اعتراض هر کدام از مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی ب -2تبصره

بایست به صورت مکتوب به اداره کل فرهنگی وزارت علوم ارائه گردد. چنانچاه مادیرکل فرهنگای    مراتب اعتراض وی می
شود، اما در غیر این صاورت، اعتراضاات   راانی میاعتراض وارده را پذیرفت، لیست یا فهرات مذکور اصالح شده و اطالع

گردد. نظر هیأت نظارت در اولین جلسه هیأت نظارت مطرح شده و پس از رایدگی، نظر این هیأت اعالم می وارده بالفاصله
 در این خصوص قطعی اات.

ها موظفند تمامی مقدمات، امکانات و شرایط الزم را بارای حضاور واجادین شارایط در نشسات      کلیه دانشگاه -3تبصره

راانی و یا فراهم نکردن امکانات الزم جهات  ونه مسئولیت ناشی از عدم اطالعانتخاباتی شورای مرکزی فراهم نمایند. هرگ
حضور واجدین شرایط رأی دادن و کاندیداتوری، بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه اات. مدیرمسئولی که نام  در لیست و 

ت نمایندگان مدیران مسائو  در  تواند با هزینه یا امکانات شخصی در نشست انتخابااات، می 91یا فهرات مندرج در ماده 
اش در نشسات را )اعام از   شورای مرکزی حضور یابد و دانشگاه موظف اات مخارج متعارف حضور مدیرمسئو  یا نمایناده 

 های متعارف بلیط رفت و برگشت و ...( به وی پرداخت نماید.هزینه

نام کاندیداها و مهلت ثبات ناام توااط دبیار      ، زمان ثبت42هم زمان با اعالم همگانی مندرج در تبصره ماده  -45ماده

 راد.کمیته اجرایی به اطالع حاضرین در نشست می

بایست در هنگام ثبت نام، اصل و رونوشت کارت دانشجویی یا کارت پراانلی یاا کاارت عضاویت     کاندیدا می -1تبصره

کارت ارائه شده تواط مسئو  ثبت ناام،  هیأت علمی خود را ارائه دهد تا پس از احراز هویت وی و تطبی  اصل و رونوشت 
 اصل کارت به کاندیدا مسترد و رونوشت به فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه گردد.
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مسئو  ثبت نام از کاندیداها موظف اات فرم ثبت نام و مدارک را بررای و در صورت وجود هرگونه نق  یاا   -2تبصره

نباشد، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعالم نماید، اما  91ذکور در ماده ابهامی و یا در صورتی که نام کاندیدا در فهرات م
در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل، مسئو  ثبت نام به هیچ عنوان ح  عادم  

از اخذ فرم تقاضا و مادارک،   بایست پسدریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و یا مدارک پیوات را ندارد. مسئو  ثبت نام می
راید دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و مدارک پیوات را با لکر دقی  عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در آن، تهیه و به 

 متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد.

ی هار باار حاداکثر یاک     مهلت ثبت نام کاندیداها نباید کمتر از دو ااعت باشد. این مهلت حداکثر دو بار و برا -3تبصره

 ااعت با تصمیم کمیته اجرایی قابل تمدید اات.

های ثبت نام و مدارک پیوات، تواط دبیر کمیتاه اجرایای باه دبیار     بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام، فرم -46ماده

 44مااده   2تبصاره  هیأت نظارت ارائه می شود و هیأت نظارت بالفاصله با تشکیل جلسه، ابتادا باه اعتراضاات ماذکور در     
کند. نظر هیأت نظارت در این زمینه قطعی اات و پس از اتمام زمان اولین جلسه، اعتراض دیگری نسابت باه   رایدگی می

مسموع نخواهد بود. هیأت نظارت اپس در همان جلسه بر ااا  مادارک و مساتندات    91لیست و فهرات مذکوردر ماده 
بررای نموده و لیست کاندیداهای واجد شارایط را اعاالم    91هرات مذکور در ماده موجود شرایط کاندیداها را با توجه به ف

 کند.عمومی می

بایست نظر خود را به صورت مکتوب چنانچه هیأت نظارت، فرد یا افرادی را فاقد شرایط کاندیداتوری بداند، می -1تبصره

