شيوهنامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کميتههای ناظر بر نشریات
دانشگاهها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
بخش اول ـ کليات:

ماده 6ـ بنا به مصوبه جلسه چهارم شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  ،5931نظر به
ترکیب مندرج در بند های  2و  4از ماده  2مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشرریات دانشرگاهی و برر اسرا

تبصرره هرای  2و  9و 4

ماده  4و تبصره های  2و 9ماده  3دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،این شیوهنامه به منظور شرح ترتیرب
اجرایی و قانونی برگزاری «انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات هر دانشگاه» و «انتخابات
نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی کشور در شورای مرکزی ناظر بر نشرریات وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراوری» تردوین
گردیده است.
تبصره 6ـ به استناد ماده  2دستورالعمل اجرایی ،منظور از دانشگاه در این شیوهنامه ،کلیه دانشرگاههرا ،مراکرز ومروزا عرالی ،مراکرز و
واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای دانشگاهی است.
تبصره 1ـ

معاونت فرهنگی دانشگاهها(طبق تبصره یک ماده یک) موظفند هر سال انتخابات کمیته ناظر دانشگاه را در نیم سال

تحصیلی دوم حداکثر تا پایان اسفند ماه با شرکت کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی فعال طبق ترتیب زیر برگزار نمایند.
تبصره  1مکررـ نشریه فعال ،نشریهای است که تعداد شمارههای منتشرشده ون در طول یکسال به شرح مندرج در جدول زیر باشد .در
تشخیص نشریه دانشگاهی فعال ،مندرجات سامانه جامع نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (سند) مالک عمل است.
در سطرهای  1تا  3جدول ،مجوز نشریه باید به دو ترم قبل از برگزاری انتخابات مربوط باشد.
دوره زمانی انتشار نشریه

تعداد شمارههای منتشرشده

ردیف
.1

روزنامه

56

.2

هفتهنامه

11

.3

دوهفتهنامه

6

.4

ماهنامه

3

.6

دوماهنامه

2

.5

فصلنامه

2

.7

دوفصلنامه

1

.8

سالنامه

1

.9

گاهنامه

2
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شيوهنامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کميتههای ناظر بر نشریات
دانشگاهها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

تبصره 8ـ مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است انتخابات نمایندگان مدیران مسرئول نشرریات
دانشگاهی کشور در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را طبق ترتیب زیر ،ظرف یک ماه پس از برگزاری
انتخابات کمیتههای ناظر در دانشگاهها و حداکثر تا نیمه خرداد ماه هر سال برگزار نماید.
تبصره 9ـ در صورت عدم برگزاری انتخابات مندرج در تبصرههای  2و ،9برگزاری جلسات کمیته ناظر و یا شورای مرکزی ناظر بدون
حضور نمایندگان مدیران مسئول و یا با حضور نمایندگان سابق ،فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و مصوبات کمیته و یرا شرورا ،هری
گونه اعتبار و الزامی ندارد.
تبصره  5ـ چنانچه عدم برگزاری انتخابات منجر به تشکیل جلسه به صورت غیرقانونی (به شرح مذکور در تبصره  )4شود و یا جلسه
در موعد قانونی مندرج در ماده  1و ماده  55دستورالعمل اجرایی تشکیل نگردد ،کلیه مسرئولیت ناشری از تخلرف از مفراد دسرتورالعمل
اجرایی و شیوهنامه حاضر ،بر عهده رئیس دانشگاه و یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خواهد بود.
تبصره  1ـ انتخابات با برگ رای ،به صورت عمومی و با رای مخفی خواهد بود .در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط
می تواند یک بار با ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت دانشجویی،کارت ملی ،شناسنامه،کارت پرسنلی وکارت عضو هیرات علمری) رای
دهد.
تبصره 2ـ در این شیوه نامه ،اختصارات زیر استفاده شده است:
شوراي مركزي :شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
كميته ناظر :کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
نشريه:نشریه دانشگاهی (با تعریف مندرج در ماده 5مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و ماده 5دستورالعمل اجرایی ون)
مصوبه ضوابط ناظر :مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی)
دستورالعمل :دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
هيأت نظارت :هیأت نظارت بر انتخابات
كميته اجرايي :کمیته اجرایی انتخابات
كارشناس نشريات دانشگاه :کارشنا

فرهنگی مسئول در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

كارشناس نشريات وزارتخانه :کارشنا
تحقیقات و فناوری
بخش دوم ـ انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشگاه:

فرهنگی مسئول در دبیرخانه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشرگاهی وزارت علروم،

ماده 1ـ روند رسمی برگزاری انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه با طرح موضرو برگرزاری انتخابرات در کمیتره نراظر دانشرگاه وغراز
میشود .حضور حداقل پنج نفر از اعضاء در این جلسه کمیته ناظر الزامی است و مصروبات و تصرمیمات برا ر ی بری از نیمری از وراء
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حاضررران اعتبررار دارد .پررس از طرررح موضررو در جلسرره ،نسرربت برره انتخرراب اعضرراء هیررأت نظررارت و کمیترره اجرایرری اقرردام
میشود .سپس زمان ثبت نام نامزدها ،زمان و مکان برگزاری انتخابات تعیین میشود.
تبصره ـ کمیته ناظر موظف است کلیه درخواستهای صدور مجوز انتشار نشریه و یا اعمال تغییراتی که تا قبل از زمران جلسره و در
موعد قانونی مقرر در ماده  25و یا تبصره  4ماده  54دستورالعمل تحویل دبیرخانه کمیته ناظر شده است را رسیدگی کرده و موافقت یا
مخالفت مکتوب خود را مطابق مواد  22 ،22 ،25 ،51و تبصره  4ماده  54دستورالعمل اعالم نماید ،بره گونرهای کره هری درخواسرت
دیگری باقی نماند .مخالفت با درخواستهای فوق ،میبایست با اعالم کتبی دالیل مخالفت و مستند به مقررات مربوطه باشد.
فصل اول ـ كميته اجرايي انتخابات:
ماده 8ـ کمیته اجرایی انتخابات ،مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات در روز یا روزهرای برگرزاری انتخابرات (در صرورت تمدیرد) را
بر عهده داشته و ترکیب ون به شرح ذیل میباشد:
5ر رئیس کمیته اجرایی مدیر فرهنگی
2ر کارشنا نشریات دانشگاه به عنوان دبیر کمیته با حکم رئیس کمیته
9ر دو یا چهار نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات ون دانشگاه (به نسبت حجم کار و گستردگی انتخابات)
تبصره 6ـ روند اجرایی انتخابات از جمله اطال رسانی زمان ثبت نام نامزدها ،فرویند ثبرت نرام از کاندیرداها و اطرال رسرانی زمران
برگزاری انتخابات (چه دور اول و چه دور دوم) ،برعهده رئیس کمیته اجرایی انتخابات میباشد.
تبصره 1ـ دانشجویان مذکور در بند دوم این ماده ،از میان دانشجویانی که پس از اطال رسانی عمومی توسط کارشنا نشریات ،در
مهلت حداقل سه روزه ،نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم ومادگی کردهاند و لیست ونها پی از برگزاری جلسه کمیتره
ناظر توسط کارشنا نشریات تهیه شده است ،در همان جلسه کمیته ناظر و به قید قرعه انتخاب میشروند .ثبرت نرام کننردگان و یرا
نمایندگانشان ،در زمان قرعه کشی حق حضور در جلسه را دارند.
فصل دوم ـ هيأت نظارت بر انتخابات:
ماده 9ر هیأت نظارت بر انتخابات ،مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبتنام نامزدهرا ،اخرذ ر ی ،شرمارا
وراء ،اعالم نتایج نهایی انتخابات ،رسیدگی به تخلفات و شکایات و تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات را به شرح مقرر در این شیوه نامه
بر عهده دارد .ترکیب اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات به شرح ذیل میباشد:
5ر مدیر فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته بدون حق ر ی
2ر عضو حقوقدان کمیته ناظر
9ر دو نفر دانشجو از میان فعاالن نشریات دانشگاهی ون دانشگاه
تبصره 6ـ دانشجویان مذکور در بند سوم این ماده ،از میان دانشجویانی که پس از اطال رسانی عمومی توسط کارشنا نشریات ،در
مهلت حداقل سه روزه ،نسبت به همکاری و عضویت در این کمیته اعالم ومادگی کردهاند و لیست ونها پی از برگزاری جلسه کمیتره
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ناظر توسط کارشنا نشریات تهیه شده است ،در همان جلسه کمیته ناظر به قید قرعه انتخاب مریشروند .اعضراء دانشرجویی هیرأت
نظارت ،با رعایت اولویت برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشگاهی انتخاب خواهند شد.
تبصره 1ـ فعاالن نشریات دانشگاهی مذکور در بند  9ماده  9و بند  9ماده  ،4اعم از صاحبان امتیاز ،مدیران مسئول ،سردبیران ،اعضاء
هیأت تحریریه و کلیه افرادی است که در نشریات به هر نو فعالیت دارند.
ماده  5ـ هی کدام از اعضاء کمیته اجرایی ،هیأت نظارت ،معاون فرهنگی ،مدیر فرهنگی ،سرایر مسرئوالن دانشرگاهی و مسرئوالن
وزارت علوم در هر سطح و سمت نباید در همان انتخابات نامزد باشند.
تبصره6ـ در ضمن چنانچه هرکدام از اعضای کمیته ناظر در انتخابات نامزد باشند ،درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط به همران
دوره انتخابات (اعم از انتخاب اعضاء کمیته اجرایی ،هیأت نظارت ،رسیدگی به اعتراضات ،اظهارنظر نهایی درباره انتخابات و صورتجلسه
ون و  )...حق ر ی نخواهد داشت.
تبصره 1ـ چنانچه نامزد ،از نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر باشد ،عضو علریالبردل بره جرای وی صررفا دربراره مسرائل و
موضوعات مرتبط با انتخابات که در جلسه کمیته مطرح میشود ،حق ر ی خواهد داشت .چنانچه موضوعات متفاوتی در دسرتور جلسره
کمیته مطرح باشد ،با تفکیک مسائل و موضوعات انتخاباتی ،دو صورت جلسه تنظیم و زیر صورت جلسه مشتمل بر مسائل و موضوعات
انتخابرراتی از سررایر اعضرراء حاضررر (برره اسررتنثاء عضررو نررامزد) و عضررو علرریالبرردل نماینررده مرردیران مسررئول امضررا گرفترره
میشود و زیر صورت جلسه دیگر ،اعضاء اصلی حاضر امضاء میکند.
فصل سوم ـ ثبت نام كانديداها:
ماده 1ـ پس از تنظیم صورت جلسه موضو ماده  2و امضاء ون توسط حاضران در جلسره کمیتره نراظر در همران جلسره ،اطالعیره
ثبت نام نامزدها توسط کارشنا نشریات تهیه و به اطال کلیه مدیران مسئول نشریات میرسد.
تبصره 6ـ زمان درنظر گرفته شده برای ثبت نام نامزدها نباید کمتر از سه روز کاری باشد.
تبصره 1ـ اطالعیه ثبت نام با درج کلیه اطالعات الزم از قبیل موضو برگزاری انتخابات ،زمان برگزاری انتخابات ،شرایط نامزدهرا،
روزها و ساعات ثبت نام ،محل ثبت نام ،مدارک الزم و  ...باید به مدیران مسئول کلیه نشریات فعرال دانشرگاه اعرالم شود.کارشرنا
نشریات موظف است اطالعیه مذکور را بر روی پایگاه اطال رسانی معاونت فرهنگی و یا دانشگاه قرار داده و هم چنین مفاد اطالعیه را
از طریق ایمیل ،پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطال رسانی و برای کلیه مدیران مسئول ارسال نماید و ون را بر روی تابلوهای
اعالنات نصب و هم چنین جهت اطال رسانی و نصب در تابلو اعالنات ،برای کلیره معاونران فرهنگری دانشرکدههرا و پرردیس هرا و
خوابگاهها و  ...زیر مجموعه دانشگاه ارسال نماید.
تبصره 8ـ فاصله میان زمان اتمام فرویند اطال رسانی و روز وغاز ثبت نام ،نباید کمتر از سه روز کاری باشد.
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ماده 2ـ شرایط نامزدی در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است:
5ر نامزد ،مدیرمسئول نشریه فعال باشد.
2ر مالک برای تعیین احراز شرایط نامزدی در انتخابات همان مالک ویین نامه وموزشی و تحصیالت تکمیلی است که شامل هشت ترم
برای مقطع کارشناسی ،چهار ترم برای مقطع کارشناسی ارشد و هشت ترم برای مقطع دکتری است .
تبصره 6ـ عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده نشریه (مفاد ماده  29دستورالعمل) ،نافی حق مدیرمسرئول بررای
کاندیداتوری نیست.
تبصره 1ـ هرگونه تنبیه و یا تذکر و  ...که منجر به لغو مجوز یا منع دائم انتشار نشریه نگردد ،از جمله تنبیهات مندرج در بندهای ،5
 3 ،8 ،1 ،4 ،9 ،2و 51ماده  41و یا تذکر بند  2ماده  2و یا اخطار ماده  24دستورالعمل و مانند ون ،نرافی حرق نرامزدی یرا شررکت در
انتخابات نمیباشد .تنبیهات مندرج در بندهای  52 ،55 ،2 ،1و  59ماده  ،41تنها در صورت قطعیت ،حق نامزدی یا شرکت در انتخابات
را از بین میبرد .تنبیه مندرج در بندهای  1و  2ماده  ،41تنها در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط
در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده ،حق نامزدی و شرکت در انتخابات را از بین میبرد.
ماده  8ـ نامزدها باید در هنگام ثبت نام ،رونوشت مدارک زیر را به پیوست فرم ثبت نام در انتخابات تحویل دهند:
5ر به همراه داشتن کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال جاری درخصوص دانشجویان و یا کرارت پرسرنلی و یرا
عضویت هیأت علمی در خصوص کارکنان و اعضاء هیأت علمی
2ر یک نسخه از دو شماره وخر نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد( .مالک ثبت درسامانه جامع نشریات)
تبصره 6ـ به همراه داشتن اصل مدرک شناسایی(کارت دانشجویی ،کارت ملی ،شناسنامه ،کارت پرسنلی و کارت عضو هیات علمی)،
جهت احراز هویت توسط کارشنا نشریات الزامی است.
تبصره 1ـ مسئول ثبت نام موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و یا فقدان شرایط
نامزدی  ،مورد را به متقاضی اعالم نماید ،اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل ،مسرئول
ثبررت نررام برره هرری عنرروان حررق عرردم دریافررت فرررم تقاضررای نررامزدی و یررا مرردارک پیوسررت را نرردارد .مسررئول ثبررت نررام
باید پس از اخذ فرم تقاضا و مدارک ،رسید دریافت فرم تقاضای نامزدی و مدارک پیوست را با ذکر دقیرق عنروان یرا عنراوین مردارک
دریافتی در ون ،تهیه و به متقاضی نامزدی ارائه دهد.
فصل چهارم ـ شرايط رأي دهندگان:
ماده 4ـ شرایط ر ی دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح زیر است:
 -5مدیرمسئول نشریه فعال باشند.
 -2فارغالتحصیل و یا اخراج نشده باشند.
 -9محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل ،قطعی نشده باشد.
 تهران ـ شهرک قدس (غرب)ـ ميدان صنعت ـ خيابان خوردين ـ خيابان هرمزان ـ نبش خيابان پيروزان جنوبي ـ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ـ طبقه 5
كد پستي 19846 :ـ،69111شماره تلفن 01681188150 :و 01681188161ـ شماره فاكس01688525129 :

