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 :کليات -ش اولبخ

با نظر ، 1931در سال  شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمجلسه بنا به مصوبه  -1ماده 

ماده  4 و 9 و 2 های تبصره نشریات دانشگاهی و بر اساسفعالیت مصوبه ضوابط ناظر بر  2از ماده  4و  2به ترکیب مندرج در بند های 
شور  ترتیبوات   نامه به منظوور   شیوهاین دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،  3ماده  9و  2های  تبصره و 4

انتخابات »و  » دانشگاهبر نشریات هر  ناظر کمیته در یگاهمسئول نشریات دانشمدیران نمایندگان انتخابات »برگزاری اجرایی و قانونی 
تودوین  « تحقیقوات و فنواوری   وزارت علووم، بر نشوریات  شورای مرکزی ناظر کشور در ی گاهئول نشریات دانشمدیران مسنمایندگان 
 گردیده است.

ها، مراکز آموزش عالی و مراکوز و  نامه، کلیه دانشگاهدر این شیوه دستورالعمل اجرایی، منظور از دانشگاه 2به ماده  مستنداً -1تبصره 

 دهای دانشگاهی است.واحدهای مرتبط دانشگاهی و واح

اسفند  پایان تا و نهایتاًدوم تحصیلی  کمیته ناظر دانشگاه را در نیمسالانتخابات ها، موظفند معاونت فرهنگی کلیه دانشگاه -2تبصره 

شوریه  نشریه فعوال، ن  .کنندبرگزار ذیل  ترتیباتطبق فعال ماه هر سال در دانشگاه و با شرکت کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی 
دانشگاهی است که در یک سال قبل از انتخابات، حداقل یک شماره منتشر شده باشد یا در صورتی که دوره زموانی ترتیوب انتشوار آن    

 اش منتشر شده باشد.دوره زمانی باالتر از یک سال است، در موعد مقرر در

ی گاهمسوئول نشوریات دانشو   مدیران ت نمایندگان انتخابامدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است  -3تبصره 

اه پو  از برگوزاری   مو ظور  یوک   ذیول،   ترتیبوات را طبق  تحقیقات و فناوری وزارت علوم،بر نشریات شورای مرکزی ناظر کشور در 
 د.هر سال برگزار نمایماه تا نیمه خرداد  و نهایتاً هاهای ناظر در دانشگاهانتخابات کمیته

، برگزاری جلسات کمیته ناظر و یا شورای مرکزی 9و  2های بصرهمندرج در تبه ترتیب زاری انتخابات م برگدر صورت عد -4تبصره 

فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و مصووبات کمیتوه و یوا     ،نمایندگان سابقبا حضور ناظر بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول و یا 
 شورا، هیچ گونه اعتبار و الزامی ندارد.

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

ز مفواد دسوتورالعمل   کلیه مسئولیت ناشوی از تخلوف ا  دستورالعمل اجرایی تشکیل نگردد،  11و ماده  1در مواعد قانونی مندرج در ماده 
 خواهد بود. ، تحقیقات و فناورییا وزارت علومو دانشگاه  رئی بر عهده مورد حسب نامه حاضر، اجرایی و شیوه

در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجود شورایط   و  ی مخفی خواهد بودبه صورت عمومی و با رأبا برگ رأی و انتخابات  -6تبصره 

 .رأی دهد کارت شناسایی معتبرتواند یک بار با ارائه  فقط می

 یوه نامه، اختصارات ذیل استفاده شده است:در این ش -7تبصره 

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

 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کميته ناظر:

دستورالعمل اجرایوی   1نشریات دانشگاهی و ماده فعالیت مصوبه ضوابط ناظر بر  1)با تعریف مندرج در ماده نشریه دانشگاهی نشریه:

 آن(

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

 نظارت بر انتخابات هیأت نظارت: هيأت

 کمیته اجرایی انتخابات کميته اجرایی:

 نه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهکارشناس فرهنگی مسئول در دبیرخا ارشناس نشریات دانشگاه:ک

کارشناس فرهنگی مسئول در دبیرخانه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشوگاهی وزارت علووم،    کارشناس نشریات وزارتخانه:

 تحقیقات و فناوری

 انتخابات کميته ناظر بر نشریات دانشگاه: -بخش دوم

شود. ت در کمیته ناظر دانشگاه آغاز میبرگزاری انتخابات کمیته ناظر هر دانشگاه با طر  موضوع برگزاری انتخابارسمی روند  ـ2ماده 

ن اعتبار حاضرا آراء بیش از نیمی ازبات و تصمیمات با رأی و مصو در این جلسه کمیته ناظر الزامی است ءحضور حداقل پنج نفر از اعضا
شود. سپ  زمان یته اجرایی اقدام میو کمنظارت هیأت  اعضاءابتدا در همان جلسه، نسبت به انتخاب طر  کلیت موضوع،  پ  از. دارد

 شود.تعیین می و زمان و مکان برگزاری انتخابات ثبت نام کاندیداها

که تا قبل از زمان  یاعمال تغییرات های صدور پروانه انتشار نشریه و یاف است در این جلسه، کلیه درخواستکمیته ناظر موظ -تبصره

و کرده رسیدگی  را یرخانه کمیته ناظر شده استتحویل دبدستورالعمل  14ماده  4تبصره یا و  21و در مواعد قانونی مقرر در ماده جلسه 
ای کوه هویچ   گونوه  اعالم نمایود، بوه  دستورالعمل  14ماده  4و تبصره  22، 22، 21، 11موافقت یا مخالفت مکتوب خود را مطابق مواد 

بایست با اعالم کتبی دالیل مخالفت و مسوتند بوه مقوررات مربوطوه     های فوق، می. مخالفت با درخواستدرخواست دیگری باقی نماند
  باشد.

 خابات:کميته اجرایی انت -فصل اول

ری انتخابات )در صورت تمدیود( را بور   در روز یا روزهای برگزا لیت کلیه روند اجرایی انتخاباتکمیته اجرایی انتخابات، مسئو -3ماده 

 باشد:داشته و ترکیب آن به شر  ذیل می عهده

 به عنوان دبیر کمیته کارشناس نشریات دانشگاه -1

 گستردگی انتخابات(حجم کار و )به نسبت  ن نشریات آن دانشگاهنفر دانشجو از میان فعاالدو یا چهار  -2

زمان برگوزاری انتخابوات    ثبت نام از کاندیداها و اطالع رسانیفرآیند ا و کاندیداه زمان ثبت نام رسانیاطالعروند اجرایی  -1 تبصره

 باشد.عهده کارشناس نشریات دانشگاه می ، بردوم(ر وچه ددور اول و چه )

در  ،کارشناس نشریاتتوسط  عمومی طالع رسانیدانشجویان مذکور در بند دوم این ماده، از میان دانشجویانی که پ  از ا -2تبصره 

اند و لیست آنها پیش از برگزاری جلسه کمیتوه  در این کمیته اعالم آمادگی کرده مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت
ثبوت نوام کننودگان و یوا      شووند. تهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر و به قید قرعه انتخاب مینشریات ناظر توسط کارشناس 

 قرعه کشی حق حضور در جلسه را دارند. شان، در زماننمایندگان
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 نظارت بر انتخابات: هيأت -فصل دوم

، اخذ رأی، شومارش  نام کاندیداها ثبت اعم ازابتدا تا انتها  روند انتخابات ازکل مسئولیت نظارت بر نظارت بر انتخابات،  هیأت -4ماده 

در ایون   را بوه شور  مقورر    انتخاباتنهایی تنظیم صورتجلسه  و شکایات تخلفات و ، رسیدگی بهانتخابات اعالم نتایج نهایی و آراء و ...
 باشد:انتخابات به شر  ذیل مینظارت بر  هیأت ترکیب اعضاءشیوه نامه بر عهده دارد. 