کاندیدا ابالغ نماید. و با لکر مستند قانونی و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر
شان در لیست منتشر شده نباشد و یاا دیگار   بالفاصله پس از اعالم عمومی هیأت نظارت، کاندیداهایی که نام -2تبصره

توانند در زمانی که نباید کمتر از یک ااعت باشد، نسبت به عدم یا وجود نام کاندیادایی در  شرکت کنندگان در نشست، می
عتراض کرده و چنانچه ااناد و مدارکی دارند، به پیوات اعتراض خود ارائه نمایند. بالفاصله پس از لیست به هیأت نظارت ا

اتمام مهلت اعتراض، هیأت نظارت تشکیل جلسه داده و پس از بررای اعتراضات، لیست نهایی کاندیداها را اعالم عماومی  
 نماید. تصمیم هیأت نظارت در این زمینه قطعی اات.می

فرصت تبلیغات کاندیداها بالفاصله پس از اعالم لیست کاندیداها شروع و تا یک ااعت قبل از شاروع فرآیناد    -47ماده

ااعت باشد. تبلیغات انتخاباتی تابع همان موارد ماذکور در   12گیری، ادامه دارد. زمان تبلیغات در هرحا  نباید کمتر از رأی
باشد.فصل هفتم از بخ  دوم می

آوری تمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات تواط دبیر کمیته اجرایای جماع  پس از ا -تبصره

گردد. هم چنین وی موظف اات که تا پی  از شروع روند اخذ آراء، لیست نهاایی اااامی کاندیاداها را در چناد محال      می
نظارت نماید که لیست تا زماان اتماام انتخاباات،     گیری نصب کند ومنااب و در معرض دید عموم و نزدیک به محل رأی

 مخدوش نشده و یا دارای هیچ عالمت، نشانه و یا مواردی از این دات نباشد.

ای که قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صاورت کتبای باه دبیار کمیتاه       کاندیداها در هر مرحله -48ماده

بایست بالفاصله نام  تواط دبیر کمیته اجرایای  کاندیدا اعالم انصراف نماید، می ای کهاجرایی اعالم نمایند. در هر مرحله
 گیری، دیگر امکان انصراف از کاندیداتوری وجود ندارد.از لیست کاندیداها حذف شود. با شروع فرآیند رأی

برگزاریانتخابات:-فصلهفتم

 شود.هر تعداد از واجدین شرایط برگزار می انتخابات در روز و ااعت و محل مقرر در اطالعیه با -49ماده
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گیری )از لحظاه الک و مهار کاردن    توانند ناظرینی را برای نظارت بر کل فرآیند رأیکاندیداهای انتخابات می -1تبصره

 صندوق تا اتمام انتخابات( و شمارش آراء و اعالم نتایج معرفی نمایند. اداره کل فرهنگای وزارت علاوم و کمیتاه اجرایای و    
اازی روند انتخابات، با این ناظرین کما  همکاری را داشته باشند. ناظرین کاندیداها هیأت نظارت موظفند در رااتای شفاف

باشند و در صورت مشاهده یا ح  دخالت مستقیم در فرآیند اجرایی انتخابات را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات می
 و یا تذکرات خود را به اعضاء هیأت نظارت بدهند.ها بایست گزارشوجود هر موردی، می

شاود تاا لیال    در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورتجلسات انتخابات، از ناظرین کاندیاداها خواااته مای    -2تبصره

آراء  ای در روند برگزاری انتخابات یا شمارشصورتجلسات را با امضاء تأیید نمایند. ناظرین در صورت اعتراض به هر مسأله
ای جداگاناه، مراتاب اعتاراض خاود را باا لکار       توانند لیل امضاء خود در صورت جلسه و یا طی نامهیا اعالم نتایج و...، می

مستندات و ادله قانونی، اعالم نمایند. عدم امضاء نماینده ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأییاد مفااد صورتجلساه توااط وی     
 خواهد بود.

ااعت قبل از آغاز زمان اخذ رأی، با حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و نمایندگان نااظر  حداقل نیم  -51ماده

کاندیداها، صندوق اخذ آراء بررای و پس از حصو  اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و االمت فیزیکی آن، صندوق 
 تواط دبیر کمیته اجرایی بسته و الک و مهر خواهد شد.