5

شيوهنامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کميتههای ناظر بر نشریات
دانشگاهها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

تبصره 6ـ عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده توسط نشریه (مفاد ماده  29دستورالعمل) ،نافی حق مدیرمسرئول
برای شرکت در انتخابات نیست.
تبصره 1ـ تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ،روزی است که وخرین نمره قطعی در دانشجو در وموزا موسسه ثبت میشود و مراد
از اخراج ،قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخراج است.
فصل پنجم ـ تهيه ليست رأي دهندگان و نامزدها:
ماده60ـ حداکثر تا پنج روز کاری پس از تکمیل فرویند ثبت نام نامزدها ،هیأت نظارت بر انتخابات تشکیل و شرایط نامزدها بررسری
میشود .استعالم وموزشی نامزدها در صورت لزوم میبایست تا پی از تشکیل جلسه هیأت نظارت توسرط کارشرنا نشرریات انجرام
شود.
ماده 66ـ لیست کلیه مدیران مسئول نشریات از حیث شرایط مندرج درماده  3برای ر ی دادن ،در همان جلسه مذکور (در ماده فوق)
توسط هیأت نظارت بررسی خواهد شد .کارشنا نشریات موظف است تا پی از جلسه ،طی جدولی اسامی کلیره نشرریات و مردیران
مسئول ونها را تهیه کرده و در همان جدول ،توالی انتشار و وضعیت انتشار یا عدم انتشار حداقل یک شماره در یک سال قبل را اعرالم
نماید .لیست نشریات فعال بر اسا همان جدول تهیه میشود .اعضاء هیأت نظارت مریتواننرد از کارشرنا نشرریات بخواهنرد کره
مستندات جدول تنظیم شده را ار ائه دهد و کارشنا موظف است در همان جلسه ،مستندات مورد درخواست را ارائه دهد .در نهایرت و
پس از بررسی جدول ارائه شده ،لیست واجدین شرایط شرکت در انتخابات توسط هیأت نظارت تنظیم میشود.
ماده 61ـ پس از تنظیم و تأیید لیست نامزدها و ر ی دهندگان در جلسه هیأت نظارت ،کارشنا نشریات موظف است حداکثر ظرف
 48ساعت اطالعیه برگزاری انتخابات را با ذکر زمان ،مکان انتخابات ،لیست نامزدها ،لیست ر ی دهندگان ،مهلت اعتراض بره لیسرت
نامزدها یا لیست ر ی دهندگان تهیه و نسبت به اطال رسانی ون به کلیه مدیران مسئول نشرریات (فعرال و غیرفعرال) طبرق ترتیبرات
مذکور در تبصره  2ماده  2اقدام نماید.
تبصرهر نامزدهایی که نامشان در لیست نامزد ها نبوده و یا مدیران مسئولی که نامشان در لیست واجدین شرایط شررکت در انتخابرات
نیست و یا دیگر مدیران مسئول نشریات که نسبت به وجود یا عدم درج نام نامزد یا مدیرمسئولی در لیستهای فروق الرذکر اعتراضری
دارند ،حداکثر تا  1روز میتوانند اعتراض خود را به همراه مستندات به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات یا دبیرخانه ذیربط تحویل دهند.
ماده 68ـ در صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به هر مسأله مرتبط با انتخابات (اعم از اعتراض به لیست نامزدها یرا لیسرت ر ی
دهندگان و  ،)...جلسه فوقالعاده کمیته ناظر حداکثر ظرف  1روز و با حضور حداقل  1نفر از اعضاء تشکیل و اعتراضات وارده بررسی و
تصمیمات مقتضی با ر ی بی از نیمی از وراء حاضرین اخذ میشود.
تبصره ـ در صورت بروز هرگونه تغییری در لیست نامزدها و یا ر ی دهندگان ،کارشنا نشریات موظف است بالفاصله در همان روز
نسبت به تنظیم اطالعیه جدید برگزاری انتخابات با ذکر زمان برگزاری ،اسامی نامزدها و ر ی دهندگان و اطال رسانی به همان ترتیب
مندرج در تبصره  2ماده  2اقدام نماید.
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ماده 69ـ از زمان اطال رسانی (حسب مورد مندرج در مراده  52یرا تبصرره مراده  )59ترا زمران برگرزاری انتخابرات ،حرداقل بایرد
 1روز فاصله باشد.
ماده 65ـ هیأت نظارت میبایست در بررسیهای خود درباره شرایط نامزدها و شرکتکنندگان در انتخابات ،از هرگونه اعمال سرلیقه،
انجام استعالمات بی مورد ،تحقیق و تفحص و نظارتهای غیرقانونی خودداری نماید .در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسرعه دامنره
شروط مذکور (و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسع از این شروط) و به طور کلی لحاظ هرگونه ترتیبات دیگر مغایر یا محدود کننده عالوه بر
شروط سه گانه مندرج در ماده  1و شروط سه گانه مندرج در ماده  3فوق الذکر ممنو است.
تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت ،فرد یا افرادی را فاقد شرایط نامزدی بداند ،باید نظر خود را مکتوب و با ذکر مستند قرانونی ،برا ارایره
دالیل و مدارک به صورت جداگانه به هر نامزد ابالغ نماید.
ماده 61ـ نامزدها در هر مرحلهای که قصد انصراف داشته باشند ،موظفند مراتب را به صورت کتبی به دبیرخانه کمیتره نراظر اعرالم
نمایند .در هر مرحلهای که نامزد اعرالم انصرراف نمایرد ،بایرد بالفاصرله نرام وی از لیسرت نامزدهرا حرذف شرود .برا شررو فروینرد
ر یگیری ،دیگر امکان انصراف از نامزدی وجود ندارد.
فصل ششم ـ معرفي نماينده
ماده 62ـ مدیرمسئول نمیتواند برای شرکت در انتخابات ،نمایندهای را معرفی نماید .مگر اینکه یکی از موارد زیر وجود داشته باشد:
5ر انتخابات مربوط به یکی از دانشگاه های ستادی شامل دانشگاه های پیام نور ،فرهنگیان ،جامع علمری کراربردی و فنری حرفره ای
باشد.
2ر محل تحصیل دانشجو در واحدها و پردیس های دانشگاه در خارج از استان محل استقرار پردیس مرکزی باشد.
تبصره 6ـ معرفی نامه نماینده باید شامل نام و نام خانوادگی مدیر مسئول یا نماینده ،نام نشریه ،موضوع نماینددگی راا
دادن دا انتخابات کمیته ناظر) و امضا مدیر مسئول و تاایخ امضا باشد.
تبصره 1ـ هر فرد تنها می تواند نماینده یک مدیر مسئول باشد .نماینده باید دانشجوی همان دانشگاه محل تحصیل مردیر مسرئول
باشد .مدیر مسئول نمی تواند هم با حق رای خود و هم با نمایندگی از مردیر مسرئول دیگرر در انتخابرات شررکت نمایرد .نماینرده برا
معرفی نامه مکتوب از سوی مدیر مسئول که صحت ون توسط کمیته اجرایی انتخابات احراز می شود در انتخابات رای خواهد داد.
تبصره 8ـ معرفی نامه نمایندگی ،در صورت وجود یکی از شرایط زیر ،از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:
5ر مدیرمسئول شخصا تا پی از شرو روند اجرایی انتخابات ،مراجعه و معرفینامه نمایندگی را به مسرئوالن فرهنگری یرا کارشرنا
نشریات دانشگاه و یا اعضاء کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.
2ر صحت امضاء مدیرمسئول ،به طریقی (مانند گواهی امضاء وی توسط دفترخانه اسناد رسمی) محرز باشد.
9ر مدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که خود در هنگام درخواست مجوز در فرمهرای مربوطره ارائره داده یرا متعاقبرا در دیگرر
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مکاتبات خود اعالم داشته ،معرفی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند اینکه از طریق ایمیل اعالم شده از سوی خود ،معرفینامره
نماینده را به ودر پست الکترونیک دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه ارسال کند.
فصل هفتم ـ تبليغات كانديداها:
ماده 68ـ هر نامزد میتواند چه به صورت فردی و چه گروهی (با دیگر نامزدها) تبلیغات نماید .زمان تبلیغات از هنگام اعرالم لیسرت
نامزدها شرو و تا دو ساعت قبل از وغاز فرویند ر ی گیری ادامه دارد .پخ  ،انتشار ،الصاق و هر گونره تبلیغرات مکتروب در خرارج از
ساعات مقرر چه از سوی نامزدها و چه از سوی دیگران ممنو میباشد.
تبصره 6ـ هرگونه انتشار ،پخ  ،الصاق و  ...هرنو تبلیغات و یا مطالبی (چه به صورت مکتوب و چه به طرق دیگر) به هر شرکل و
هر نو که حاوی مواردی در راستای تخریب سایر نامزدها و مصداق فعل یا افعال مجرمانه باشد ،ممنو بروده و تخلرف انتخابراتی بره
حساب می وید.
تبصره  1ـ در صورت حمایت یک شخص ،تشکل یا نهاد یا کانون و  ...از یک نامزد و یا گروهری از ایشران ،الزم اسرت مردرک یرا
مدارک این حمایت وجود داشته و یک نسخه از ون به کمیته اجرایی تحویل داده شده باشد ،در غیر این صورت هرگونه پخ  ،انتشار و
 ...موضو حمایت فوق الذکر ،تخلف انتخاباتی محسوب میشود.
تبصره 8ـ استفاده از هر نو وسایل و یا سایر امکانات دولتی متعلق به وزارتخانهها ،ادارات ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات وابسته به
دولت ،شهرداریها ،شرکتها و سازمانهای وابسته به ونها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده میکننرد ،در
فعالیتهای تبلیغاتی ممنو است .مؤسسات و نهادهایی که دارایی ونان از اموال عمومی است ،مشمول این حکم میباشند هرم چنرین
نشریات و مطبوعات متعلق به (با صاحب امتیازی) سازمانها ،وزارتخانهها ،ادارات ،نهادها و مؤسسات مذکور ،حق تبلیغ برای نامزدها را
ولو به صورت درج وگهی ندارند .ضمنا اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و کمیته نراظر و یرا شرورای مرکرزی و کلیره مسرئوالن و
کارکنان دانشگاهی و شاغلین در وزارت علوم ،حق تبلیغ له یا علیه هی یک از نامزدها را نخواهند داشت.
تبصره9ـ توزیع هرگونه نشریه حاوی هرگونه مطلب یا تصویر و  ...مرتبط با انتخابات ،در هنگام ر ی گیری در محل برگزاری فرویند
ر ی گیری ممنو است.
تبصره  5ـ پس از اتمام زمان تبلیغات ،کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط کارشنا نشریات جمع ووری میگردد.
هم چنین وی موظف است که تا پی از شرو روند اخذ وراء ،لیست نهایی اسامی نامزدها را در چند محل مناسرب و در معررض دیرد
عموم و نزدیک به محل ر یگیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام انتخابات ،مخدوا نشده و یا دارای هی عالمت،
نشانه و یا مواردی از این دست نباشد.
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فصل هشتم ـ برگزاري انتخابات:
ماده 64ـ انتخابات در روز مقرر و در طول ساعت اداری (به گونهای که فرویند ر یگیری نهایتا تا ساعت  58به اتمام برسد) برگزار و
در صورت حضور بی از نیمی از مدیران مسئول نشریات دارای حق ر ی در انتخابات ،رسمیت خواهد داشت .در صورتی کره مردیران
مسئول یا نمایندگانشان به میزان حد نصاب تعیین شده در انتخابات شرکت نکنند ،انتخابات مجدد حرداکثر طری دو هفتره بعرد از ون
تاریخ برگزار و با ر ی حاضران (به هر تعداد) انجام خواهد شد.
تبصره6ـ نامزدهای انتخابات میتوانند ناظرینی را برای نظارت بر کل روند ر یگیری (از لحظه الک و مهر کردن صندوق ترا اتمرام
انتخابات) ،شمارا وراء و اعالم نتایج معرفی نمایند .اداره امور فرهنگی دانشگاه و کمیته اجرایی و هیأت نظرارت موظفنرد در راسرتای
شفافسازی روند انتخابات ،با این ناظرین کمال همکاری را داشته باشد .ناظرین نامزدها حق دخالت مستقیم در فرویند اجرایی انتخابات
را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات میباشند و در صورت مشاهده یا وجود هر موردی ،میبایست گزاراها و یا تذکرات خود را
به اعضاء هیأت نظارت بدهند.
تبصره1ـ در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات ،از ناظرین نامزدها خواسته میشود تا زیر صورت جلسرات را
با امضاء تأیید نمایند .ناظرین در صورت اعتراض به هر مسأله ای در روند برگرزاری انتخابرات یرا شرمارا وراء یرا اعرالم نترایج و ،...
میتوانند زیر امضای خود در صورت جلسه و یا طی نامهای جداگانه ،مراتب اعتراض خود را با ذکرر مسرتندات و ادلره قرانونی ،اعرالم
نمایند .عدم امضاء ناظر نامزد ،به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.
ماده 10ـ حداقل نیم ساعت قبل از وغاز زمان اخذ ر ی ،با حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظرارت و نماینردگان نراظر نامزدهرا،
صندوق اخذ وراء بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکری ون ،صرندوق توسرط کارشرنا
نشریات بسته و الک و مهر خواهد شد.
ماده16ـ اخذ ر ی از شرکتکنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی ،شناسنامه ،کارت دانشجویی ،کرارت پرسرنلی،
کارت عضویت هیأت علمی) به عمل خواهد ومد.
ماده11ـ روند اجرایی اخذ وراء توسط سه عضو کمیته اجرایی و با نظارت اعضاء هیأت نظارت و نمایندگان ناظر نامزدهرا (در صرورت
وجود) به شکل زیر انجام میشود:
5ر ابتدا یکی از اعضاء کمیته اجرایی ،اصل مدرک شناسایی فرد ر یدهنده (در صورتی که ر ی دهنده نماینده مدیرمسئول باشد ،نامره
نمایندگی از جانب مدیرمسئول) را دریافت نموده ،پس از احراز هویت ،کنار نام وی در فهرست نشریات و مدیران مسئول نهرایی شرده
عالمت زده و مدرک شناسایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل میدهد.
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2ر مشخصات مدیرمسئول ،ر یدهنده (در صورتی که ر ی دهنده ،نماینده مدیرمسئول باشد) و نام نشریه توسرط عضرو دیگرر کمیتره
اجرایی در ته برگ تعرفه ر ی ثبت و سپس توسط وی و فرد ر ی دهنده امضاء میشود .هم چنین نرام و نرام خرانوادگی ر ی دهنرده،
مدیرمسئول و نام نشریه در فرمی که از قبل تهیه شده ،نوشته میشود و نهایتا برگ ر ی مهر شده ،به ر ی دهنده داده میشود.
9ر ر ی دهنده پس از نوشتن نام نامزد یا نامزدهای مدنظر خود ،برگ ر ی را در صندوق ر ی خواهد انداخت .دیگر عضو کمیته اجرایی،
پس از اطمینان از انداختن برگ ر ی در صندوق ،مدرک شناسایی ر ی دهنده را به وی باز میگرداند ،اما معرفری نامره نماینردگی نرزد
کمیته اجرایی باقی مانده و پیوست صورت جلسه انتخابات خواهد شد.
ماده 18ـ هر فرد میتواند در برگ تعرفه خود حداکثر نام  2نفر از نامزدها را نوشته و در صندوق بیندازد .زمان مقرر بررای برگرزاری
انتخابات ،دو ساعت بوده که در صورت تشخیص هیأت نظارت ،حداکثر دو بار و هر بار حداکثر یک ساعت قابل تمدید میباشد.
ماده 19ـ مالک پیروزی در انتخابات ،کسب بیشترین وراء میباشد و کسب حد نصاب خاصی از ر ی دهندگان شرط نیست.
تبصره 6ـ در صورت تساوی وراء به هر صورت تعیین ترتیب افراد به قید قرعه خواهد بود.