 بدون حق رأی کمیتهبه عنوان دبیر  فرهنگی دانشگاهمدیر  -1

 عضو حقوقدان کمیته ناظر -2

 گاهی آن دانشگاهن نشریات دانشاز میان فعاال نفر دانشجو دو -9

، در کارشناس نشریاتی توسط رسانی عمومطالعم این ماده، از میان دانشجویانی که پ  از اسومذکور در بند  اندانشجوی -1تبصره 

اند و لیست آنها پیش از برگزاری جلسه کمیتوه  در این کمیته اعالم آمادگی کرده مهلت حداقل سه روزه، نسبت به همکاری و عضویت
 هیوأت  دانشوجویی  اعضواء  د.نشویقرعه انتخاب متهیه شده است، در همان جلسه کمیته ناظر و به قید  نشریاتط کارشناس ناظر توس

  .د شدنسردبیران نشریات دانشگاهی انتخاب خواه مدیران مسئول و تیاز ونظارت، با رعایت اولویت برای صاحبان ام

 اعضاء، اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران، 4ماده  9و بند  9اده م 2ن نشریات دانشگاهی مذکور در بند فعاال -2تبصره 

 هیأت تحریریه و کلیه افرادی است که در نشریات به هر نوع فعالیت دارند.

 نو مسئوال یدانشگاهن و سایر مسئوالو معاون فرهنگی و مدیر فرهنگی نظارت هیأت کمیته اجرایی و  هیج کدام از اعضاء -5ماده 

کمیته ناظر در انتخابات کاندیدا  اعضاءچنانچه هرکدام از  بات کاندیدا باشند. ضمناًدر همان انتخا بایدن در هر سطح و سمت وزارت علوم
نظارت و رسویدگی  هیأت اجرایی و  کمیته اعضاء ن دوره انتخابات )اعم از انتخابباشند، درباره کلیه مسائل و موضوعات مربوط به هما

 داشت.و ...( حق رأی نخواهد  و صورتجلسه آن انتخابات درباره نهایی اظهارنظرو  به اعتراضات

بواره مسوائل و   در البدل به جای وی صرفاًباشد، عضو علیناظر نمایندگان مدیران مسئول در کمیته  چنانچه عضو کاندیدا از - تبصره

اوتی در متفو  موضووعات در این مورد، چنانچه  خواهد داشت.شود، حق رأی کمیته مطر  میانتخابات که در جلسه موضوعات مرتبط با 
با تفکیک مسائل و موضوعات انتخاباتی، دو صورت جلسه تنظیم و ذیول صوورت جلسوه مشوتمل بور      باشد،  مطر کمیته دستور جلسه 

-ران مسئول امضا گرفته میالبدل نماینده مدیعضو کاندیدا( و عضو علی ی از سایر اعضاء حاضر )به استنثاءمسائل و موضوعات انتخابات

 کنند.اصلی حاضر امضاء می شود و ذیل صورت جلسه دیگر، اعضاء

 ثبت نام کاندیداها: -فصل سوم

اطالعیه ثبوت  در همان جلسه، کمیته ناظر ن در جلسه و امضاء آن توسط حاضرا 2ضوع ماده پ  از تنظیم صورت جلسه مو -6ماده 

 رسد.الع کلیه مدیران مسئول نشریات مییه و به اطته نشریات نام کاندیداها توسط کارشناس

 از سه روز کاری باشد.کمتر زمان درنظر گرفته شده برای ثبت نام کاندیداها نباید  -1تبصره 

اطالعیه ثبت نام با درج کلیه اطالعات الزم از قبیل موضووع برگوزاری انتخابوات و زموان برگوزاری انتخابوات و شورایط         -2تبصره 

)اعوم از   دیران مسئول کلیه نشریات دانشوگاه بایست به مثبت نام و مدارک الزم و ...، می روزها و ساعات ثبت نام و محل کاندیداها و
موظف است اطالعیه مذکور را بر روی پایگاه اطوالع رسوانی معاونوت فرهنگوی و یوا       نشریاتفعال و غیرفعال( اعالم شود. کارشناس 
بورای کلیوه    و... اطالعیه را از طریق ایمیل و پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتوی اطوالع رسوانی   دانشگاه قرار داده و هم چنین مفاد 
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تابلو اعالنوات، بورای    های اعالنات نصب و هم چنین جهت اطالع رسانی و نصب دررسال نماید و آن را بر روی تابلومدیران مسئول ا
 دانشگاه ارسال نماید.زیر مجموعه ها و ... ها و پردی  ها و خوابگاهدانشکدهن فرهنگی کلیه معاونا

 و روز آغاز ثبت نام، نباید کمتر از سه روز کاری باشد.رسانی اطالعصله میان زمان اتمام فرآیند فا -3تبصره 

 شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شر  ذیل است: -7ماده 

 باشد.فعال  ریهمدیرمسئول نشکاندیدا،  -1

حداقل دو نیمسال تحصویلی از سونوات مجواز تحصویلی وی )بودون      داشته باشد و رساله  نامه یایا پایانواحد درسی دیدا، کان -2
 ل جاری( باقی مانده باشد.احتساب نیمسا

دستورالعمل(، نافی حق مدیرمسوئول بورای    29عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده نشریه )مفاد ماده  -1تبصره 

 نیست.دیداتوری انک

، 1 یمندرج در بندها هاتینگردد، از جمله تنب هیمنع دائم انتشار نشر ایتذکر و ... که منجر به لغو مجوز  ایو  هیهرگونه تنب -2تبصره 

شرکت در  ای یداتوریحق کاند یدستورالعمل و مانند آن، ناف 24اخطار ماده  ایو  2ماده  2تذکر بند  ایو  41ماده  11و  3، 8، 1، 4، 9، 2
شورکت در   ایو  یداتوریو حوق کاند  ت،ی، تنها در صورت قطع41ماده  19و  12، 11، 2، 1 یمندرج در بندها هاتی. تنبباشدیانتخابات نم

 تیو در حال گذرانودن دوران محروم  رمسئولیکه مد ی، تنها در صورت41ماده  2و  1 یبندهامندرج در  هیبرد. تنبیم نیانتخابات را از ب
 برد.یم نیو شرکت در انتخابات را از ب یداتوریشده، حق کاند تیمحروم نیا لکه متحم یرمسئولیقط در خصوص همان مدباشد و ف

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

یأت کارت پرسنلی و یا عضویت ه یا درخصوص دانشجویان و نیمسال جاری یا گواهی اشتغال به تحصیل در کارت دانشجویی -1
 هیأت علمی علمی در خصوص کارکنان و اعضاء

 پروانه انتشار نشریه -2

 یک نسخه از یکی از شماره های نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد -9

 الزامی  است. نشریاتناس توسط کارش احراز هویت، جهت شناساییرک به همراه داشتن اصل مد -1 تبصره

و یوا فقودان    مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونوه نقوص یوا ابهوامی    فرم ثبت نام و مسئول ثبت نام موظف است  -2تبصره 

، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعالم نماید، اما در صورت اصرار فرد متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک شرایط کاندیداتوری
یوست را ندارد. مسئول ثبت نام اتوری و یا مدارک په همان شکل، مسئول ثبت نام به هیچ عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضای کاندیدب

بایست پ  از اخذ  فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری و مدارک پیوست را با ذکر دقیق عنوان یا عنواوین  می
 تهیه و به متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد. مدارک دریافتی در آن،

 شرایط رأی دهندگان: -فصل چهارم

 شرایط رأی دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شر  ذیل است: -9ماده 

 باشند.فعال  همدیرمسئول نشری -1

 التحصیل و یا اخراج نشده باشند.فارغ -2

 شده باشد.قطعی ن ،محرومیت از تحصیل و یا انصرا  وی از تحصیل -9
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دستورالعمل(، نافی حق مدیرمسوئول   29عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده توسط نشریه )مفاد ماده  -1تبصره 

  برای شرکت در انتخابات نیست.