کنندگان با هر کادام از مادارک شناااایی معتبر)کاارت ملای، شنااانامه، گذرناماه، کاارت         ی از شرکتاخذ رأ-51ماده

 دانشجویی، کارت پرانلی یا کارت عضویت هیأت علمی( به عمل خواهد آمد.

و باا نظاارت بازرااان و     41مااده   2روند اجرایی اخذ آراء تواط اه منشی عضو کمیته اجرایی مندرج در بناد  -52ماده

 شود:عضاء هیأت نظارت و نمایندگان ناظر کاندیداها )در صورت معرفی تواط کاندیداها( به شکل زیر انجام میا
ابتدا یکی از اعضاء کمیته اجرایی، اصال مادرک شناااایی فارد رأی دهناده )و در صاورتی کاه رأی دهناده نمایناده           -1

و پس از احراز هویت، کنار نام وی در لیست نهایی واجدین مدیرمسئو  باشد، نامه نمایندگی مدیرمسئو ( را دریافت نموده 
 دهد.شرایط شرکت عالمت زده و مدرک شنااایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل می

دهنده )در صورتی که رأی دهنده، نماینده مدیرمسئو  باشد( و نام نشریه و دانشگاه تواط مشخصات مدیرمسئو  و رأی -2
شود. هم چنین نام و نام دهنده امضاء میایی در ته برگ تعرفه رأی ثبت و اپس تواط وی و فرد رأیعضو دیگر کمیته اجر

شود و نهایتاً برگ رأی خانوادگی رأی دهنده و مدیرمسئو  و نام نشریه و دانشگاه در فرمی که از قبل تهیه شده، نوشته می
 شود.دهنده داده میمهر شده، به رأی

درج نام کاندیدا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأی را در صندوق رأی خواهد انداخت. دیگر عضاو  رأی دهنده پس از  -9
گرداناد، اماا   دهناده را باه وی باازمی   کمیته اجرایی، پس از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، مدرک شنااایی رأی

 شود.ه و پیوات صورتجلسه انتخابات مینامه نمایندگی )در صورت وجود( نزد کمیته اجرایی باقی ماندمعرفی

نفر از کاندیداها را نوشته و در صندوق بیندازد. زمان مقرر  2تواند در برگ تعرفه رأی خود حداکثر نام هر فرد می-53ماده

برای برگزاری انتخابات، دو ااعت بوده که در صورت تشخی  هیأت نظارت، حداکثر دو بار و هر بار حداکثر یاک اااعت   
 باشد.بل تمدید میقا

دهنادگان شارط   باشد و کسب حاد نصااب خاصای از رأی   مالک پیروزی در انتخابات، کسب بیشترین آراء می-54ماده

 نیست.

ای کاه  اند، در بازه زمانیدر صورت تساوی آراء به هر صورت، انتخابات مجدد میان نفراتی که رأی مساوی آورده -تبصره

شاود. برگازاری انتخاباات مجادد باا درج ناام       ز اعالم نتایج انتخابات اولیه باشد، برگزار مای نباید کمتر از نیم ااعت پس ا
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کنندگان براد. شرکت در این انتخابات برای تماامی واجادین شارایط    بایست بالفاصله به اطالع عموم شرکتکاندیداها می
 رأی دادن)چه در دور نخست شرکت کرده و چه شرکت نکرده باشند( آزاد اات.

شمارشآراء:-فصلهشتم

گیری، در حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیاأت نظاارت و در مرئای و منظار عماوم      بالفاصله پس از پایان رأی -55ماده

کنندگان )و یا اقالً نمایندگان کاندیداها( الک و مهر صندوق تواط دبیر کمیته اجرایی باز شده، تماامی آراء ماأخوله   شرکت
های ثبت شده و تعداد آراء مستخرج از وانده شوند تواط اعضاء کمیته اجرایی شمارش و با تعداد تعرفهبدون آنکه باز و یا خ

شوند و اپس ااامی مندرج در آراء تواط دبیر کمیتاه اجرایای   تطبی  داده می 12ماده  2و  1های مندرج در بندهای لیست
شود. بازرااان و دیگار   یک عضو هیأت نظارت نوشته میخوانده شده و در اه لیست مجزا تواط دو عضو کمیته اجرایی و 

 اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر روند قرائت، ثبت و شمارش آراء نظارت خواهند کرد.