فصل نهم ـ شمارش آراء:
ماده 15ـ بالفاصله پس از پایان ر یگیری ،در حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت بصورت مرئی و در منظر عمروم شررکت
کنندگان (و یا اقال نمایندگان نامزدها) الک و مهر صندوق باز شده ،تمامی وراء مأخوذه بدون ونکه باز و یا خوانده شوند توسرط اعضراء
کمیته اجرایی شمارا و با تعداد تعرفههای ثبت شده و تعداد وراء مستخرج از لیستهای مندرج در بندهای  5و  2ماده  22تطبیق داده
میشوند و سپس اسامی مندرج در وراء توسط کارشنا نشریات خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو دیگر کمیته اجرایی و
یک عضو هیأت نظارت نوشته میشود .دیگر اعضاء هیأت نظارت بر قرائت ،ثبت و شمارا وراء نظارت خواهند کرد.
تبصره6ـ در صورتی که بین ومار تعداد تعرفههای ثبت شده و تعداد برگ ر ی شمارا شده و تعداد مستخرج از لیستهای مندرج در
بندهای  5و  2ماده  22اختالفی باشد ،در صورت وجود رقم برابر در ومار تعرفههای ثبت شده و وراء شمارا شده و یکی از لیسرتهرا،
لیست دیگر نادیده گرفته میشود ،اما در صورت وجود اختالف ،مجددا لیستهای تهیه شده با ته برگ تعرفههای موجرود و عنرداللزوم
برگ ر یهای ریخته شده در صندوق تطبیق داده میشود تا علت اختالف مشخص و برطرف شده و یا در صورت عدم امکان رفع ون،
مراتب در صورت جلسه قید گردد.
تبصره1ـ در صورتی که بین ومار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد ،اگر ومار دو لیست دقیقا یکسان باشد ،لیست سوم با
ون دو هماهنگ خواهد شد .در صورت وجود اختالف بین هر سه لیست ،جهت رفع اختالف ،وراء مجددا شمارا خواهد شد.
ماده11ـ وراء ناخوانا ،وراء حاوی کلمات یا اسامی دیگری غیر از نام نامزدها و وراء فاقد متن ،وراء باطله محسوب ولی جزء وراء مأخوذه
محسوب میگردد .وراء فاقد مهر یا وراء مندرج در برگهای غیر از تعرفه ر یهای انتخاباتی یا ورائی که در صندوق انتخابات فاقد الک
و مهر ریخته شده باشد یا وراء زائد بر تعداد تعرفه استفاده شده یا وراء داده شده برا مردرک شناسرایی غیرر و یرا مردرک شناسرایی یرا
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معرفینامه جعلی یا وراء با شماره تعرفه یکسان یا ورائی که توسط یک نفر داده شرده باشرد ،وراء باطلره محسروب و جرزء وراء مرأخوذه
محسوب نمیگردد و در محاسبه حد نصاب انتخابات نیز لحاظ نمیشود.
تبصره ـ در صورتی که در برگ ر ی عالوه بر نام نامزدهای اعالم شده (مطابق فهرست نهایی) هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشرته
شده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد ،برگ ر ی باطل نمیباشد .در صورتی که بی از  2نفر نرامهرایی در بررگ ر ی
نوشته شده باشد ،به تعداد  2نفر از ابتدای فهرست اسامی نوشته شده در برگ ر ی (که نامشان در فهرست نامزدها موجود است) خوانده
میشود و اسامی اضافی بعدی حذف میگردد .ضمنا همه تکرارهای یک اسم ،تنها یک ر ی محسوب میگردد.
ماده 12ـ پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه ،گزارا روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان توسط کمیته اجرایی صورت جلسه
شده و به امضاء اعضاء ون و نمایندگان ناظر نامزدها میرسد و به همراه کلیه مدارک ،صورت جلسات ،تعرفرههرای ر ی و دیگرر اوراق
مرتبط با انتخابات به دبیر هیأت نظارت بر انتخابات تحویل میگردد.
فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات ،اعتراضات و شکايات:
ماده 18ـ در صورت مشاهده هر گونه تخلف در هر مرحلهای از روند انتخابات ،شاهد میتواند مراتب را شخصا یا از طریرق معاونرت
فرهنگی یا اداره کل فرهنگی یا دبیرخانه کمیته ناظر به هیأت نظارت گزارا نماید .در صورت احراز تخلف هرکدام از شرکت کنندگان
در انتخابات و یا نامزدها از مراتب مقرر در این شیوهنامه و یا سایر مقررات (توسط هیأت نظارت) ،با توجه به موقعیت فرد متخلف و نو
تخلف صورت گرفته و سابقه اقدام به تخلف انتخاباتی و دیگر شرایط و اوضا و احوال ،به ترتیب یکی از تنبیهات زیر توسط این کمیته
مقرر خواهد شد:
5ر تذکرشفاهی به متخلف با درج مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط هیأت نظارت
2ر تذکرکتبی به متخلف
9ر محرومیت از تبلیغات در انتخابات
4ر الزام متخلف به انتشار متن توضیح و عذرخواهی از فرد زیان دیده (در صورت شکایت وی)
1ر محرومیت از ر ی دادن در انتخابات
2ر حذف یا ابطال ورائی که با تخلف کسب شده باشد
تبصره 6ـ هیأت نظارت میتواند با گزارا اشخاص و یا درخصوص بررسی تخلف یا تخلفات صورت گرفتره تشرکیل جلسره داده و
تصمیم مقتضی بگیرد .تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصله اجرا میشود.
تبصره 1ـ تنبیهات مندرج در این ماده در خصوص تخلفاتی است که منجر به تغییر نتیجه انتخابات نشود.
ماده 14ـ هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت به هر کدام از مراحل رونرد برگرزاری انتخابرات و یرا
نتایج حاصله اعتراض دارند ،میتوانند حداکثر تا دو روز پس از اعالم نتایج اولیه ،شکایت خود را برا ذکرر دالیرل و مسرتندات قرانونی،
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مکتوب به هیأت نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند.
ماده80ـ هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد  21و  23و حداکثر ظرف دو روز ،اقدام به تشکیل جلسه نموده و
با بررسی کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی ،نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأیید یرا ابطرال انتخابرات
اعالم می نماید.
تبصره 6ـ در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارا وراء و یا در صورتی که هیأت نظارت به هرر دلیلری الزم
بداند ،میتواند نسبت به بازشماری وراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا ون اعالم نماید.
تبصره1ـ موارد ابطال انتخابات عبارتند از:
5ر نامزدهایی که به عنوان عضو اصلی یا علیالبدل کمیته ناظر برگزیده میشوند شرایط مذکور در ماده  1را دارا نباشند.
2ر شرکت کنندگان در انتخابات (به تعداد موثر در نتیجه) ،حائز شرایط قانونی نباشند.
9ر حدنصاب تعیین شده در ماده  53رعایت نشده باشد.
4ر محرز گردد که در اطال رسانی زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.
1ر تعداد وراء ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگهای تعرفه ر ی استفاده شده بیشتر باشد.
2ر صندوق ر ی مطابق ترتیب مندرج در ماده  21الک و مهر نشده باشد.
1ر در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.
در صورت احراز موارد فوق ،انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطال و ضمن ارائه گزارا مستدل و مستند در این خصوص ،بالفاصله روند
اجرایی برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف  2هفته وغاز میشود .اما در غیر این صورت ،صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه
تنظیم و توسط اعضاء هیأت نظارت (با ذکر نظر موافق یا مخالف) ،امضاء میشود.
ماده 86ـ در صورت اعتراض مجدد هرکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخابات ظرف مهلت سره روز پرس از تنظریم
صورتجلسه نهایی،کمیته ناظر در اسر وقت و حداکثر ظرف  1روز پس از اتمام موعد اعتراض ،تشکیل و موضو در کمیته ناظر طرح و
بررسی میشود .تصمیم اخذ شده در این کمیته دال بر تأیید یا ابطال انتخابات قطعی بوده و جز در موارد مندرج در تبصره  2همین ماده
قابل اعتراض نیست.
تبصره 6ـ در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارا وراء و یا در صورتی که کمیته ناظر بره هرر دلیلری الزم
بداند ،می تواند نسبت به بازشماری وراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا ون اعالم نماید.
تبصره1ـ پس از تأیید نتیجه انتخابات به ترتیب فوق ،اعتراض نسبت به انتخابات تنها در صور زیر قابل رسیدگی در شورای مرکرزی
می باشد .اعتراضات مذکور می بایست نهایتا ظرف مهلت پنج روزه پس از اعالم صورتجلسه نهایی یا اعالم تصمیم کمیتره نراظر و برا
ذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن ونها ،به دبیرخانه شورای مرکزی تحویل داده شود:
5ر تعدادی از واجدین شرایط ر ی که در هرحال باید بی از نیمی از شرکتکنندگان در انتخابات باشند ،بصرورت مکتروب نسربت بره
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انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
2ر مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات با هم متفاوت باشد و انتخابات ،مورد اعتراض یک یا چند
نفر از واجدین شرایط ر ی قرار بگیرد.
9ر عضو حقوقدان در هیأت نظارت (یا کمیته ناظر) نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات مورد اعتراض یک یرا
چند نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاه قرار بگیرد.
در این حالت کارشنا دبیرخانه شورای مرکزی در اسر وقت ،رونوشت کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته ناظر دانشگاه اخرذ
نموده و موضو در کوتاهترین زمان ممکن (حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت اعتراض) در اولین جلسه شورای مرکرزی طررح و
مورد بررسی قرار میگیرد .ر ی شورای مرکزی در این باره ،قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
ماده 81ـ در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده میشرود ،فاصرله میران اطرال رسرانی برگرزاری
انتخابات تا روز برگزاری انتخابات ،نباید کمتر از  9روز کاری باشد.
تبصره ـ نامزدها در چنین شرایطی از زمان اطال رسانی برگزاری انتخابات تا دو ساعت پی از شرو فرویند ر یگیری در انتخابات
مجدد یا دور دوم ،امکان انجام تبلیغات انتخاباتی با همان شرایط مندرج در فصل هفتم را خواهند داشت.
ماده 88ـ در پایان هر مرحله از انتخابات (تأیید نامزدها ،اعالم اسامی اولیه ،رسیدگی به شرکایات و تخلفرات ،اعرالم اسرامی نهرایی
نامزدها ،برگزاری انتخابات ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ،شمارا وراء و اعالم نتایج و )...صورتجلسات مربوطره حسرب
مورد توسط کمیته اجرایی یا هیأت نظارت بر انتخابات و یا کمیته ناظر تنظیم و به تأیید اعضا میرسد.
ماده 89ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات ،صورت جلسه نهایی انتخابرات را
برای دبیرخانه شورای مرکزی ارسال نماید .در صورت ابطال یا تجدید انتخابات و یا برگزاری دور دوم ،صورت جلسات تمامی دورههای
انتخاباتی برگزار شده می بایست ارسال شود .هرگونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال صورت جلسه نهایی انتخابات تا اسفندماه ،بر عهده
معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود.
تبصره ـ صورت جلسه نهایی انتخابات میبایست مشتمل بر موارد زیر باشد:
5ر تعداد نشریات دانشگاه با تفکیک نشریات فعال و غیرفعال و نشریات حاضر و غایب در انتخابات (لیست نشریات به همرراه وضرعیت
فعال یا غیرفعال و حاضر یا غایب در انتخابات و اسامی مدیران مسئول ونها و شماره تما و ایمیلشان به پیوست صورتجلسه ضمیمه
میگردد)
2ر زمان و مکان برگزاری انتخابات
9ر اسامی اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت انتخابات با ذکر وظیفه هرکدام (بندهای  5تا  9ماده )22
4ر اسامی کلیه نامزدها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط نامزدی یا انصراف ونها و هرم چنرین میرزان وراء حاصرله و شرماره
تما و ودر ایمیل
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 1ر زمان وغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید ،دفعات ون و میزان هربار تمدید
 2ر طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصمیم اخذ شده توسرط
اعضاء هیأت نظارت در هر مورد به تفکیک
1ر در صورت اعتراض به هر مسأله ای در انتخابات در کمیته ناظر ،کلیه مدارک اعتراض و هم چنین صورتجلسه کمیته نراظر در ایرن
خصوص میبایست به پیوست صورتجلسه نهایی باشد.
8ر تعداد دقیق کل وراء و وراء صحیح و وراء باطله شمرده شده (با ذکر دلیل) و وراء باطله شمرده نشده (با ذکر دلیل)
3ر شماره دوره انتخابات(در صورتی که انتخابات ابطال یا تجدید و یا به دور دوم کشیده شده باشد)
بخش سوم ـ انتخابات شوراي مركزي ناظر:
ماده 85ـ روند رسمی برگزاری انتخابات شورای مرکزی با طرح موضو برگزاری انتخابات در جلسه شورای مرکزی (که حرداکثر ترا
وخر فروردین ماه برگزار میشود) ،وغاز میگردد .پس از طرح کلیت موضو  ،ابتدا گزارشی کره توسرط کارشرنا نشرریات از وضرعیت
انتخابات کمیتههای ناظر دانشگاهها تهیه شده ،قرائت میگردد و سپس زمان و مکان تعیین شده برای برگرزاری انتخابرات بره اطرال
اعضاء میرسد و در نهایت جدول تهیه شده توسط کارشنا نشریات (مذکور در ماده  92و تبصره ماده  )91به همرراه صورتجلسرات و
دیگر مستندات موجود مورد بررسی قرار گرفته و لیست نهایی مدیران مسئول نشریات واجرد شررایط شررکت در انتخابرات و فهرسرت
مدیران مسئول واجد شرایط نامزدی تنظیم و تصویب میگردد.
تبصره6ـ شورای مرکزی موظف است حداکثر تا این جلسه ،به کلیه اعتراضات مندرج در تبصره 2ماده  95و یا گزارشرات منردرج در
ماده  19رسیدگی کرده و مراتب تأیید یا ابطال انتخابات را به صورت مکتوب به کمیته ناظر دانشگاه اعالم نماید ،به گونهای کره هری
مورد بالتکلیفی باقی نماند .نظر مکتوب شورای مرکزی ،میبایست با اعالم کتبی دالیل تأیید و یا ابطال انتخابات و مستند به مقررات
موجود باشد.
تبصره1ـ زمان برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در شورای مرکزی ،نباید کمتر از دو روز باشد.
تعیین جزئیات برنامهریزی زمانی انتخابات در روزهای تعیین شده ،بر عهده مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است.