مراد  و شودرس دانشجو در آموزش موسسه ثبت میتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی د -2تبصره 

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

 کاندیداها:تهيه ليست رأی دهندگان و  -فصل پنجم

شوکیل و شورایط کاندیوداها    نظارت بور انتخابوات ت   هیأت، تا پنج روز کاری پ  از تکمیل فرآیند ثبت نام کاندیداها نهایتاً -11ماده 

توسط کارشناس نشریات نظارت  هیأتبایست تا پیش از تشکیل جلسه در صورت لزوم میکاندیداها الم آموزشی استع شود.بررسی می
 د.شوانجام 

 (در ماده فوق)برای رأی دادن، در همان جلسه مذکور  3از حیث شرایط مندرج درماده  لیه مدیران مسئول نشریاتلیست ک -11ماده 

 ان مسوئول مودیر نشریات و اسامی کلیه طی جدولی موظف است تا پیش از جلسه،  نشریاتد. کارشناس شخواهد  بررسی نظارت هیأت
نمایود.   اعوالم  ار حداقل یک شماره در یک سال قبول را انتشار یا عدم انتشوضعیت توالی انتشار و را تهیه کرده و در همان جدول،  آنها

مسوتندات  کوه  بخواهنود   نشریاتتوانند از کارشناس ارت مینظ هیأت شود. اعضاءساس همان جدول تهیه میلیست نشریات فعال بر ا
شده را ارائه دهد و کارشناس موظف است در همان جلسه، مستندات مورد درخواست را ارائوه دهود. در نهایوت و پو  از      تنظیمجدول 

  شود.نظارت تنظیم می هیأتبررسی جدول ارائه شده، لیست واجدین شرایط شرکت در انتخابات توسط 
ظر   موظف است نهایتاً نشریات، کارشناس نظارت هیأتدر جلسه  پ  از تنظیم و تأیید لیست کاندیداها و رأی دهندگان-12 ماده

و لیست رأی دهندگان و مهلت اعتورا  بوه   انتخابات و لیست کاندیداها و مکان ساعت اطالعیه برگزاری انتخابات را با ذکر زمان  48
طبوق  رسانی آن به کلیه مدیران مسوئول نشوریات )فعوال و غیرفعوال(     تهیه و نسبت به اطالعدگان لیست کاندیداها یا لیست رأی دهن

 اقدام نماید. 2ماده  2ترتیبات مذکور در تبصره 

کاندیداهایی که نامشان در لیست کاندیداها نبوده و یا مدیران مسئولی کوه نامشوان در لیسوت واجودین شورایط شورکت در        -تبصره

های فوق الوذکر  ی در لیستنام کاندیدا یا مدیرمسئولدرج  یا دیگر مدیران مسئول نشریات که نسبت به وجود یا عدمو  انتخابات نیست
یوا دبیرخانوه ذیوربط     دبیرخانه کمیته نواظر بور نشوریات   توانند اعترا  خود را به همراه مستندات به می روز 1تا ، نهایتا اعتراضی دارند
 تحویل دهند.

ست رأی جود هرگونه اعتراضی نسبت به هر مسأله مرتبط با انتخابات )اعم از اعترا  به لیست کاندیداها یا لیدر صورت و -13ماده 

و اعتراضوات وارده بررسوی و    نفر از اعضاء تشکیل 1و با حضور حداقل  روز 1کمیته ناظر نهایتا ظر  العاده دهندگان و ...(، جلسه فوق
 شود.حاضرین اخذ می آراء یمی ازنبیش از تصمیمات مقتضی با رأی 

موظف است بالفاصوله در هموان    نشریات، کارشناس و یا رأی دهندگان در صورت بروز هرگونه تغییری در لیست کاندیداها -تبصره

ن و اطالع رسانی به هما و اسامی کاندیداها و رأی دهندگانروز نسبت به تنظیم اطالعیه جدید برگزاری انتخابات با ذکر زمان برگزاری 
 اقدام نماید. 2ماده  2ترتیب مندرج در تبصره 

 1بایسوت  گزاری انتخابات، حداقل موی ( تا زمان بر19یا تبصره  ماده  12رسانی )حسب مورد مندرج در ماده از زمان اطالع -14ماده 

 فاصله باشد. روز
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نندگان در انتخابات، از هرگونه اعمال سلیقه کد درباره شرایط کاندیداها و شرکتهای خوبایست در بررسینظارت می هیأت -15ماده 

های غیرقانونی خودداری نماید. در نظر گرفتن هر شرط دیگر و یا توسعه یق و تفحص و نظارتو یا انجام استعالمات بی مورد و یا تحق
دیگر مغایر یا محودود کننوده    دامنه شروط مذکور )و یا ارائه و اعمال تفاسیر موسع از این شروط( و به طور کلی لحاظ هرگونه ترتیبات

  فوق الذکر ممنوع است. 3و شروط سه گانه مندرج در ماده  1مندرج در ماده  سه گانهعالوه بر شروط 
بایست نظر خود را به صوورت مکتووب و بوا ذکور     اقد شرایط کاندیداتوری بداند، مینظارت، فرد یا افرادی را ف هیأتچنانچه  -تبصره

  مدارک و به صورت جداگانه به هر کاندیدا ابالغ نماید.  مستند قانونی و دالیل و
یوا   کمیتوه نواظر  دبیرخانوه  ای که قصد انصرا  داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبوی بوه    کاندیداها در هر مرحله-16ماده 

فاصله نامش از لیست کاندیداها حذ  شود. بایست بالکاندیدا اعالم انصرا  نماید، می ای کهدر هر مرحله اعالم نمایند. دبیرخانه ذیربط
 دیگر امکان انصرا  از کاندیداتوری وجود ندارد. ،گیریرأیفرآیند  شروع با

 معرفی نماینده: -مششفصل 

تواند نماینده یک مدیر مسوئول   هر فرد تنها می معرفی نماید. ای رانمایندهتواند برای شرکت در انتخابات، مدیرمسئول می -17ماده 

 بوا نماینوده   .در انتخابات شورکت کنود   مدیر مسئول دیگر گی ازنمایندرأی خود و هم با  هم با حقتواند  د و یک مدیر مسئول نمیباش
ادگی بایست شوامل نوام و نوام خوانو    ات رأی خواهد داد. معرفی نامه میاز سوی مدیرمسئول، به جای وی در انتخاب نامه مکتوب معرفی

و  اءامضواء مدیرمسوئول و تواریخ امضو    موضوع نمایندگی )رأی دادن در انتخابات کمیتوه نواظر( و   نشریه و نام مدیرمسئول و نماینده و 
 دار نشریه باشد.سربرگ کاغذدر  ترجیحاً

یداها یا نمایندگان ناظرشان مبنوی بور وجوود هرگونوه     جرایی یا ناظر یا هر کدام از کاندن ادر صورت ادعای دست اندرکارا -1تبصره 

رادی در معرفی نامه مکتوب، کارشناس دبیرخانه نشریات موظف است طی تماس )تلفنی یا از طریق ایمیل و یا دیگور نورم   خدشه یا ای
ن اجرایوی و نواظر و   طور  وی ارائوه شوده )در حضوور مسوئوال     مدیرمسئولی که نامه نماینودگی از   ازافزارهای ارتباطی اینترنتی و ...( 

نمایندگی سووال کنود و مراتوب تأییود یوا رد       اعطاءموضوع تأیید یا رد وی و  صحت و اصالت امضاءیداها(، درباره نمایندگان ناظر کاند
کمیته اجرایوی و   اعضاءامضاء نماید و به تأیید  کرده و شخصاً ا ذیل برگ معرفی نامه، صورت جلسهمعرفی نامه از سوی مدیرمسئول ر

یی مدیرمسئول تا پایان زمان انتخابات، نماینده معرفی شده حق شرکت در نظارت )با اخذ امضاء( برساند. در صورت عدم پاسخ گوهیأت 
انتخابات را نخواهد داشت. مفاد این تبصره، نافی حق کاندیداها و دیگر مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برای اعترا  در خصووص  

ای که نامه نمایندگی از سووی وی ارائوه   ول نشریه. در هرحال پاسخ مدیرمسئمعرفی نامه ها، پ  از اتمام روند اجرایی انتخابات نیست
 شده، مالک عمل خواهد بود.

 معرفی نامه نمایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، از سوی دیگر اشخاص قابل اعترا  نیست: -2تبصره 

ن فرهنگوی یوا   ئوالسو ناموه نماینودگی را بوه م   اجرایی انتخابات، مراجعوه و معرفوی  تا پیش از شروع روند  مدیرمسئول شخصاً -1
 تحویل داده باشد.نظارت هیأت کمیته اجرایی یا  اعضاءو یا دانشگاه  نشریات کارشناس

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

در دیگر  های مربوطه ارائه داده یا متعاقباًخواست مجوز در فرمد در هنگام درمدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که خو -9
نامه یل  اعالم شده از سوی خود، معرفیمکاتبات خود اعالم داشته، معرفی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند اینکه از طریق ایم

  نماینده را به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه ارسال کند.
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 يغات کاندیداها:تبل -فصل هفتم

تبلیغات نماید. زموان تبلیغوات از هنگوام اعوالم      و چه گروهی )با دیگر کاندیداها( تواند چه به صورت فردیمی هر کاندیدا -18ماده 

ر رأی گیری ادامه دارد. پخش، انتشار، الصاق و ... هر گونه تبلیغات مکتووب د  قبل از آغاز فرآیندساعت دو لیست کاندیداها شروع و تا 
 باشد.چه از سوی دیگران ممنوع می خارج از ساعات مقرر چه از سوی کاندیداها و

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

باشد، ممنوع بوده و تخلف انتخابواتی بوه    ا افعال مجرمانهو مصداق فعل ی هر نوع که حاوی مواردی در راستای تخریب سایر کاندیداها
 حساب می آید.