-های ثبت شده و تعداد برگ رأی شمارش شده و تعداد مستخرج از لیسات در صورتی که بین آمار تعداد تعرفه -1تبصره

 گردد.عمل می 21ماده  1اختالفی باشد، به همان ترتیب مقرر در تبصره  12ماده  2و  1های مندرج در بندهای 

ماده  2در صورتی که بین آمار اه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد، به همان ترتیب مقرر در تبصره  -2تبصره

 عمل می گردد. 21

آمده اات. هم چنین در صورتی که در بارگ رأی   22ده آراء باطله مأخوله و غیرمأخوله همانی اات که در ما  -56ماده

عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطاب  فهرات نهایی( هر نوشته و یا ااامی دیگری نوشته شاده باشاد یاا ناام یاک      
 شود. عمل می 22باشد و به همان ترتیب مقرر در تبصره ماده داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل نمی

پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان تواط کمیتاه اجرایای   -57ماده

راد و به همراه کلیه مدارک و صورت جلسات صورت جلسه شده و به امضاء کلیه اعضاء آن و نمایندگان ناظر کاندیداها می
 گردد.با انتخابات به دبیر هیأت نظارت تحویل می های رأی و دیگر اوراق مرتبطو تعرفه

رسیدگیبهتخلفات،اعتراضاتوشکایات:-فصلنهم

تواند مراتب را شخصاً یا ای از روند انتخابات، مشاهده کننده میدر صورت مشاهده هر گونه تخلفی در هر مرحله -58ماده

کنندگان در انتخابات د. در صورت احراز تخلف هرکدام از شرکتاز طری  بازراان به هیأت نظارت بر انتخابات گزارش نمای
نامه و یا اایر مقررات )تواط هیأت نظارت(، با توجه به موقعیت فرد متخلف و نوع و یا کاندیداها از مراتب مقرر در این شیوه

تیب یکی از تنبیهات مقارر در  تخلف صورت گرفته و اابقه اقدام به تخلف انتخاباتی و دیگر شرایط و اوضاع و احوا ، به تر
 تواط این هیأت برای شخ  متخلف مقرر خواهد شد. 28ماده 

تواند با گزارش اشخاص، بازراان و یا راااً نسبت به بررای تخلف یا تخلفات صورت گرفتاه  هیأت نظارت می -1تبصره

 شود.ه اجرا میتشکیل جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصل

 شود که منجر به تغییر نتیجه در انتخابات نشود.تنبیهات مذکور در خصوص تخلفاتی اعما  می -2تبصره

هر کدام از مدیران مسئو  نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت باه هار کادام از مراحال روناد برگازاری        -59ماده

ند نهایتاً تا یک ااعت پس از اعالم نتایج اولیه، شاکایت خاود را باا لکار     توانانتخابات و یا نتایج حاصله اعتراض دارند، می
 دالیل و مستندات قانونی، کتبا به هیأت نظارت تسلیم نمایند.

، اقدام به تشکیل جلسه نموده و با بررای 13و  11هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد  -61ماده

چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأیید یا ابطاا  انتخاباات   کلیه اوراق و مدارک و هم 
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شود. نظر هیأت نماید و صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و تواط اعضاء هیأت نظارت امضاء میاعالم می
 اشد.بقابل اعتراض نمی 21نظارت قطعی اات و جز در حالت مقرر در ماده 

در صورت وصو  شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء و یا در صورتی که هیأت نظارت باه هار    -1تبصره

 تواند نسبت به بازشماری آراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر ااا  آن اعالم نماید.دلیلی الزم بداند، می

 ز:موارد ابطا  انتخابات عبارتند ا -2تبصره

را دارا  91شوند، شرایط ماذکور در مااده    البد  شورای مرکزی برگزیده می کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی -1
 نباشند.

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

 جلسه انتخابات به مدیران مسئو  کوتاهی شده اات.راانی زمان و مکان دقی  برگزاری  محرز گردد که در اطالع -9

 های تعرفه رأی ااتفاده شده بیشتر باشد.تعداد آراء ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگ -4

 الک و مهر نشده باشد.  11صندوق رأی مطاب  ترتیبات مندرج در ماده  -1

 گردد. در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات -2

در صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطا  و ضمن ارائه گزارش مستد  و مساتند در ایان خصاوص،    
شود. در غیر این صورت، بالفاصله روند اجرایی برگزاری انتخابات مجدد در زمانی که نباید کمتر از نیم ااعت باشد، آغاز می

-جلسه تنظیم و تواط اعضاء هیأت نظارت )با لکر نظر مواف  یا مخالف(، امضاء مای صورتجلسه نهایی انتخابات در همان 

 شود.