فصل اول ـ شرايط رأي دهندگان:
ماده 81ـ کارشنا نشریات وزارت علوم موظف است تا پی از برگزاری جلسه مذکور در ماده  ،91طی نامرهنگراری و ارتبراط برا
دانشگاهها ،صورت جلسات نهایی انتخابات کمیتههای ناظر دانشگاهها را (که در ون کلیه موارد مندرج در تبصره ماده  94ذکر شده باشد)
جمعووری کرده و با تهیه جدولی ،میزان حق ر ی هر دانشگاه را بر اسا تعداد ورای ماخوذه انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه مطابق با
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جدول زیر تعیین و به ترتیب میزان وراء کسب شده توسط نامزدهای انتخابات هر کمیته نراظر ،واجردین شررایط شررکت در انتخابرات
شورای مرکزی برای هر دانشگاه را مشخص نماید.
رديف
6

تعداد آراي اخذ شده
از  5تا  21نشریه

سهميه حق رأي
 9نفر

تبصره 6ـ در دانشگاههایی که تعداد ورا اخذ شده بی
حق ر ی ون دانشگاه افزوده میشود.
تبصره 1ـ در صورت فوت یا سلب شرایط یا انصراف هر یک از ر ی دهندگان از شرکت در نشست تا زمان برگزاری انتخابات شورای
مرکزی ،اولین فردی که نام او در فهرست شمارا وراء انتخابات کمیته ناظر دانشگاه پس از شخص مزبور بروده اسرت ،جرایگزین وی
میشود .
تبصره 8ـ برای شرکت در انتخابات ،حضور شخص ساعت  24روز قبل از زمان شرو فرویند ر یگیری کفایت میکند و الزم نیست
وی در تمام طول برگزاری نشست حاضر باشد.
تبصره 9ـ هر اتحادیه که از شورای مرکزی مجوز نشریه دریافت نموده است .به فررض فعرال برودن نشرریه یرا نشرریات خرود ،در
انتخابات شورای مرکزی دارا یک حق رای می باشد.
فصل دوم ـ شرايط نامزدها:
از 21رای باشد ،به ازای تا  51رای اخذ شده مازاد ،یک نفر به تعرداد سرهمیه