مودرک یوا   تشکل یا نهاد یا کانون و ... از یک کاندیدا و یا گروهی از ایشوان، الزم اسوت   شخص، در صورت حمایت یک  -2تبصره 

در غیر این صورت هرگونه پخش، انتشار و  ،و یک نسخه از آن به کمیته اجرایی تحویل داده شده باشدحمایت وجود داشته  مدارک این
 شود.سوب می... موضوع حمایت فوق الذکر، تخلف انتخاباتی مح

های دولتی، مؤسسات وابسته به ها، ادارات، شرکتخانهوزارت متعلق بهدولتی سایر امکانات  یا یل واوس استفاده از هر نوع -3تبصره 

در  ،کننود استفاده می که از بودجه عمومی به هر مقدار ابسته به آنها و نهادها و مؤسساتیهای وها و سازمانها، شرکتت، شهرداریدول
هوم چنوین    .باشندمی مشمول این حکم ،دارایی آنان از اموال عمومی است مؤسسات و نهادهایی که است.تبلیغاتی ممنوع های فعالیت

ها کاندیدا، حق تبلیغ برای مذکور ، نهادها و مؤسساتادارات، هاارتخانهها، وزسازمانصاحب امتیازی(  با) علق بهنشریات و مطبوعات مت
ن و کلیوه مسوئوال  و  شوورای مرکوزی  و کمیته ناظر و یا  نظارت هیأت اجرایی و کمیته ءاعضا . ضمناًرا ولو به صورت درج آگهی ندارند

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

توزیع هرگونه نشریه حاوی هرگونه مطلب یا تصویر و ... مرتبط با انتخابات، در هنگام رأی گیری در محل برگزاری فرآیند  -4تبصره 

 رأی گیری ممنوع است.
گوردد.  جمع آوری مینشریات  کارشناسپ  از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توسط  -5تبصره 

عر  دیود  هم چنین وی موظف است که تا پیش از شروع روند اخذ آراء، لیست نهایی اسامی کاندیداها را در چند محل مناسب و در م
دارای هیچ عالمت،  مخدوش نشده و یاگیری نصب کند و نظارت نماید که لیست تا زمان اتمام انتخابات، عموم و نزدیک به محل رأی

 نشانه و یا مواردی از این دست نباشد.

 برگزاری انتخابات: -مفصل هشت

بوه اتموام    18تا سواعت   نهایتاًگیری ای که فرآیند رأی)به گونه و در طول ساعت اداری اطالعیهدر روز مقرر در انتخابات  -19ماده 

. در خواهود داشوت  رسومیت   در انتخابوات، رأی مدیران مسئول نشوریات دارای حوق    یمی ازنبیش از  حضورصورت  برگزار و دربرسد( 
مجدد حداکثر طی دو انتخابات ، شرکت نکنندانتخابات  درحد نصاب تعیین شده شان به میزان مدیران مسئول یا نمایندگانکه  صورتی

 .انجام خواهد شد )به هر تعداد( هفته بعد از آن تاریخ برگزار و با رأی حاضران
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مهر کردن صندوق تا اتمام الک و گیری )از لحظه روند رأی ند ناظرینی را برای نظارت بر کلتوانمی کاندیداهای انتخابات -1تبصره

در راسوتای   نود موظفنظارت  هیأت و کمیته اجرایی وفرهنگی دانشگاه  امور شمارش آراء و اعالم نتایج معرفی نمایند. ادارهانتخابات( و 
ناظرین کاندیوداها حوق دخالوت مسوتقیم در فرآینود اجرایوی        ل همکاری را داشته باشد.کما این ناظرین ، باسازی روند انتخاباتشفا 

هوا و یوا   بایسوت گوزارش  ورت مشاهده یا وجود هر موردی، موی باشند و در صو موظف به رعایت نظم انتخابات میانتخابات را نداشته 
 نظارت بدهند. هیأت اعضاءتذکرات خود را به 

شود تا ذیل صورت جلسات ، از ناظرین کاندیداها خواسته میو در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخاباتدر پایان انتخابات  -2تبصره

-، میو ... ای در روند برگزاری انتخابات یا شمارش آراء یا اعالم نتایجظرین در صورت اعترا  به هر مسألهرا با امضاء تأیید نمایند. نا

ای جداگانه، مراتب اعترا  خود را با ذکر مستندات و ادله قانونی، اعالم نماینود.  طی نامهی خود در صورت جلسه و یا توانند ذیل امضا
 عدم امضاء ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.

، ندگان نواظر کاندیوداها  و نمای نظارتهیأت اجرایی و  کمیته آغاز زمان اخذ رأی، با حضور اعضاءحداقل نیم ساعت قبل از  -21ماده 

صندوق اخذ آراء بررسی و پ  از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکوی آن، صوندوق توسوط کارشوناس     
 الک و مهر خواهد شد.بسته و  نشریات

، کوارت  ، کارت دانشجوییکنندگان با هر کدام از مدارک شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه، گذرنامهاخذ رأی از شرکت -21ماده 

 به عمل خواهد آمد.( پرسنلی، کارت عضویت هیأت علمی

نظارت و نمایندگان ناظر کاندیداها )در صورت  هیأت ضو کمیته اجرایی و با نظارت اعضاءروند اجرایی اخذ آراء توسط سه ع -22ماده 

 :شودمی انجاموجود( به شکل زیر 

نوده نماینوده مدیرمسوئول    دهنده )و در صورتی کوه رأی ده مدرک شناسایی فرد رأی اصل، کمیته اجرایی یکی از اعضاءابتدا  -1
فهرست نشریات و مودیران مسوئول   کنار نام وی در  پ  از احراز هویت،مدیرمسئول( را دریافت نموده و از جانب نامه نمایندگی باشد، 

 دهد.ل میتحویکمیته اجرایی  عضو دیگرمدرک شناسایی را به  عالمت زده و نهایی شده

عضوو دیگور   توسوط  نشوریه  نام دهنده )در صورتی که رأی دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد( و مدیرمسئول و رأیمشخصات  -2
شود. هم چنین نام و نام خانوادگی رأی دهنده وسط وی و فرد رأی دهنده امضاء میثبت و سپ  ت رأی تعرفهته برگ در  کمیته اجرایی
 شود.به رأی دهنده داده می ،مهر شده شود و نهایتا برگ رأیمی که از قبل تهیه شده، نوشته میر فرد هو نام نشریو مدیرمسئول 

دیگور عضوو   را در صندوق رأی خواهود انوداخت.    دا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأینام کاندی رأی دهنده پ  از نوشتن -9
، اموا معرفوی ناموه    گرداندباز میی دهنده را به وی درک شناسایی رأپ  از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، م کمیته اجرایی،

 شود.ه و پیوست صورت جلسه انتخابات مینمایندگی نزد کمیته اجرایی باقی ماند

 نفر از کاندیداها را نوشته و در صندوق بیندازد. زمان مقرر برای برگزاری 2نام حداکثر تواند در برگ تعرفه خود هر فرد می -23ماده 

 باشد.ساعت قابل تمدید مییک حداکثر  بار و هر باردو  ، حداکثرهیأت نظارتکه در صورت تشخیص  ، دو ساعت بودهانتخابات

 حد نصاب خاصی از رأی دهندگان شرط نیست.کسب باشد و ر انتخابات، کسب بیشترین آراء میمالک پیروزی د -24ماده 

میان نفراتوی کوه رأی    ، انتخابات مجددهمین ماده( 9جز موارد مذکور در تبصره  )به صورتبه هر در صورت تساوی آراء  -1بصره ت

در ایون انتخابوات الزم    13شود. رعایت حد نصاب مندرج در مواده  یب نهایتا ظر  دو هفته برگزار میاند، برای تعیین ترتمساوی آورده
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نظیم و به همان ترتیب مقرر در ات با درج نام کاندیداها را تانتخابدور دوم موظف است اطالعیه برگزاری  نشریاتنیست، اما کارشناس 
شرکت در این انتخابات برای تمامی مدیران مسئول نشریات  به اطالع کلیه مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برساند. 2ماده  2تبصره 

 دانشگاهی )چه در دور نخست شرکت کرده و چه شرکت نکرده باشند( آزاد است.