پس از تأیید نتیجه انتخابات در هیأت نظارت، اعتراض به صورتجلسه نهایی انتخابات تنها در صور لیال قابال   -61ماده

راانی عماومی  پنج روزه پس از اطالعبایست نهایتاً ظرف مهلت باشد. اعتراضات مذکور میرایدگی در شورای مرکزی می
روند برگزاری و نتیجه انتخابات با لکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیواات کاردن آنهاا، باه دبیرخاناه شاورای       

 مرکزی تحویل داده شود:
شند، کتباً نسابت  کنندگان در انتخابات بابایست بی  از نیمی از شرکتتعدادی از واجدین شرایط رأی که در هرحا  می -1

 به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
مفاد صورتجلسه تنظیمی تواط هر کدام از کمیته اجرایی و یا هیأت نظارت بر انتخابات متفاوت باشد و انتخابات، ماورد   -2

 اعتراض یک یا چند نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات قرار بگیرد.

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

در این حالت کارشنا  دبیرخانه شورای مرکزی در اارع وقت، کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته اجرایی و هیاأت  
ترین زمان ممکن )نهایتاً ظرف یک ماه( در اولین جلسه شورای مرکزی طارح و ماورد   وضوع در کوتاهنظارت اخذ نموده و م

 االجرا خواهد بود.گیرد. رأی شورای مرکزی در این باره، قطعی و الزمبررای قرار می

رااانی  میاان اطاالع  شود، فاصاله  در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده می -62ماده

 برگزاری انتخابات تا زمان برگزاری انتخابات، نباید کمتر از نیم ااعت باشد.

در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم ااامی اولیه، رایدگی باه تخلفاات و شاکایات، اعاالم     -63ماده

و اعتراضات و شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعالم نتایج  ااامی نهایی کاندیداها، برگزاری انتخابات، رایدگی به تخلفات
و...( صورتجلسات مربوطه حسب مورد تواط کمیته اجرایی، هیأت نظارت بر انتخابات و یا شورای مرکزی تنظیم و به تأیید 

 راد. اعضاء می
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ات، صورتجلسه نهایی انتخابات مدیر کل فرهنگی وزارت علوم موظف اات بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخاب-64ماده

رااانی عماومی   را در دبیرخانه شورای مرکزی ثبت و در اولین جلسه شورای مرکزی ارائه دهد و هم چنین نسبت به اطالع
روند برگزاری انتخابات و نتیجه شمارش آراء اقدام نماید. در صورت ابطاا  انتخاباات و یاا برگازاری دور دوم و...، صاورت      

 بایست در دبیرخانه ثبت و در جلسه ارائه شود.های انتخاباتی برگزار شده میرهجلسات تمامی دو

 بایست مشتمل بر موارد لیل باشد:صورتجلسه نهایی انتخابات می -تبصره

تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات با تفکیک نشریات حاضر و غایب )لیست واجدین شرایط شرکت در انتخابات به  -1
 گردد(لسه ضمیمه میپیوات صورتج

 زمان و مکان برگزاری انتخابات -2

 (12ماده  9تا  1ااامی اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت با لکر وظیفه هرکدام )بندهای  -9

ااامی کلیه کاندیداها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط کاندیداتوری یا انصراف آنها و هم چناین میازان آراء    -4
 شماره تما  و آدر  ایمیلحاصله و 

 زمان آغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید زمان، دفعات آن و میزان هربار تمدید -1

طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصامیم اخاذ    -2
 کشده تواط اعضاء هیأت نظارت در هر مورد به تفکی

 باطله شمرده نشده )با لکر دلیل( تعداد دقی  کل آراء و آراء صحیح و آراء باطله شمرده شده )با لکر دلیل( و آراء -1

 شماره دوره انتخابات )در صورتی که انتخابات ابطا  گردیده یا به دور دوم کشیده شده باشد و...( -8