ماده  -82شرایط نامزدها در انتخابات شورای مرکزی به شرح ذیل است:
5ر مدیرمسئول نشریه دانشگاهی باشد.
2ر شرایط مقرر در ماده یک شیوه نامه را دارا باشد.
9ر مالک برای تعیین و تشخیص احراز شرایط نامزدی در انتخابات همان مالک ویین نامه وموزشی و تحصریالت تکمیلری اسرت کره
شامل  8ترم برای مقطع کارشناسی 4 ،ترم مقطع کارشناسی ارشد و  8ترم برای مقطع دکتری است .
تبصره 6ـ کارشنا نشریات وزارت علوم موظف است تا پی از برگزاری جلسه مذکور در ماده  ،91لیست واجدین شرایط نامزدی را
بر اسا صورتجلسات نهایی انتخابات کمیتههای ناظر دانشگاهها تهیه نماید .استعالم وموزشی واجدین شرایط نامزدی در صورت لزوم
باید تا پی از تشکیل جلسه مذکور در ماده  91توسط کارشنا نشریات انجام شود.
تبصره 1ـ هرگونه تنبیه و یا تذکر و  ...که منجر به لغو مجوز یا منع دائم انتشار نشریه نگردد ،از جمله تنبیهات مندرج در بندهای ،5
 3 ،8 ،1 ،4 ،9 ،2و 51ماده 41و یا تذکر بند  2ماده  2و یا اخطار ماده  24دستورالعمل و ماننرد ون ،نرافی حرق نرامزدی یرا شررکت در
انتخابات نمیباشد .تنبیهات مندرج در بندهای  52 ،55 ،2 ،1و  59ماده ،41تنها در صورت قطعیت ،حق نامزدی یا شرکت در انتخابات
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را از بین میبرد .تنبیه مندرج در بندهای  1و  2ماده ،41تنها در صورتی که مدیرمسئول در حال گذراندن دوران محرومیت باشد و فقط
در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده ،حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را از بین میبرد.
ماده 88ـ برای احراز شرایط نامزدی یا شرکت در انتخابات شورای مرکزی ،صورتجلسه نهایی انتخابات کمیته ناظر و نامه مرذکور در
ماده  92مالک عمل خواهد بود.
تبصره ـ هیأت نظارت میبایست در بررسیهای خود ،صرفا سه شرط مندرج در ماده  91را مالک قرار دهد و از هرگونه اعمال سلیقه
و یا انجام استعالمات بی مورد و یا تحقیق و تفحص و نظارت های غیرقانونی خودداری نماید .در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسعه
دامن 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
عالوه بر شروط سه گانه مذکور ممنو است.
فصل سوم ـ معرفي نماينده:
ماده 84ـ مدیرمسئول میتواند برای شرکت در انتخابات ،نمایندهای را معرفی نماید .هر فرد تنها میتواند نماینده یک مردیر مسرئول
باشد و یک مدیر مسئول نمیتواند هم با حق ر ی خود و هم با نمایندگی از مدیر مسئول دیگر در انتخابات شررکت کنرد .نماینرده برا
معرفینامه مکتوب از سوی مدیرمسئول ،به جای وی در انتخابات ر ی خواهد داد .مفاد معرفینامره همران مروارد منردرج در مراده 51
میباشد اما معرفینامه باید نهایتا تا  24ساعت پی از وغاز فرویند ر یگیری ارسال و یا تحویل داده شود .نماینده بایرد حتمرا دانشرجو
باشد.
تبصره 6ـ در صورت ادعای دست اندرکاران اجرایی یا ناظر یا هرکدام از نامزدها یا نمایندگان ناظرشان مبنی بر وجود هرگونه خدشه
یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب ،به همان ترتیب مندرج در تبصره  5ماده  51اقدام خواهد شد .برای برقراری ارتبراط برا مدیرمسرئول،
ودر ایمیل و شماره تما مندرج در صورت جلسه موضو تبصره ماده  94و لیست های پیوست ون مالک عمل خواهد بود .درضمن
مفاد این تبصره ،نافی حق نامزدها و دیگر مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برای اعتراض در خصوص معرفی نامهها ،پرس از اتمرام
روند اجرایی انتخابات نیست .در هرحال پاسخ مدیرمسئول نشریهای که نامه نمایندگی از سوی وی ارائه شده ،مالک عمل خواهد بود.
تبصره 1ـ معرفی نامه نمایندگی ،در صورت وجود یکی از شرایط زیر ،از سوی دیگر اشخاص قابل اعتراض نیست:
5ر مدیرمسئول ،خود تا پی از شرو روند اجرایی انتخابات ،مراجعه و معرفی نامه نمایندگی را بره مسرئوالن فرهنگری یرا کارشرنا
نشریات وزارت علوم و یا اعضاء کمیته اجرایی یا هیأت نظارت تحویل داده باشد.
2ر صحت معرفی نامه نماینده توسط اداره کل فرهنگی دانشگاه یا دفترخانه اسناد رسمی تایید شده باشد و یا مدیر مسئول ترا پری از
شرو روند اجرایی انتخابات ،مراجعه و معرفی نامه نمایندگی را به کارشنا نشریات وزارت علوم و یا اعضای کمیتره اجرایری تحویرل
داده باشد.
تبصره 8ـ هر اتحادیه که از شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم مجوز نشریه دریافت نموده است با فرض فعال بودن نشریه
در انتخابات شورای مرکزی دارا یک حق رای می باشد.
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تبصره 9ـ نماینده هر مدیر مسئول باید دانشجوی همان دانشگاه محل تحصیل مدیر مسئول باشد.
فصل چهارم ـ كميته اجرايي انتخابات:
ماده90ـ هم زمان با شرو برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم ،دبیر
کمیته اجرایی که از سوی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب میشود ،نسبت به تشکیل کمیته اجرایی و هیأت نظارت با
ترکیب زیر و مطابق ترتیب مذکور در مواد بعدی اقدام میکند.
ماده 96ـ کمیته اجرایی انتخابات ،مسئولیت کلیه روند اجرایی انتخابات ( اعم از اطال رسانی زمان ثبرت نرام نامزدهرا ،ثبرت نرام از
نامزدها ،اطال رسانی زمان برگزاری انتخابات ،اخذ ر ی و  )...را بر عهده داشته و ترکیب ون به شرح زیر میباشد:
5ر دبیر کمیته اجرایی
2ر سه نفر منشی ( از میان کارکنان اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)
9ر سه نفر بازر (سه نفر دانشجو از میان شرکت کنندگان واجد شرایط ر ی در نشست)
تبصره ـ سه بازر مذکور در بند سوم موظفند بر کل روند انتخابات از ابتدای زمان ثبت نام نامزدها تا زمران اعرالم نترایج نهرایی،
نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات یا اعالم دیگران ،مراتب را صورتجلسه و کتبا به هیأت نظارت ارائه دهند.
فصل پنجم ـ هيأت نظارت بر انتخابات:
ماده 91ـ هیأت نظارت بر انتخابات ،مسئولیت نظارت بر کل روند انتخابات از ابتدا تا انتها اعم از ثبتنام نامزدها ،اخذ ر ی ،شرمارا
وراء ،اعالم نتایج نهایی انتخابات ،بررسی گزاراهای بازرسان ،رسیدگی به تخلفات و شکایات و تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات را به
شرح مندرج در این شیوهنامه بر عهده دارد .ترکیب اعضاء هیأت نظارت به شرح زیر میباشد:
5ر دبیر هیأت نظارت (که توسط مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب میشود)
2ر عضو حقوقدان شورای مرکزی یا عنداللزوم یک حقوقدان به نمایندگی از وی
9ر یک نفر دانشجو از میان شرکتکنندگان در نشست
تبصره ـ دانشجویان مذکور در بند سوم این ماده و بند سوم ماده  ،45تنها می توانند درکمیته اجرایی یا هیرات نظرارت برر انتخابرات
اعالم ومادگی نمایند .اعضای دانشجویی مذکور از میان دانشجویانی که پس از اعالم همگانی توسط دبیرر کمیتره اجرایری ،در مهلرت
حداقل دوساعته ،درخصوص همکاری و عضویت در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات اعالم ومادگی کردهانرد ،بره قیرد قرعره
انتخاب میشوند .مراسم قرعهکشی به صورت عمومی بوده و زمان و مکان برگزاری ون همزمان با پایان ثبت نرام بررای عضرویت در
کمیته اجرایی و هیأت نظارت و در همان مکان ثبت نام میباشد.
ماده 98ـ هی کدام از اعضاء کمیته اجرایی ،هیأت نظارت ،معاون و مدیرکل فرهنگری و اجتمراعی ،سرایر مسرئوالن وزارت علروم و
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مدیران دانشگاهی در هر سطح و سمت نمیتوانند در همان انتخابات نامزد باشند .ضمنا چنانچه هرکدام از اعضراء شرورای مرکرزی در
انتخابات نامزد باشند ،در جلسات شورای مرکزی درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط بره همران دوره انتخابرات حرق ر ی نخواهرد
داشت و مطابق ترتیب مقرر در تبصره ماده  1عمل خواهد شد.
فصل ششم ـ اطالع رساني ليست رأي دهندگان و واجدين شرايط نامزدي ثبت نام نامزدها و تبليغات:
ماده 99ـ پس از تنظیم صورتجلسه و لیست و فهرست مذکور در ماده  91و امضاء ون توسط حاضرین در جلسه شرورای مرکرزی در
همان جلسه ،اطالعیه برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در شورای مرکزی ،توسط کارشنا نشریات وزارت
علوم تهیه و به همراه لیست و فهرست فوق الذکر به صورت عمومی اطال رسانی شده و به تمامی دانشگاهها نیرز ابرالغ مریشرود ترا
مراتب توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به تمامی اشخاص واجد شرایط شرکت در انتخابات و یا نامزدی ،از طریرق تمرا
تلفنی و ایمیل و پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطال داده شود .ضمنا اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم موظرف اسرت
اطالعیه برگزاری نشست  ،لیست و فهرست فوق الذکر را از طریق ودر ایمیل یا شماره تما های موجرود در صورتجلسرات نهرایی
انتخابات کمیتههای ناظر دانشگاهها و لیستهای پیوست ون (مذکور در تبصره ماده  ،)94به کلیه واجدین شرایط شررکت در انتخابرات
ابالغ کند.
تبصره 6ـ فاصله میان اطال رسانی نشست تا زمان برگزاری ون ،باید حداقل دو هفته باشد.
تبصره 1ـ کلیه دانشگاه ها موظفند تمامی مقدمات ،امکانات و شرایط الزم را برای حضور واجدین شرایط در نشست انتخاباتی شورای
مرکزی فراهم نمایند .هرگونه مسئولیت ناشی از عدم اطال رسانی و یا فراهم نکردن امکانات الزم جهت حضور واجدین شررایط ر ی
دادن و نامزدی ،بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه است .مدیرمسئولی که نام در لیسرت و یرا فهرسرت منردرج در مراده  91اسرت،