و یا در وضعیت مذکور در تبصوره فووق، کلیوه     13نتخابات به دلیل عدم حضور حدنصاب موضوع ماده ورت تجدید ادر ص -2تبصره 

کنند، امکان شرکت در دریافت می( 2جلسات بعدی کمیته ناظر )بعد از جلسه مندرج در تبصره ماده نشریاتی که پروانه انتشار خود را در 
 دور دوم انتخابات را نخواهند داشت.

، تعیین ترتیب افراد به قیود قرعوه صوورت خواهود     سوم و چهارمدوم و سوم و یا نفرات نفرات  تنها در صورت تساوی آراء -3ره تبص

 گرفت.

 شمارش آراء: -فصل نهم

نظارت و در مرئی و منظر عموم شرکت کنندگان هیأت اجرایی و  کمیته گیری، در حضور اعضاءاز پایان رأیبالفاصله پ   -25ماده 

کمیتوه   اعضواء ( الک و مهر صندوق باز شده، تمامی آراء مأخوذه بدون آنکه باز و یا خوانده شوند توسوط  کاندیداهایا اقال نمایندگان )و 
-تطبیق داده موی  22ماده  2و  1های های مندرج در بندشده و تعداد آراء مستخرج از لیستهای ثبت شمارش و با تعداد تعرفه اجرایی

کمیتوه اجرایوی و    یگرخوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو د نشریاتندرج در آراء توسط کارشناس شوند و سپ  اسامی م
 ش آراء نظارت خواهند کرد.، ثبت و شماربر قرائت هیأت نظارت دیگر اعضاءشود. نوشته می هیأت نظارتیک عضو 

هوای منودرج   مارش شده و تعداد مستخرج از لیسترگ رأی شهای ثبت شده و تعداد بر صورتی که بین آمار تعداد تعرفهد -1تبصره 

ها، شمارش شده و یکی از لیست های ثبت شده و آراءدر آمار تعرفهاختالفی باشد، در صورت وجود رقم برابر  22ماده  2و  1در بندهای 
های موجوود و عنوداللزوم   ه برگ تعرفههای تهیه شده با تدر صورت وجود اختال ، مجددا لیستشود، اما لیست دیگر نادیده گرفته می

شود تا علت اختال  مشخص و برطر  شده و یا در صورت عدم امکان رفع آن،  تطبیق داده میدر صندوق شده  ریختههای برگ رأی
 مراتب در صورت جلسه قید گردد.

یکسان باشد، لیست سوم  دو لیست دقیقاًدر صورتی که بین آمار سه لیست ثبت نتایج اختال  وجود داشته باشد، اگر آمار  -2تبصره 

 جهت رفع اختال ، آراء مجددا شمارش خواهد شد. وجود اختال  بین هر سه لیست، با آن دو هماهنگ خواهد شد. در صورت

آراء  زءن، آراء باطله محسووب ولوی جو   دیگری غیر از نام کاندیداها و آراء فاقد متیا اسامی حاوی کلمات  اءآر آراء ناخوانا و -26ماده 

 انتخابوات صوندوق   آرائی کوه در  یا های انتخاباتیرأیهای غیر از تعرفه آراء مندرج در برگ گردد. آراء فاقد مهر یامی محسوبه مأخوذ
ا مدرک شناسایی یناسایی غیر و یا آراء داده شده با مدرک ش استفاده شده یا آراء زائد بر تعداد تعرفه یا باشدریخته شده فاقد الک و مهر 

موأخوذه  آراء  جوزء باطلوه محسووب و   آراء ، آرائی که توسط یک نفر داده شوده باشود   یا آراء با شماره تعرفه یکسان نامه جعلی یامعرفی
 .دشونمی لحاظنیز  اتحد نصاب انتخابمحاسبه در  و دگردنمی محسوب

رست نهایی( هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشته در صورتی که در برگ رأی عالوه بر نام کاندیداهای اعالم شده )مطابق فه -تبصره

هوایی در بورگ رأی   نفر نوام  2در صورتی که بیش از  باشد.نمیشده باشد یا نام یک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رأی باطل 
اندیوداها موجوود اسوت(    )که نامشان در فهرسوت ک نفر از ابتدای فهرست اسامی نوشته شده در برگ رأی  2نوشته شده باشد، به تعداد 

 گردد. اسم، تنها یک رأی محسوب میهمه تکرارهای یک  ضمناً گردد.شود و اسامی اضافی بعدی حذ  مییخوانده م
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صورت جلسه  کمیته اجرایین توسط پایاپ  از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا  -27ماده 

اوراق دیگر های رأی و هتعرفرسد و به همراه کلیه مدارک و صورت جلسات و میکاندیداها ناظر و نمایندگان  آن ضاء اعضاءشده و به ام
 گردد.بر انتخابات تحویل می هیأت نظارتدبیر مرتبط با انتخابات به 

 

 رسيدگی به تخلفات، اعتراضات و شکایات: -فصل دهم

یا از طریوق   اتب را شخصاًمرتواند مشاهده کننده میای از روند انتخابات، لفی در هر مرحلهشاهده هر گونه تخدر صورت م -28ماده 

د. در صورت احراز تخلف هرکدام از شورکت  گزارش نمای هیأت نظارتبه دبیرخانه کمیته ناظر اداره کل فرهنگی یا معاونت فرهنگی یا 
، با توجه بوه موقعیوت فورد    (هیأت نظارتتوسط )نامه و یا سایر مقررات ن شیوهدیداها از مراتب مقرر در ایکنندگان در انتخابات و یا کان

و دیگر شرایط و اوضاع و احوال، به ترتیب یکی از تنبیهوات ذیول   انتخاباتی متخلف و نوع تخلف صورت گرفته و سابقه اقدام به تخلف 
 مقرر خواهد شد: کمیتهتوسط این 

 هیأت نظارترت جلسه تنظیمی توسط تذکر شفاهی به متخلف با درج مراتب در صو -1

 تذکر کتبی به متخلف -2

 محرومیت از تبلیغات در انتخابات -9

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

 محرومیت از رأی دادن در انتخابات -1

 حذ  یا ابطال آرائی که با تخلف کسب شده باشد -2

بررسی تخلف یا تخلفات صورت گرفته تشکیل جلسه داده  درخصوص و یا رأساً اشخاصتواند با گزارش یم هیأت نظارت -1 تبصره

 شود.در این خصوص بالفاصله اجرا می هیأت نظارتتصمیم  و تصمیم مقتضی بگیرد.

 .شودنتیجه انتخابات ن منجر به تغییرکه  ستتنبیهات مندرج در این ماده در خصوص تخلفاتی ا -2تبصره 

یوا  رونود برگوزاری انتخابوات و     مراحلکه به هر دلیل نسبت به هر کدام از  هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی -29ده ما

به  کتباً، قانونی با ذکر دالیل و مستنداتشکایت خود را  ،اعالم نتایج اولیهاز پ   روز دوتا  توانند نهایتاًنتایج حاصله اعترا  دارند، می
 بر انتخابات تسلیم نمایند. هیأت نظارت

اقدام به تشکیل جلسه نموده و  ،ظر  دو روز و نهایتاً 23و  21در مواد  بالفاصله پ  از دریافت موارد مذکور هیأت نظارت -31ماده 

ل انتخابوات  ابا بررسی کلیه اوراق و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأیید یوا ابطو  
  اعالم می نماید.

الزم به هر دلیلوی   هیأت نظارتو یا در صورتی که  در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء -1تبصره 

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

 بطال انتخابات عبارتند از:موارد ا -2تبصره

 را دارا نباشند. 1شوند شرایط مذکور در ماده  البدل کمیته ناظر برگزیده می کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی -1

 شرکت کنندگان در انتخابات )به تعداد موثر در نتیجه(، حائز شرایط قانونی نباشند. -2
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 د.رعایت نشده باش 13حدنصاب تعیین شده در ماده  -9

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

 های تعرفه رأی استفاده شده بیشتر باشد.ته شده در صندوق از تعداد ته برگتعداد آراء ریخ -1

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

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

در همان جلسوه   ایی انتخاباتشود. اما در غیر این صورت، صورتجلسه نهآغاز میهفته  2ظر   نهایتاًاجرایی برگزاری انتخابات مجدد 
 شود.، امضاء می)با ذکر نظر موافق یا مخالف( هیأت نظارت تنظیم و توسط اعضاء

ظر  مهلت سوه روز پو  از تنظویم     در صورت اعترا  مجدد هرکدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخابات –31ماده 

و موضوع در کمیته ناظر طور   روز پ  از اتمام موعد اعترا ، تشکیل و  1ر  ظ کمیته ناظر در اسرع وقت و نهایتاً،صورتجلسه نهایی
همین ماده  2بوده و جز در موارد مندرج در تبصره این کمیته دال بر تأیید یا ابطال انتخابات قطعی  شود. تصمیم اخذ شده دربررسی می

 قابل اعترا  نیست.