 تشکیلکمیتهنا روشورایمرکزینا ر:-بخشچهارم

پس از قطعیت یافتن نتایج انتخابات، حکم کتبی عضویت یک اااله نماینادگان مادیران مسائو  نشاریات در      -65ماده

گاردد و  کمیته ناظر و شورای مرکزی تهیه شده و به ترتیب تواط رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی وزیر علاوم امضااء مای   
 شود.ن ابالغ مینهایتاً ظرف یک ماه پس از قطعیت یافتن نتایج، کتباً به ایشا

دوره زمانی عضویت نمایندگان مدیران مسئو  در کمیته ناظر از نیمه او  اردیبهشت ماه هر اا  به مدت یک -1تبصره

اا  اات و دوره زمانی عضویت یک االه نمایندگان مدیران مسئو  در شورای مرکزی از نیمه او  تیرماه باه مادت یاک    
 اا  خواهد بود.

البد  جایگزین وی شده و در وت یا الب شرایط یا ااتعفاء هر کدام از نمایندگان مذکور، عضو علیدر صورت ف -2تبصره

صورت فوت یا الب شرایط یا ااتعفاء عضو دیگر، حسب مورد معاونت فرهنگی دانشگاه یا مادیر کال فرهنگای وزارتخاناه     
ه یا نمایندگان مدیران مسئو  در مدت باقی مانده( ای )برای تعیین نمایندموظف اات نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره
 مطاب  مقررات قانونی و ترتیبات فوق اقدام نماید. 

هر اه نماینده مدیران مسئو  ح  حضور در جلسات و اظهارنظر و اایر حقوق مربوط به عضاویت در کمیتاه    -66ماده

در جلسات اات. نماینده مدیران مسئو  تنها در حاالت  البد  صرفاً فاقد ح  رأیناظر یا شورای مرکزی را دارند. عضو علی
 دهد:لیل، شرایط عضویت در کمیته ناظر یا شورای مرکزی را از دات می

التحصیل شده یا انصراف از تحصیل وی قطعی گردیده و یا محروم از تحصیل شود یا اخراج وی قطعای گردیاده و   فارغ -1
 اجرا شود.

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

دو بار محکومیت قطعی انضباطی منجر باه تاوبیخ کتبای و درج در پروناده و یاا بااالتر در یاک دوره تحصایلی)برای          -9
 دانشجویان( داشته باشد.
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-تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی اات که آخرین نمره قطعی در  دانشجو در آموزش دانشگاه ثبت مای  -تبصره

 د.شو

 مواردمتفرقه:-بخشپنجم

کلیه صورتجلسات مذکور در این شیوه نامه، با لکر نام حاضرین و غایبین در جلسه تنظیم شده و امضاءکنندگان  -67ماده

ح  درج نظر، رأی یا توضیحات مدنظر خود را نسبت به هرکدام از مفاد آن در لیل برگ صورتجلساه دارناد. عادم امضااء     
آید، مگر آنکه وی به دلیلای  دام از اعضاء و یا اعالم رأی ممتنع، به عنوان نظر مخالف به حساب میصورتجلسه تواط هرک

در جلسه حضور نداشته و یا در صورت حضور و عدم امضاء، بعدا خود کتباً نظرش را مبنی بر تأیید مفاد صورتجلساه اعاالم   
 نماید.

و تمامی مدیران مسئو  نشریات دانشگاه و مسئولین اجرایی کلیه اشخاص لی نفع اعم از اعضاء شورای مرکزی  -تبصره

توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات و اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و هم چنین اعضاء کمیته ناظر دانشگاه و... می
ع اعم از اعضاء کمیته ناظر دانشگاه با هزینه شخصی خود کپی تهیه کرده یا عکس بگیرند. هم چنین تمامی اشخاص لی نف

توانند شورای مرکزی و همه مدیران مسئو  نشریات کشور و مسئولین اجرایی و اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و... می
 از تمامی صورتجلسات انتخابات شورای مرکزی با هزینه شخصی خود کپی تهیه کرده یا عکس بگیرند.

کند، نمایناده تنهاا حا  رأی    ای را معرفی میفرد واجد ح  رأی نمایندهنامه، در کلیه مواردی که در این شیوه -68ماده

دادن در انتخابات همان اا  را به نمایندگی از اوی مدیرمسئو  دارد. معرفی نماینده ممکن ااات در هار زماانی از روناد     
بگیارد. حا  کاندیاداتوری در    ( صورت 93گیری)به جز ااتثناء مندرج در ماده برگزاری انتخابات تا قبل از شروع فرآیند رأی

 انتخابات، قابل واگذاری به غیر نیست.