می تواند با هزینه یا امکانات شخصی در نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی حضور یابرد و دانشرگاه موظرف
است مخارج متعارف حضور مدیرمسئول یا نمایندهاا در نشست را (اعم از هزینههرای متعرارف بلریط رفرت و برگشرت و  )...بره وی
پرداخت نماید.
ماده 95ـ هم زمان با اعالم همگانی مندرج در تبصره ماده  ،42زمان ثبت نام نامزدها و مهلت ثبت نام توسط دبیر کمیته اجرایی به
اطال حاضرین در نشست میرسد.
تبصره 6ـ نامزد می بایست در هنگام ثبت نام ،اصل و رونوشت کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی یا کارت عضویت هیأت علمی خود
را ارائه دهد تا پس از احراز هویت و تطبیق اصل و رونوشت کارت ارائه شده توسط مسئول ثبت نام ،اصرل کرارت بره نرامزد مسرترد و
رونوشت به فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه گردد.
تبصره 1ـ مسئول ثبت نام از نامزدها موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و یا در
صورتی که نام نامزد در فهرست مذکور در ماده  91نباشد ،مورد را به متقاضی نامزدی اعالم نماید ،اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر
تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل ،مسئول ثبت نام به هی عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضرای نرامزدی و یرا مردارک
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پیوست را ندارد .مسئول ثبت نام میبایست پس از اخذ فرم تقاضا و مدارک ،رسید دریافت فرم تقاضای نامزدی و مدارک پیوست را برا
ذکر دقیق عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در ون ،تهیه و به متقاضی نامزدی ارائه دهد.
تبصره 8ـ مهلت ثبت نام نامزدها نباید کمتر از  9ساعت باشد .این مهلت به هی وجه قابل تمدید نمی باشد.
ماده 91ـ بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام ،فرمهای ثبت نام و مدارک پیوست ،توسط دبیر کمیته اجرایی به دبیر هیأت نظرارت
ارائه می شود و هیأت نظارت بالفاصله با تشکیل جلسه ،ابتدا به اعتراضات مذکور در تبصره  2ماده  44رسیدگی میکنرد .نظرر هیرأت
نظارت در این زمینه قطعی است و پس از اتمام زمان اولین جلسه ،اعتراض دیگری نسبت بره لیسرت و فهرسرت مرذکور در مراده 91
مسمو نخواهد بود .هیأت نظارت سپس در همان جلسه بر اسا مدارک و مستندات موجود شرایط نامزدها را برا توجره بره فهرسرت
مذکور در ماده  91بررسی نموده و لیست نامزدهای واجد شرایط را اعالم عمومی میکند.
تبصره 6ـ چنانچه هیأت نظارت ،فرد یا افرادی را فاقد شرایط نامزدی بداند ،باید نظر خود را به صورت مکتوب و با ذکر مستند قانونی
و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر نامزد ابالغ نماید.
تبصره 1ـ بالفاصله پس از اعالم عمومی هیأت نظارت ،نامزدهای که نامشان در لیست منتشر شده نباشد و یا دیگر شرکت کنندگان
در نشست ،میتوانند در زمانی که نباید کمتر از یک ساعت باشد ،نسبت به عدم یا وجود نام نامزدی در لیست به هیأت نظارت اعتراض
کرده و چنانچه اسناد و مدارکی دارند ،به پیوست اعتراض خود ارائه نمایند .بالفاصله پس از اتمام مهلت اعتراض ،هیأت نظارت تشکیل
جلسه داده و پس از بررسی اعتراضات ،لیست نهایی نامزدها را اعالم عمومی مینماید .تصمیم هیأت نظارت در این زمینه قطعی است.
ماده 92ـ فرصت تبلیغات نامزدها بالفاصله پس از اعالم لیست نامزدها شرو و تا یک ساعت قبل از شرو فرویند ر ی گیری ،ادامه
دارد .زمان تبلیغات در هرحال نباید کمتر از  52ساعت باشد .تبلیغات انتخاباتی تابع همان موارد مرذکور در فصرل هفرتم از بخر دوم
می باشد.
تبصره ـ پس از اتمام زمان تبلیغات ،کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط دبیر کمیته اجرایی جمع ووری میگردد .هم
چنین وی موظف است که تا پی از شرو روند اخذ وراء ،لیست نهایی اسامی نامزدها را در چند محل مناسب و در معرض دید عموم و
نزدیک به محل ر یگیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام انتخابات ،مخدوا نشده و یا دارای هی عالمت ،نشانه و
یا مواردی از این دست نباشد.
ماده 98ـ نامزدها در هر مرحلهای که قصد انصراف داشته باشند ،موظفند مراتب را به صورت کتبی بره دبیرر کمیتره اجرایری اعرالم
نمایند .در هر مرحله ای که نامزد اعالم انصراف نماید ،میبایست بالفاصله نام وی توسط دبیر کمیته اجرایی از لیست نامزدهرا حرذف
شود .با شرو فرویند ر ی گیری در مرحله اول ،دیگر امکان انصراف از نامزدی وجود ندارد.
فصل هفتم ـ برگزاري انتخابات:
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ماده  94ـ انتخابات در روز و ساعت و محل مقرر در اطالعیه با هر تعداد از واجدین شرایط برگزار میشود.
تبصره6ـ نامزدهای انتخابات میتوانند ناظرینی را برای نظارت بر کل فرویند ر ی گیری (از لحظه الک و مهر کردن صندوق تا اتمام
انتخابات  ،شمارا وراء و اعالم نتایج ) معرفی نمایند .اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،کمیته اجرایی و هیأت نظارت موظرف
هستند در راستای شفاف سازی روند انتخابات ،با این ناظرین کمال همکاری را داشته باشند .ناظرین نامزدها حرق دخالرت مسرتقیم در
فرویند اجرایی انتخابات را نداشته و موظف به رعایت نظم انتخابات میباشند و در صورت مشاهده یا وجود هر موردی ،باید گزاراها و
یا تذکرات خود را به اعضاء هیأت نظارت بدهند.
تبصره1ـ در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات ،از ناظرین نامزدها خواسته می شود تا زیر صورت جلسات را
با امضاء تأیید نمایند .ناظرین در صورت اعتراض به هر مسأله ای در رونرد برگرزاری انتخابرات یرا شرمارا وراء یرا اعرالم نترایج و،...
میتوانند زیر امضاء خود در صورت جلسه و یا طی نامهای جداگانه ،مراتب اعتراض خود را با ذکر مستندات و ادله قانونی ،اعالم نمایند.
عدم امضاء نماینده ناظر نامزد ،به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.
ماده50ـ حداقل نیم ساعت قبل از وغاز زمان اخذ ر ی ،با حضور اعضاء کمیته اجرایی و هیرأت نظرارت و نماینردگان نراظر نامزدهرا،
صندوق اخذ وراء بررسی و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکی ون ،صندوق توسرط دبیرر کمیتره
اجرایی بسته و الک و مهر خواهد شد.
ماده 56ـ اخذ ر ی از شرکتکنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر(کارت ملی ،شناسنامه ،کارت دانشجویی،کارت پرسنلی یرا
کارت عضویت هیأت علمی) به عمل خواهد ومد.
ماده 51ـ روند اجرایی اخذ وراء توسط سه منشی عضو کمیته اجرایی مندرج در بند  2ماده  45و با نظارت بازرسران و اعضراء هیرأت
نظارت و نمایندگان ناظر نامزدها(در صورت معرفی توسط نامزدها) به شکل زیر انجام میشود:
5ر ابتدا یکی از اعضاء کمیته اجرایی ،اصل مدرک شناسایی فرد ر ی دهنده (در صورتی که ر ی دهنده نماینده مدیرمسئول باشد ،نامره
نمایندگی مدیرمسئول) را دریافت نموده و پس از احراز هویت ،کنار نام وی در لیست نهرایی واجردین شررایط شررکت عالمرت زده و
مدرک شناسایی را به عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل میدهد.
2ر مشخصات مدیرمسئول ،ر ی دهنده (در صورتی که ر ی دهنده ،نماینده مدیرمسئول باشد)،نام نشریه ،دانشگاه توسرط عضرو دیگرر
کمیته اجرایی در ته برگ تعرفه ر ی ثبت و سپس توسط وی و فرد ر ی دهنده امضاء میشود.هم چنین نام و نام خانوادگی ر ی دهنده،
مدیرمسئول ،نام نشریه و دانشگاه در فرمی که از قبل تهیه شده ،نوشته میشرود و نهایترا بررگ ر ی مهرر شرده ،بره ر ی دهنرده داده
میشود.
9ر ر ی دهنده پس از درج نام نامزد یا نامزدهای مدنظر خود ،برگ ر ی را در صندوق ر ی خواهد انداخت .دیگر عضو کمیتره اجرایری،
پس از اطمینان از انداختن برگ ر ی در صندوق ،مدرک شناسایی ر ی دهنرده را بره وی برازمیگردانرد ،امرا معرفری نامره نماینردگی
(در صورت وجود) نزد کمیته اجرایی باقی مانده و پیوست صورت جلسه انتخابات میشود.
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ماده  58ـ هر فرد میتواند در برگ تعرفه ر ی خود حداکثر نام  2نفر از نامزدها را نوشته و در صرندوق بیانردازد .زمران مقررر بررای
برگزاری انتخابات ،دو ساعت بوده که در صورت تشخیص هیأت نظارت ،فقط یکبار به مدت یک ساعت قابل تمدید میباشد.
ماده  59ـ مالک پیروزی در انتخابات ،کسب بیشترین وراء میباشد و کسب حد نصاب خاصی از ر ی دهندگان شرط نیست.
تبصره ـ در صورت تساوی وراء بین نفر سوم و چهارم در دور اول عضو علی البدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی به قید
قرعه تعیین می شود .در سایر صور تساوی ورا ،انتخابات مجددا میان نفراتی که رای مساوی وورده اند در بازه زمانی که نباید کمتر نیم
ساعت پس از اعالم نتایج انتخابات اولیه باشد برگزار می شود .برگزاری انتخابات مجددا با درج نام نامزدها بایرد بالفاصرله بره اطرال
عموم شرکت کنندگان برسد .شرکت در این انتخابات فقط برای اشخاصی مجاز است که در دور نخست شرکت کرده باشند .در صورت
تساوی ورا در مرحله دوم نیز در هر صورت نتیجه انتخابات به قید قرعه تعیین می شود.
فصل هشتم ـ شمارش آراء:
ماده  55ـ بالفاصله پس از پایان ر یگیری ،در حضور اعضاء کمیته اجرایی  ،هیأت نظارت و در منظر عموم شرکتکنندگان (یا اقال
نمایندگان نامزدها) الک و مهر صندوق توسط دبیر کمیته اجرایی باز شده ،تمامی وراء مأخوذه بدون ونکه باز و یا خوانده شروند توسرط