و یا در صورتی که کمیته ناظر بوه هور دلیلوی الزم     در شمارش آراء در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف -1تبصره 

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

 شورای مرکزیابل رسیدگی در پ  از تأیید نتیجه انتخابات به ترتیب فوق، اعترا  نسبت به انتخابات تنها در صور ذیل ق -2تبصره

می باشد. اعتراضات مذکور می بایست نهایتا ظر  مهلت پنج روزه پ  از اعالم صورتجلسه نهایی یا اعالم تصمیم کمیتوه نواظر و بوا    
 تحویل داده شود: شورای مرکزیذکر دالیل و مدارک و مستندات قانونی و با پیوست کردن آنها، به دبیرخانه 

نسوبت بوه    کنندگان در انتخابات باشند، کتبواً بایست بیش از نیمی از شرکتشرایط رأی که در هرحال میواجدین تعدادی از  -1
 انتخابات برگزار شده اعترا  نمایند.

متفاوت باشد و انتخابات، مورد اعترا  یک  با هم نظارت بر انتخاباتهیأت مفاد صورتجلسه تنظیمی توسط کمیته اجرایی و  -2
 قرار بگیرد. شرایط رأی واجدینیا چند نفر از 

نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات موورد اعتورا     )یا کمیته ناظر( هیأت نظارتعضو حقوقدان در  -9
 مسئول نشریات دانشگاه قرار بگیرد.یک یا چند نفر از مدیران 

ه مدارک برگزاری انتخابات را از کمیته ناظر دانشگاه اخوذ  در اسرع وقت، رونوشت کلی شورای مرکزیکارشناس دبیرخانه  در این حالت
طور  و   شوورای مرکوزی  در اولین جلسوه  ( پ  از دریافت اعترا  بیست روزظر   )نهایتاً ترین زمان ممکنع در کوتاهنموده و موضو
 الزم االجرا خواهد بود. ، قطعی ودر این بارهگیرد. رأی شورای مرکزی قرار میمورد بررسی 

رسوانی برگوزاری   یوان اطوالع  شوود، فاصوله م  تجدید و یا به دور دوم کشیده می در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی -32ماده 

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

انتخابات  گیری دریش از شروع فرآیند رأیپ ساعتدو  کاندیداها در چنین شرایطی از زمان اطالع رسانی برگزاری انتخابات تا -تبصره

 مجدد یا دور دوم، امکان انجام تبلیغات انتخاباتی با همان شرایط مندرج در فصل هفتم از این بخش را دارند.
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هوایی  ، اعالم اسوامی ن و تخلفات در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم اسامی اولیه، رسیدگی به شکایات -33ماده 

حسوب  ( صورتجلسات مربوطه و... شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعالم نتایجاعتراضات و کاندیداها، برگزاری انتخابات، رسیدگی به 

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

است بالفاصله پ  از تأیید نهوایی انتخابوات، صوورت جلسوه نهوایی انتخابوات را بورای        معاونت فرهنگی دانشگاه موظف  -34ماده 

هوای  دورهدر صورت ابطال یا تجدید انتخابات و یا برگوزاری دور دوم، صوورت جلسوات تموامی      دبیرخانه شورای مرکزی ارسال نماید.
ارسال صورت جلسه نهایی انتخابات تا اسفندماه، بر عهده هرگونه مسئولیت ناشی از عدم برگزار شده می بایست ارسال شود. انتخاباتی 

 معاونت فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

 بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:صورت جلسه نهایی انتخابات می -تبصره

 بوه هموراه  )لیسوت نشوریات   و نشریات حاضر و غایوب در انتخابات با تفکیک نشریات فعال و غیرفعال دانشگاه تعداد نشریات  -1
به پیوست صورتجلسه شان وضعیت فعال یا غیرفعال و حاضر یا غایب در انتخابات و اسامی مدیران مسئول آنها و شماره تماس و ایمیل

 گردد(ضمیمه می

 زمان و مکان برگزاری انتخابات -2

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

و  یا انصرا  آنها و هم چنین میزان آراء حاصله عدم احراز شرایط کاندیداتورییا  کلیه کاندیداها به همراه وضعیت احرازامی اس -4
 شماره تماس و آدرس ایمیل

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

صورت گرفته و تصمیم اخوذ شوده    و شکایات اعتراضات تخلفات و یا و یا طر  کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات -2
 در هر مورد به تفکیک هیأت نظارت توسط اعضاء

تجلسه کمیته ناظر در کمیته ناظر، کلیه مدارک اعترا  و هم چنین صور انتخابات درهر مسأله ای در در صورت اعترا  به  -1
 اشد.بایست به پیوست صورتجلسه نهایی باین خصوص می

 باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل(آراء باطله شمرده شده )با ذکر دلیل( و  آراء صحیح و آراء کل آراء و تعداد دقیق -8

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

 انتخابات شورای مرکزی ناظر: -ومبخش س

نهایتا تا آخر )که  شورای مرکزیجلسه با طر  موضوع برگزاری انتخابات در  شورای مرکزیگزاری انتخابات روند رسمی بر ـ35ماده 

نشریات از وضعیت انتخابات  ابتدا گزارشی که توسط کارشناسد. پ  از طر  کلیت موضوع، گردآغاز می شود(،برگزار می فروردین ماه
-موی  به اطالع اعضاءبرگزاری انتخابات تعیین شده برای و مکان زمان گردد و سپ  یتهیه شده، قرائت مها های ناظر دانشگاهکمیته

بوه هموراه صورتجلسوات و دیگور     ( 91و تبصوره مواده    92ور در ماده ارشناس نشریات )مذکجدول تهیه شده توسط ک و در نهایت درس
جد شرایط شرکت در انتخابوات و فهرسوت مودیران    وانشریات  مدیران مسئولمستندات موجود مورد بررسی قرار گرفته و لیست نهایی 

 گردد.یط کاندیداتوری تنظیم و تصویب میمسئول واجد شرا
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و یا گزارشات مندرج در ماده  91ماده 2اعتراضات مندرج در تبصره کلیه به این جلسه،  تا نهایتاًموظف است  شورای مرکزی -1تبصره

که هیچ موورد   ایاعالم نماید، به گونه به کمیته ناظر دانشگاهمکتوب  ت را به صورتمراتب تأیید یا ابطال انتخابارسیدگی کرده و  19
و مسوتند بوه مقوررات     تأیید و یا ابطوال انتخابوات  بایست با اعالم کتبی دالیل ، میشورای مرکزینظر مکتوب باقی نماند.  بالتکلیفی

 باشد. وجودم

، در هرحال نباید کمتور از  شورای مرکزیدر  ان مسئول نشریات دانشگاهیمدیرانتخابات نمایندگان زمان برگزاری نشست  -2تبصره

 کل فرهنگی وزارت علوم است. مدیربر عهده  ،ریزی زمانی انتخابات در روزهای تعیین شدهتعیین جزئیات برنامه دو روز باشد.