برگزار کننده انتخابات موظف اات مقدمات، امکانات و ملزومات شرکت نماینده در انتخاباات را فاراهم کناد؛ باه      -تبصره

 شد.کرد، این امکانات و ملزومات فراهم میای که اگر خود فرد در انتخابات شرکت میگونه

بایست در قالب اطالعیه، هرگونه اصالح و یا تغییر و... در روند و یا مراحل و یا هر مسأله مرتبط با انتخابات، می -69ماده

 راانی عمومی شود.حسب مورد تواط کارشنا  نشریات دانشگاه و یا دبیر کمیته اجرایی انتخابات شورای مرکزی، اطالع

کاندیداها، حسب مورد کارشنا  نشریات یا دبیرکمیته اجرایای موظاف   در صورت وجود تشابه اامی در لیست  -71ماده

ای )مانند کد کاندیداتوری( قابل تفکیک نماید و در اطالعیه انتخابات، اات ااامی مشابه کاندیداها را با اختصاص مشخصه
 لزوم نوشتن آن مشخصه را در کنار نام کاندیدا در برگ رأی متذکر گردد.

ء ریخته شده به صندوق به علت تشابه اامی نامزدهای انتخاباتی به هایچ وجاه قابال تشاخی  و     چنانچه آرا -1تبصره

شود و در ماورد رأی یاا آراء    نامزدهای دارای تشابه اامی در آن صندوق میان آنان تقسیم می  تفکیک نباشد، به نسبت آراء
 باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ورتی که نام مندرج بر روی تعرفه رأی همراه با غلط یا نق  یا ابهام یا عدم تطاب  کامال و ماواردی از   در ص -2تبصره

ای نوشته شده باشد که تنها قابلیت انطباق بر نام یکی از کاندیداها را داشته باشد، مانند اینکاه در  این دات باشد و به گونه
اش به دراتی نوشاته شاده باشاد و در آن انتخاباات کاندیادای      خانوادگینگارش نام کاندیدا اشتباهی صورت گرفته اما نام 

 گردد.دیگری با این مشخصات وجود نداشته باشد، رأی نوشته شده برای آن کاندیدا محسوب می

در صورتی که کاندیدایی نام یا نام خانوادگی دوم یا نام مستعار و یا شاهرت دیگاری داشاته باشاد، باا اعاالم        -3تبصره

ها)که ناام کاندیاداها در   دا، حسب مورد کارشنا  نشریات دانشگاه یا دبیر کمیته اجرایی موظف اات در کلیه اطالعیهکاندی
شود( و لیست ااامی کاندیداها، نام و یا نام خانوادگی دوم و یا نام مستعار و یا شهرت آن کاندیدا را در کنار نام و آن درج می
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تمل بر نام و یا نام خانوادگی دوم یا مستعار یا شهرت دیگر، به عنوان آراء هماان کاندیادا   اش قید کند. آراء مشنام خانوداگی
 شوند.محاابه می

نامه، اعتراضات و شکایاتی قابل رایدگی خواهند بود که مشخصات شاخ   در کلیه موارد مندرج در این شیوه -71ماده

دانشجویی یا شماره پرانلی، نشانی کامال، شاماره تماا  و    یا اشخاص معترض یا شاکی شامل نام، نام خانوادگی، شماره 
 امضاء و تاریخ امضاء را داشته باشد.

نامه به عنوان عوامل اجرایای و یاا اعضااء هیاأت نظاارت و      الزحمه کلیه دانشجویانی که در قالب این شیوهح  -72ماده

حمه مقارر بارای کاار دانشاجویی )باا لحااظ مقطاع        الزنمایند، معاد  حداکثر ح اجرایی در برگزاری انتخابات همکاری می
 شود.تحصیلی( به ایشان پرداخت می

با پیشنهاد یکی از اعضاء شورای مرکزی و تصویب در جلسه شورا و یا با تصمیم ریاات شورا و یاا دبیار آن )و    -73ماده