اعضاء کمیته اجرایی شمارا و با تعداد تعرفههای ثبت شده و تعداد وراء مستخرج از لیسرتهرای منردرج در بنردهای  5و  2مراده 12
تطبیق داده میشوند و سپس اسامی مندرج در وراء توسط دبیر کمیته اجرایی خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضرو کمیتره
اجرایی و یک عضو هیأت نظارت نوشته میشود .بازرسان و دیگر اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر روند قرائت ،ثبت و شرمارا
وراء نظارت خواهند کرد.
تبصره 6ـ در صورتی که بین ومار تعداد تعرفههای ثبت شده و تعداد برگ ر ی شمارا شده و تعداد مستخرج از لیستهای مندرج در
بندهای  5و  2ماده  12اختالفی باشد ،به همان ترتیب مقرر در تبصره  5ماده  21عمل میگردد.
تبصره 1ـ در صورتی که بین ومار سه لیست ثبت نتایج اختالف وجود داشته باشد ،به همان ترتیب مقرر در تبصره  2مراده  21عمرل
می گردد.
ماده  51ـ وراء باطله مأخوذه و غیرمأخوذه همانی است که در ماده  22ومده است .هم چنین در صورتی که در برگ ر ی عالوه بر نام
نامزدهای اعالم شده (مطابق فهرست نهایی) هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشته شده باشد یا نام یک داوطلب چنرد برار تکررار شرده
باشد ،برگ ر ی باطل نمی باشد و به همان ترتیب مقرر در تبصره ماده  22عمل می شود.
ماده  52ـ پس از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه ،گزارا روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا پایان توسرط کمیتره اجرایری صرورت
جلسه شده و به امضاء کلیه اعضاء ون و نمایندگان ناظر نامزدها میرسد و به همراه کلیه مدارک و صورت جلسات و تعرفههرای ر ی و
دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به دبیر هیأت نظارت تحویل میگردد.
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فصل نهم ـ رسيدگي به تخلفات ،اعتراضات و شکايات:
ماده 58ـ در صورت مشاهده هر گونه تخلف در هر مرحلهای از روند انتخابات ،مشاهده کننده میتواند مراتب را از طریق بازرسان به
هیأت نظارت بر انتخابات گزارا نماید .در صورت احراز تخلف هرکدام از شرکتکنندگان در انتخابات و یا نامزدها از مراترب مقررر در
این شیوهنامه و یا سایر مقررات (توسط هیأت نظارت) ،با توجه به موقعیت فرد متخلف و نو تخلف صورت گرفتره و سرابقه اقردام بره
تخلف انتخاباتی و دیگر شرایط و اوضا و احوال ،به ترتیب یکی از تنبیهات مقرر در ماده  28توسط این هیأت برای شرخص متخلرف
مقرر خواهد شد.
تبصره 6ـ هیأت نظارت میتواند با گزارا اشخاص ،بازرسان و یا خود نسبت به بررسی تخلف یا تخلفرات صرورت گرفتره تشرکیل
جلسه داده و تصمیم مقتضی بگیرد .تصمیم هیأت نظارت در این خصوص بالفاصله اجرا میشود.
تبصره 1ـ تنبیهات مذکور در خصوص تخلفاتی اعمال میشود که منجر به تغییر نتیجه در انتخابات نشود.
ماده 54ـ هرکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که نسبت به هر کدام از مراحل روند برگزاری انتخابرات و یرا نترایج حاصرله
اعتراض دارند ،میتوانند حداکثر تا یک ساعت پس از اعالم نتایج اولیه ،شکایت خود را با ذکر دالیل و مستندات قرانونی ،مکتروب بره
هیأت نظارت تسلیم نمایند.
ماده 10ـ هیأت نظارت بالفاصله پس از دریافت موارد مذکور در مواد  11و  ،13اقدام به تشکیل جلسه نموده و با بررسی کلیه اوراق
و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی ،نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأییرد یرا ابطرال انتخابرات اعرالم مرینمایرد و
صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظیم و توسط اعضاء هیأت نظارت امضاء میشود .نظر هیأت نظارت قطعی است و جز در
حالت مقرر در ماده  25قابل اعتراض نمیباشد.
تبصره 6ـ در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارا وراء و یا در صورتی که هیأت نظارت به هرر دلیلری الزم
بداند ،میتواند نسبت به بازشماری وراء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اسا ون اعالم نماید.
تبصره1ـ موارد ابطال انتخابات عبارتند از:
5ر نامزدهایی که به عنوان عضو اصلی یا علیالبدل شورای مرکزی برگزیده میشوند ،شرایط مذکور در ماده  91را دارا نباشند.
2ر شرکت کنندگان در انتخابات (به تعداد موثر در نتیجه) ،حائز شرایط قانونی نباشند.
9ر محرز گردد که در اطال رسانی زمان و مکان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است.
4ر تعداد وراء ریخته شده در صندوق از تعداد ته برگهای تعرفه ر ی استفاده شده بیشتر باشد.
1ر صندوق ر ی مطابق ترتیبات مندرج در ماده  11الک و مهر نشده باشد.
2ر در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد.
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در صورت احراز موارد فوق ،انتخابات با نظر هیأت نظارت ابطال و ضمن ارائه گزارا مستدل و مستند در این خصوص ،بالفاصله روند
اجرایی برگزاری انتخابات مجدد در زمانی که نباید کمتر از نیم ساعت باشد ،وغاز میشرود .در غیرر ایرن صرورت ،صورتجلسره نهرایی
انتخابات در همان جلسه تنظیم و توسط اعضاء هیأت نظارت (با ذکر نظر موافق یا مخالف) ،امضاء میشود.
ماده 16ـ پس از تأیید نتیجه انتخابات در هیأت نظارت ،اعتراض به صورتجلسه نهایی انتخابات تنها در صور زیر قابرل رسریدگی در
شورای مرکزی میباشد .اعتراضات مذکور میبایست نهایتا ظرف مهلت پنج روزه پس از اطال رسانی عمومی روند برگرزاری و نتیجره
انتخابات با ذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن ونها ،به دبیرخانه شورای مرکزی تحویل داده شود:
5ر بی از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات به طور رسمی نسبت به انتخابات برگزار شده اعتراض نمایند.
2ر مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط هر کدام از کمیته اجرایی و یا هیأت نظارت بر انتخابات متفاوت باشد و انتخابات ،مورد اعتراض یک
یا چند نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات قرار بگیرد.
 9ر عضو حقوقدان هیأت نظارت نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات مورد اعتراض یک یا چند نفر از واجدین
شرایط شرکت در انتخابات قرار بگیرد.
در این حالت کارشنا دبیرخانه شورای مرکزی در اسر وقت ،کلیه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته اجرایی و هیأت نظارت اخرذ
نموده و موضو در کوتاه ترین زمان ممکن (حداکثر ظرف یک ماه) در اولین جلسه شورای مرکزی طرح و مورد بررسی قرار میگیررد.
ر ی شورای مرکزی در این باره ،قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
ماده 11ـ در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی تجدید و یا به دور دوم کشیده میشرود ،فاصرله میران اطرال رسرانی برگرزاری
انتخابات تا زمان برگزاری انتخابات ،نباید کمتر از نیم ساعت باشد.
ماده 18ـ در پایان هر مرحله از انتخابات (تأیید نامزدها و اعالم اسامی اولیه ،رسیدگی به تخلفات و شرکایات ،اعرالم اسرامی نهرایی
نامزدها ،برگزاری انتخابات ،رسیدگی به تخلفات ،اعتراضات و شکایات انتخاباتی ،شمارا وراء و اعالم نتایج و )...صورتجلسات مربوطه
توسط کمیته اجرایی ،هیأت نظارت بر انتخابات و یا شورای مرکزی تنظیم و به تأیید اعضاء میرسد.
ماده 19ـ مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم موظف است بالفاصله پس از تأیید نهایی انتخابات ،صورت جلسه نهایی انتخابات
را در دبیرخانه شورای مرکزی ثبت و در اولین جلسه شورای مرکزی ارائه دهد و هم چنین نسبت به اطال رسانی عمومی روند برگزاری
انتخابات و نتیجه شمارا وراء اقدام نماید .در صورت ابطال انتخابات و یرا برگرزاری دور دوم و ،...صرورت جلسرات تمرامی دورههرای
انتخاباتی برگزار شده باید در دبیرخانه ثبت و در جلسه ارائه شود.
تبصره ـ صورت جلسه نهایی انتخابات باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:
5ر تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات با تفکیک نشریات حاضر و غایب (لیست واجدین شرایط شرکت در انتخابرات بره پیوسرت
صورتجلسه ضمیمه میگردد)
2ر زمان و مکان برگزاری انتخابات
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9ر اسامی اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت با ذکر وظیفه هرکدام (بندهای  5تا  9ماده )12
4ر اسامی کلیه نامزدها به همراه وضعیت احراز یا عدم احراز شرایط نامزدی یا انصراف ونها و هرم چنرین میرزان وراء حاصرله و شرماره
تما و ودر ایمیل
1ر زمان وغاز و اتمام انتخابات و در صورت تمدید زمان ،دفعات ون و میزان هربار تمدید
2ر طرح کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا تخلفات و یا اعتراضات و شکایات صورت گرفته و تصمیم اخذ شرده توسرط
اعضاء هیأت نظارت در هر مورد به تفکیک
1ر تعداد دقیق کل وراء و وراء صحیح و وراء باطله شمرده شده (با ذکر دلیل) و وراء باطله شمرده نشده (با ذکر دلیل)
8ر شماره دوره انتخابات (در صورتی که انتخابات ابطال گردیده یا به دور دوم کشیده شده باشد و)...
بخش چهارم ـ تشکيل كميته ناظر و شوراي مركزي ناظر:
ماده 15ـ پس از قطعیت یافتن نتایج انتخابات ،حکم کتبی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول نشرریات در کمیتره نراظر و
شورای مرکزی تهیه شده و به ترتیب توسط رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم امضاء میگردد و حداکثر ظرف یک
ماه پس از قطعیت یافتن نتایج ،بصورت مکتوب به ایشان ابالغ میشود.