 شرایط رأی دهندگان: -فصل اول

نگواری و ارتبواط بوا    ، طی ناموه 91جلسه مذکور در ماده  از برگزاری تا پیشاست کارشناس نشریات وزارت علوم موظف  -36ماده  

ذکر شده باشد(  94تبصره ماده ها را )که در آن کلیه موارد مندرج در های ناظر دانشگاهانتخابات کمیتهها، صورت جلسات نهایی دانشگاه
و مطابق با جدول ذیل تعیین  فعال هر دانشگاهد نشریات آوری کرده و با تهیه جدولی، میزان حق رأی هر دانشگاه را بر اساس تعداجمع

برای  شورای مرکزیهر کمیته ناظر، واجدین شرایط شرکت در انتخابات انتخابات و به ترتیب میزان آراء کسب شده توسط کاندیداهای 
در انتخابوات کمیتوه نواظر آن    حق رأی دانشگاه بیش از تعداد کاندیداهای حاضور   سهمیههر دانشگاه را مشخص نماید. در صورتی که 

-دانشگاه اعالم موی فرهنگی  کل ادارهبالفاصله مراتب را با ذکر تعداد حق رأی مازاد، به علوم وزارت  فرهنگیکل اداره دانشگاه باشد، 

شگاه اقدام دانشگاه موظف است در اسرع وقت نسبت به اطالع رسانی به کلیه مدیران مسئول نشریات فعال دانفرهنگی کل اداره نماید. 
ثبت نام به  شورای مرکزیمند به شرکت در انتخابات ع رسانی، از مدیران مسئول عالقهو با اختصاص بازه زمانی سه روزه پ  از اطال

که زمان آن به عمومی عمل آورد. در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان بیش از میزان حق رأی مازاد اعالم شده باشد، در جلسه فوری 
وزارت  فرهنگوی  کل ادارهتعیین و بالفاصله به با قرعه کشی مازاد های رسد، حق رأیریات دانشگاه میلیه مدیران مسئول نشاطالع ک
 کول  ادارههای مازاد به دانشگاه تا اعالم اسامی توسوط دانشوگاه بوه    ابالغ میزان حق رأیمیان  فاصلهدر هرحال  شود.اعالم میعلوم 

 یش از ده روز باشد.، نباید بفرهنگی وزارت علوم
 

 

 

 

 

آن  سوهمیه حوق رأی  نشریه مازاد، یک نفر به تعوداد   11باشد، به ازای هر  تربیشفعال ایی که تعداد نشریات هدر دانشگاه -1تبصره 

 شود. دانشگاه افزوده می

شورای تا زمان برگزاری انتخابات از شرکت در نشست هر یک از رأی دهندگان یا انصرا  رایط سلب شفوت یا در صورت  -2تبصره 

جوایگزین وی   ،بووده اسوت  شخص مزبور پ  از کمیته ناظر دانشگاه ، اولین فردی که نام او در فهرست شمارش آراء انتخابات مرکزی
 گردد.می اقداممندان و عنداللزوم قرعه کشی( ماده  )ثبت نام از عالقه این و یا مطابق روند مندرج در  شود می

 سهميه حق رأی فعالتعداد نشریات  ردیف

 نفر 9 نشریه 21تا  1از  1
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 الزم نیست وی کند ومی گیری کفایترأی شروع فرآیند زمان ازش ص تا پیشخبرای شرکت در انتخابات، صر  حضور  -3تبصره 

 در تمام طول برگزاری نشست حاضر باشد.

 شرایط کاندیداها: -فصل دوم

 به شر  ذیل است: ای مرکزیشورشرایط کاندیداتوری در انتخابات  -37ماده 

 مدیرمسئول نشریه دانشگاهی باشد. -1

 ، حداقل یک شماره از نشریه منتشر کرده باشد.قبل از تاریخ روز انتخابات چهارده ماهدر  -2

داشته باشد و حداقل دو نیمسال تحصیلی از سونوات مجواز تحصویلی وی )بودون احتسواب      نامه یا رساله یا پایانواحد درسی  -9
 باقی مانده باشد. نیمسال جاری(

ن شورایط  ، لیسوت واجودی  91ذکور در مواده  موظف است توا پویش از برگوزاری جلسوه مو      علوم کارشناس نشریات وزارت -1 تبصره

واجودین شورایط   اسوتعالم آموزشوی    هوا تهیوه نمایود.   های ناظر دانشوگاه صورتجلسات نهایی انتخابات کمیته کاندیداتوری را بر اساس
 شود.توسط کارشناس نشریات انجام  91تا پیش از تشکیل جلسه مذکور در ماده زوم می بایست در صورت ل کاندیداتوری

شوود.  اسوت، نموی   چهارده مواه انتشارشان بیش از ترتیب این ماده، مشمول نشریاتی که بازه زمانی  2شرط مندرج در بند  -2تبصره 

 گردد.ار، جایگزین شرط مذکور مینه انتشدرباره این نشریات، انتشار در بازه زمانی مندرج در پروا

، 1دائم انتشار نشریه نگردد، از جمله تنبیهات مندرج در بندهای  ... که منجر به لغو مجوز یا منعهرگونه تنبیه و یا تذکر و  -3تبصره 

یا شرکت در حق کاندیداتوری و مانند آن، نافی دستورالعمل  24و یا اخطار ماده  2ماده  2و یا تذکر بند  41ماده  11 و 3، 8، 1، 4، 9، 2
حوق کاندیوداتوری یوا شورکت در      ،تنها در صورت قطعیت ،41ماده  19و  12، 11، 2، 1ات مندرج در بندهای تنبیه باشد.نمیانتخابات 
رومیوت  ، تنها در صورتی که مدیرمسئول در حال گذرانودن دوران مح 41ماده  2و  1بندهای مندرج در تنبیه  .بردرا از بین میانتخابات 

 برد. کت در انتخابات را از بین میباشد و فقط در خصوص همان مدیرمسئولی که متحمل این محرومیت شده، حق کاندیداتوری و شر

ناموه   کمیتوه نواظر و  ، صورتجلسه نهوایی انتخابوات   شورای مرکزیرای احراز شرایط کاندیداتوری یا شرکت در انتخابات ب -38ماده 

 مل خواهد بود.مالک ع 92مذکور در ماده 

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

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

   عالوه بر شروط سه گانه مذکور ممنوع است.
 معرفی نماینده: -ومسفصل 

تواند نماینده یک مدیر مسوئول   هر فرد تنها می د.معرفی نمای ای رانمایندهتواند برای شرکت در انتخابات، مدیرمسئول می -39ماده 

بوا  نماینوده   .در انتخابات شورکت کنود   مدیر مسئول دیگر گی ازنمایندرأی خود و هم با هم با حق تواند  باشد و یک مدیر مسئول نمی
-می 11ده موارد مندرج در ما هماننامه معرفیمفاد از سوی مدیرمسئول، به جای وی در انتخابات رأی خواهد داد.  نامه مکتوب معرفی

دانشجو  حتماً دیبا ندهینما گیری ارسال و یا تحویل داده شود.آیند رأیساعت پیش از آغاز فر 24تا  بایست نهایتاًنامه میباشد اما معرفی
 باشد.
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ن مبنوی بور وجوود هرگونوه     یداها یا نمایندگان ناظرشاجرایی یا ناظر یا هر کدام از کانددر صورت ادعای دست اندرکاران ا -1تبصره 

قوراری ارتبواط بوا    اقودام خواهود شود. بورای بر     11مواده   1به همان ترتیب مندرج در تبصوره  خدشه یا ایرادی در معرفی نامه مکتوب، 
لیست های پیوست آن مالک عمل خواهد  و 94ماده آدرس ایمیل و شماره تماس مندرج در صورت جلسه موضوع تبصره مدیرمسئول، 

هوا،  برای اعترا  در خصوص معرفوی ناموه   فاد این تبصره، نافی حق کاندیداها و دیگر مدیران مسئول نشریات دانشگاهیضمنا م بود.
ای که نامه نمایندگی از سوی وی ارائه شده، مالک عمل . در هرحال پاسخ مدیرمسئول نشریهپ  از اتمام روند اجرایی انتخابات نیست

 خواهد بود.