یک دانشگاه کتباً درخواات کنناد،  اطالع دیگر اعضاء شورا( و یا در صورتی که حداقل یک اوم از مدیران مسئو  نشریات 
کناد تاا ضامن نظاارت بار روناد اجارای        شورای مرکزی، یک ناظر برای نظارت بر انتخابات کمیته ناظر دانشگاه اعزام می

نامه، در صورت باروز تخلفاات و ... مراتاب را باه مسائوالن برگازاری       انتخابات طب  مفاد داتورالعمل اجرایی  و این شیوه
داده و هم چنین گزارش کاملی از روند برگزاری انتخابات تهیه نماید.کلیه مسئوالن اجرایی و اعضااء کمیتاه   انتخابات تذکر 

اجرایی و هیأت نظارت انتخابات و مسئوالن و کارکنان دانشگاه موظفند با ناظر شورای مرکازی کماا  همکااری را داشاته     
مل بر بروز تخلفات و یاا وجاود ابهاماات و اشاکاالتی در     بایست در صورتی که گزارش ناظر مشتباشند. شورای مرکزی می

نامه، موضوع انتخاباات آن کمیتاه   انتخابات باشد، رأااً و بدون رعایت ترتیبات مندرج در فصل دهم از بخ  دوم این شیوه
آراء و یاا تأییاد    ناظر را در اولین جلسه شورا مورد بررای قرار داده و تصمیم مقتضی )ابطا  انتخابات و یا داتور بازشماری

باشاد. مفااد ایان تبصاره ناافی حا        آن( اخذ نماید. کمیته ناظر موظف به اجرای تصمیم شورای مرکزی در این زمینه مای 
 نیست. 91ماده  2اعتراض مدیران مسئو  نشریات دانشگاه با ترتیبات مندرج در تبصره 

دا در لیست نهاایی کاندیاداها وجاود داشاته باشاد. در      بایست حداقل نام اه کاندیبرای برگزاری انتخابات، می-74ماده

صورتی که در دانشگاهی کمتر از نصاب مذکور، نشریه دانشجویی وجود داشته باشد، برای تعیین نمایندگان مدیران مسئو  
ر کمیته در کمیته ناظر، نیازی به برگزاری انتخابات نیست. در غیر این صورت، حسب مورد کارشنا  نشریات دانشگاه یا دبی

و ثبات ناام از    41و  2راانی آن طبا  ماواد   بایست مجدداً نسبت به تهیه اطالعیه ثبت نام از کاندیداها و اطالعاجرایی می
 کاندیداهای دیگر و ... اقدام نماید.

ه های انتخاابی کمیتا  بندی کرایتدوین یا تصویب هرگونه شرایط یا مصوبات یا ترتیبات دیگری مانند اهمیه -75ماده

کارگیری هر روش دیگری به جز انتخابات به شیوه ماذکور  ناظر و یا تصویب مصوبات و تصمیمات درون دانشگاهی و یا به
تواند نظر یا الیقه شخصی و یا شرط و یا تصمیم و یا مصاوبه و یاا هار    نامه، ممنوع اات و هیچ شخصی نمیدر این شیوه

نامه حاضر را تصویب و یا اجرا کند. عالوه بر مفاد داتورالعمل اجرایی و شیوهترتیب دیگر مغایر یا مخالف یا محدودکننده یا 
 باشد.نامه، شورای مرکزی میع تغییر، اصالح و تفسیر این شیوهتنها مرج

به تصویب شورای مرکازی   9/3/1931تبصره در تاریخ  88ماده و  12فصل،  13نامه در پنج بخ  و این شیوه -76ماده

نامه، کلیه مقررات و مصوبات قبلی دانشگاهی راید و از تاریخ ابالغ الزم االجراات. از زمان ابالغ این شیوه ناطر بر نشریات
 مسائو   مادیران  نامه انتخابات نمایندگانهای ناظر و یا شورای مرکزی مانند شیوهشورای مرکزی درباره انتخابات کمیته

و اااتعالمات   91/11/1932دانشگاهی مصوب  نشریات بر ناظر یمرکز شورای و های ناظرنشریات دانشجویی در کمیته
نسخ شده و هم چنین کلیه مقررات و مصوبات مغاایر باا    18و  13، 11، 19های صورت گرفته از این شورا به شماره پرا 

 نامه ملغی خواهد بود. این شیوه