تبصره 6ـ دوره زمانی عضویت نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر از نیمه اول اردیبهشت ماه هر سال به مدت یک سال است
و دوره زمانی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی از نیمه اول تیرماه به مدت یک سال خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت فوت یا سلب شرایط یا استعفاء هر کدام از نمایندگان مذکور ،عضو علیالبدل جایگزین وی شرده و در صرورت
فوت یا سلب شرایط یا استعفاء عضو دیگر ،حسب مورد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یا مدیر کرل فرهنگری و اجتمراعی وزارت
علوم موظف است نسبت به برگزاری انتخابات میان دورهای (برای تعیین نماینده یا نمایندگان مدیران مسرئول در مردت براقی مانرده)
مطابق مقررات قانونی و ترتیبات فوق اقدام نماید.
ماده 11ـ هر سه نماینده مدیران مسئول حق حضور در جلسات و اظهارنظر و سایر حقوق مربوط به عضویت در کمیته ناظر یا شورای
مرکزی را دارند .عضو علیالبدل فاقد حق ر ی در جلسات است .نماینده مدیران مسئول تنها در حاالت زیر ،شرایط عضویت در کمیتره
ناظر یا شورای مرکزی را از دست میدهند:
5ر فارغالتحصیل شده یا انصراف از تحصیل وی قطعی گردیده یا محروم از تحصیل شود یا اخراج وی قطعی گردیده و اجرا شود.
2ر حکم قطعی منع دائم انتشار یا لغو مجوز نشریه وی صادر شود.
9ر دو بار محکومیت قطعی انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده و یا باالتر در یک دوره تحصیلی (برای دانشجویان) داشرته
باشد.
تبصره ـ تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ،روزی است که وخرین نمره قطعی در دانشجو در وموزا دانشگاه ثبت میشود و مراد از
اخراج ،قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخراج است.
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بخش پنجم ـ موارد متفرقه:
ماده 12ـ کلیه صورتجلسات مذکور در این شیوه نامه ،با ذکر نام حاضرین و غایبین در جلسه تنظیم شده و امضاءکنندگان حرق درج
نظر ،ر ی یا توضیحات مدنظر خود را نسبت به هرکدام از مفاد ون در ذیل برگ صورتجلسره دارنرد .عردم امضراء صورتجلسره توسرط
هرکدام از اعضاء و یا اعالم ر ی ممتنع ،به عنوان نظر مخالف به حساب میوید ،مگر ونکه وی به دلیلی در جلسه حضور نداشته و یا در
صورت حضور و عدم امضاء ،متعاقبا نظر خود را کتبی مبنی بر تأیید مفاد صورتجلسه اعالم نماید.
تبصره ـ کلیه اشخاص ذی نفع اعم از اعضاء شورای مرکزی ،تمامی مدیران مسئول نشریات دانشرگاه ،مسرئولین اجرایری و اعضراء
کمیته اجرایی ،هیأت نظارت و هم چنین اعضاء کمیته ناظر دانشگاه و ...میتوانند از تمامی صورتجلسات انتخابات کمیته ناظر دانشرگاه
با هزینه شخصی خودکپی تهیه کرده یا عکس بگیرند .هم چنین تمامی اشخاص ذی نفع اعم از اعضاء شورای مرکزی و همه مدیران
مسئول نشریات کشور و مسئولین اجرایی و اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت و ...میتوانند از تمامی صورتجلسات انتخابات شرورای
مرکزی با هزینه شخصی خود کپی تهیه کرده یا عکس بگیرند.
ماده 18ـ در کلیه مواردی که در این شیوهنامه ،فرد واجد حق ر ی نمایندهای را معرفری مریکنرد ،نماینرده تنهرا حرق ر ی دادن در
انتخابات همان سال را به نمایندگی از سوی مدیرمسئول دارد .معرفی نماینده ممکن است در هر زمانی از روند برگرزاری انتخابرات ترا
قبل از شرو فرویند ر یگیری(به جز استثناء مندرج در ماده  )93صورت بگیرد .حق نامزدی در انتخابات ،قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره ـ برگزار کننده انتخابات موظف است مقدمات ،امکانات و ملزومات شرکت نماینده در انتخابات را فراهم کند؛ به گونرهای کره
اگر خود فرد در انتخابات شرکت میکرد ،این امکانات و ملزومات فراهم میشد.
ماده 14ـ هرگونه اصالح و یا تغییر و ...در روند و یا مراحل و یا هر مسأله مرتبط با انتخابات ،باید در قالب اطالعیه ،توسط کارشنا
نشریات دانشگاه و یا دبیر کمیته اجرایی انتخابات شورای مرکزی ،اطال رسانی عمومی شود.
ماده 20ـ درصورت وجود تشابه اسمی در لیست نامزدها ،کارشنا نشریات یا دبیرکمیته اجرایی موظف است اسامی مشابه نامزدها را
با اختصاص مشخصهای (مانند کد نامزدی) قابل تفکیک نماید و در اطالعیه انتخابات ،لزوم نوشتن ون مشخصه را در کنار نام نامزد در
برگ ر ی متذکر گردد.
تبصره 6ـ چنانچه وراء ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هی وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد،
به نسبت وراء نامزدهای دارای تشابه اسمی در ون صندوق میان ونان تقسیم می شود و در مورد ر ی یا وراء باقیمانده غیرقابل تقسیم ،به
حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 1ـ در صورتی که نام مندرج بر روی تعرفه ر ی همراه با غلط یا نقص یا ابهام یا عدم تطابق کامل و مرواردی از ایرن دسرت
باشد و به گونه ای نوشته شده باشد که تنها قابلیت انطباق بر نام یکی از نامزدها را داشرته باشرد ،ماننرد اینکره در نگرارا نرام و نرام
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خانوادگی نامزد اشتباهی صورت گرفته اما نام یا نام خانوادگیاا به درستی نوشته شده باشد و در ون انتخابات نامزد دیگرری برا ایرن
مشخصات وجود نداشته باشد ،ر ی نوشته شده همراه کد شناسایی برای ون کاندیدا محسوب میگردد.
تبصره 8ـ در صورتی که نامزدی نام یا نام خانوادگی دوم یا نام مستعار و یا شهرت دیگری داشته باشد ،با اعالم نامزد ،حسرب مرورد
کارشنا نشریات دانشگاه یا دبیر کمیته اجرایی موظف است در کلیه اطالعیهها (که نام نامزدها در ون درج میشود) و لیسرت اسرامی
نامزدها  ،نام و یا نام خانوادگی دوم و یا نام مستعار و یا شهرت ون کاندیدا را در کنار نام و نام خانوداگیاا قید کند .وراء مشتمل بر نام
و یا نام خانوادگی دوم یا مستعار یا شهرت دیگر ،به عنوان وراء همان نامزد محاسبه میشوند.
ماده 26ـ در کلیه موارد مندرج در این شیوهنامه ،اعتراضات و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شخص یا اشرخاص
معترض یا شاکی شامل نام ،نام خانوادگی ،شماره دانشجویی یا شماره پرسنلی ،نشانی کامل ،شماره تما  ،امضراء و تراریخ امضراء را
داشته باشد.
ماده 21ـ حقالزحمه کلیه دانشجویانی که در قالب این شیوهنامه به عنوان عوامل اجرایی و یرا اعضراء هیرأت نظرارت و اجرایری در
برگزاری انتخابات همکاری مینمایند ،معادل حداکثر حقالزحمه مقرر برای کار دانشجویی (با لحاظ مقطع تحصیلی) به ایشان پرداخت
میشود.
ماده 28ر با پیشنهاد یکی از اعضاء شورای مرکزی و تصویب در جلسه شورا و یا با تصمیم ریاست شورا و یا دبیر ون (و اطال دیگرر
اعضاء شورا) و یا در صورتی که حداقل یک سوم از مدیران مسئول نشریات یک دانشگاه به صورت مکتوب درخواسرت کننرد ،شرورای
مرکزی ،یک ناظر برای نظارت بر انتخابات کمیته ناظر دانشگاه اعزام میکند تا ضمن نظارت برر رونرد اجررای انتخابرات طبرق مفراد
دستورالعمل اجرایی و این شیوهنامه ،در صورت بروز تخلفات و  ...مراتب را به مسرئوالن برگرزاری انتخابرات ترذکر داده و هرم چنرین
گزارا کاملی از روند برگزاری انتخابات تهیه نماید.کلیه مسئوالن اجرایی و اعضاء کمیته اجرایی و هیأت نظارت انتخابات و مسئوالن و
کارکنان دانشگاه موظفند با ناظر شورای مرکزی کمال همکاری را داشته باشند .شورای مرکزی میبایست در صورتی که گزارا ناظر
مشتمل بر بروز تخلفات و یا وجود ابهامات و اشکاالتی در انتخابات باشد ،بدون رعایت ترتیب مندرج در فصل دهم از بخر دوم ایرن
شیوه نامه ،موضو انتخابات ون کمیته ناظر را در اولین جلسه شورا مورد بررسی قرار داده و تصمیم مقتضی (ابطال انتخابات و یا دستور
بازشماری وراء و یا تأیید ون) اخذ نماید .کمیته ناظر موظف به اجرای تصمیم شورای مرکزی در این زمینه میباشد .مفراد ایرن تبصرره
نافی حق اعتراض مدیران مسئول نشریات دانشگاه با ترتیبات مندرج در تبصره  2ماده  95نیست.
ماده 29ـ برای برگزاری انتخابات ،باید حداقل نام سه نامزد در لیست نهایی نامزدها وجود داشته باشد .در صورتی که در دانشرگاهی
کمتر از نصاب مذکور ،نشریه دانشجویی وجود داشته باشد ،برای تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر ،نیرازی بره برگرزاری
انتخابات نیست .در غیر این صورت ،حسب مورد کارشنا نشریات دانشگاه یا دبیر کمیته اجرایی میبایست مجرددا نسربت بره تهیره
اطالعیه ثبت نام از نامزدها و اطال رسانی ون طبق مواد  2و  41و ثبت نام از نامزدهای دیگر و  ...اقدام نماید.
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ماده 25ـ تدوین یا تصویب هرگونه شرایط یا مصوبات یا ترتیب دیگری مانند سهمیهبندی کرسیهرای انتخرابی کمیتره نراظر و یرا
تصویب مصوبات و تصمیمات درون دانشگاهی و یا به کارگیری هر روا دیگری به جز انتخابات به شیوه مرذکور در ایرن شریوهنامره،
ممنو است و هی شخصی نمیتواند نظر یا سلیقه شخصی ،شرط ،تصمیم ،مصوبه ،هر مورد دیگر مغایر یا مخالف یا محدودکننرده یرا
عالوه بر مفاد دستورالعمل اجرایی و شیوهنامه حاضر را تصویب و یا اجرا کند .تنها مرجع تغییر ،اصالح و تفسیر این شیوه نامه ،شرورای
مرکزی میباشد.
ماده 21ـ این شیوهنامه در 1بخ

و  3فصل 12 ،ماده و  83تبصره در تاریخ  5938/55/52بره تصرویب شرورای مرکرزی نراظر برر

نشریات دانشگاهی رسید و از این تاریخ الزم االجراست.
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