 ایندگی، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، از سوی دیگر اشخاص قابل اعترا  نیست:معرفی نامه نم -2تبصره 

ن فرهنگوی یوا   معرفوی ناموه نماینودگی را بوه مسوئوال     تا پیش از شروع روند اجرایی انتخابات، مراجعه و  مدیرمسئول شخصاً -1
 باشد.تحویل داده نظارت هیأت کمیته اجرایی یا  اعضاءو یا کارشناس نشریات وزارت علوم 

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

موجوود اسوت، معرفوی     های پیوست آنیا لیست مدیرمسئول به وسیله دیگر طرق ارتباطی که در صورتجلسه نهایی انتخابات -9
-یا لیست )در صورتجلسه نهایی انتخابات کمیته ناظر اعالم شده از وی لاز طریق ایمی نامه نمایندگی را ارسال کرده باشد؛ مانند اینکه

 ارسال شده باشد. شورای مرکزینامه نماینده به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه ، معرفی(های پیوست آن

رفوی ناموه   وی ذیل برگ مع دانشگاه برده و صحت و اصالت امضاءفرهنگی کل مدیرمسئول معرفی نامه نمایندگی را به اداره  -4
  فرهنگی دانشگاه تأیید شده باشد. امورتوسط اداره 

 تخابات:کميته اجرایی ان -چهارمفصل 

هم زمان با شروع برگزاری نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بور نشوریات وزارت علووم،     -41ماده 

نظوارت بوا    هیوأت  شود، نسبت به تشکیل کمیتوه اجرایوی و  میمنصوب دبیر کمیته اجرایی که از سوی مدیرکل فرهنگی وزارت علوم 
 کند.ر مواد بعدی اقدام میترکیب زیر و مطابق ترتیبات مذکور د

)اعم از اطالع رسانی زمان ثبت نام کاندیوداها و ثبوت نوام از    کلیه روند اجرایی انتخابات کمیته اجرایی انتخابات، مسئولیت  -41ماده 

 باشد:داشته و ترکیب آن به شر  ذیل می بر عهدهرا  رسانی زمان برگزاری انتخابات و اخذ رأی و ...(کاندیداها و اطالع 

 اجرایی کمیتهدبیر  -1

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

 در نشست( واجد شرایط رأی نفر دانشجو از میان شرکت کنندگان سه)نفر بازرس سه -9

 ،تا زمان اعوالم نتوایج نهوایی   کاندیداها بازرس مذکور در بند سوم موظفند بر کل روند انتخابات از ابتدای زمان ثبت نام  سه -تبصره 

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

 ت:بر انتخابا هيأت نظارت -پنجمفصل 

، اخذ رأی، شمارش نام کاندیداها ثبت اعم ازابتدا تا انتها  روند انتخابات ازکل مسئولیت نظارت بر بر انتخابات،  هیأت نظارت -42ماده 

نهوایی  تنظویم صورتجلسوه    و شوکایات  تخلفوات و  رسویدگی بوه  بازرسان،  های گزارشبررسی ، انتخابات اعالم نتایج نهایی و آراء و ...
 باشد:به شر  ذیل می هیأت نظارت دارد. ترکیب اعضاء بر عهده نامهبه شر  مندرج در این شیوه را انتخابات
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 شود(وزارت علوم منصوب میو اجتماعی فرهنگی  )که توسط مدیرکلهیأت نظارت دبیر -1

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

 دگان در نشستکننشرکتنفر دانشجو از میان  یک -9

از میان دانشجویانی که پ  از اعالم همگانی توسط دبیر کمیته ، 41و بند سوم ماده  این ماده سوممذکور در بند  اندانشجوی -تبصره 

 و اجرایی کمیته، نسبت به همکاری و عضویت در اجرایی، در مهلت حداقل دو ساعته )که در ساعات اولیه برگزاری نشست خواهد بود(
کشی به صورت عمومی بوده و زمان و مکان برگوزاری  م قرعهد. مراسنشوبه قید قرعه انتخاب می اند،اعالم آمادگی کرده ارتهیأت نظ
 د.باشمی در همان مکان ثبت نام هیأت نظارت و اجرایی وکمیته  برای عضویت درثبت نام  پایانزمان با آن هم

و  ن وزارت علووم و سایر مسوئوال  و معاون فرهنگی و مدیر کل فرهنگینظارت  هیأت کمیته اجرایی و کدام از اعضاء هیچ -43ماده 

در  شورای مرکوزی  دام از اعضاءچنانچه هرک توانند در همان انتخابات کاندیدا باشند. ضمناًنمی در هر سطح و سمت مدیران دانشگاهی
حوق رأی نخواهود    ات مربوط به همان دوره انتخابوات عدرباره کلیه مسائل و موضو شورای مرکزیدر جلسات انتخابات کاندیدا باشند، 

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

 :و تبليغات ثبت نام کاندیداهااطالع رسانی ليست رأی دهندگان و واجدین شرایط کاندیداتوری،  -مششفصل 

در  شوورای مرکوزی   و امضاء آن توسط حاضرین در جلسه 91ماده  مذکور در پ  از تنظیم صورتجلسه و لیست و فهرست -44ماده 

توسط کارشناس نشریات وزارت ، شورای مرکزیانتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در همان جلسه، اطالعیه برگزاری نشست 
شوود توا   ابوالغ موی   نیز هارسانی شده و به تمامی دانشگاهعصورت عمومی اطالهمراه لیست و فهرست فوق الذکر به  علوم تهیه و به 

تماس تلفنی و از طریق  و یا کاندیداتوری،واجد شرایط شرکت در انتخابات  اشخاصمراتب توسط اداره کل فرهنگی دانشگاه به تمامی 
اداره کل فرهنگی وزارت علوم موظف اسوت اطالعیوه برگوزاری     ضمناً ایمیل و پیامک و دیگر نرم افزارهای اینترنتی اطالع داده شود.

های ت کمیتهانتخابا نهایی ورتجلساتموجود در صهای ز طریق آدرس ایمیل یا شماره تماسست و لیست و فهرست فوق الذکر را انش
 ، به کلیه واجدین شرایط شرکت در انتخابات ابالغ کند.(94مذکور در تبصره ماده ) های پیوست آنو لیست هاناظر دانشگاه

 باشد.هفته  دوحداقل بایست میآن،  یشست تا زمان برگزاررسانی نمیان اطالعفاصله  -1 تبصره

، مراتب اعترا  91در صورت اعترا  هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به لیست یا فهرست مندرج در ماده  -2تبصره 

تورا  وارده را پوذیرفت،   ارائه گردد. چنانچه مدیرکل فرهنگوی اع فرهنگی وزارت علوم کل وی می بایست به صورت مکتوب به اداره 
هیوأت   شود، اما در غیر این صورت، اعتراضات وارده بالفاصله در اولین جلسوه ذکور اصال  شده و اطالع رسانی میلیست یا فهرست م

 قطعی است.در این خصوص  هیأت نظارت گردد. نظراعالم می ده و پ  از رسیدگی، نظر این هیأتمطر  ش نظارت

شورای ها موظفند تمامی مقدمات، امکانات و شرایط الزم را برای حضور واجدین شرایط در نشست انتخاباتی کلیه دانشگاه -3 تبصره

عدم اطالع رسانی و یا فراهم نکردن امکانات الزم جهت حضور واجدین شورایط رأی  ناشی از مسئولیت هرگونه  فراهم نمایند. مرکزی
اسوت،   91فهرست مندرج در مواده   گاه است. مدیرمسئولی که نامش در لیست و یادادن و کاندیداتوری، بر عهده معاونت فرهنگی دانش

دانشوگاه موظوف    حضور یابود و  شورای مرکزیتواند با هزینه یا امکانات شخصی در نشست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در می
بوه وی  بلویط رفوت و برگشوت و ...(     ی متعوار  هوا )اعم از هزینهاش در نشست را حضور مدیرمسئول یا نمایندهمتعار  است مخارج 
 پرداخت نماید.
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دبیر کمیته اجرایی به توسط زمان ثبت نام کاندیداها و مهلت ثبت نام  ،42هم زمان با اعالم همگانی مندرج در تبصره ماده  -45ماده 

 د.رسمیاطالع حاضرین در نشست 

وشت کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی یا کارت عضویت هیوأت علموی   بایست در هنگام ثبت نام، اصل و رونکاندیدا می -1تبصره 

خود را ارائه دهد تا پ  از احراز هویت وی و تطبیق اصل و رونوشت کارت ارائه شده توسط مسئول ثبت نام، اصل کوارت بوه کاندیودا    
 مسترد و رونوشت به فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه گردد.

داها موظف است فرم ثبت نام و مدارک را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهامی و یا مسئول ثبت نام از کاندی -2تبصره 

نباشد، مورد را به متقاضی کاندیداتوری اعالم نماید، اما در صورت اصرار فورد   91در صورتی که نام کاندیدا در فهرست مذکور در ماده 
، مسئول ثبت نام به هیچ عنوان حق عدم دریافت فرم تقاضای کاندیداتوری متقاضی بر تحویل فرم ثبت نام و یا مدارک به همان شکل

فرم تقاضا و مدارک، رسید دریافوت فورم تقاضوای کاندیوداتوری و      بایست پ  از اخذبت نام میسئول ثو یا مدارک پیوست را ندارد. م
 متقاضی کاندیداتوری ارائه دهد.مدارک پیوست را با ذکر دقیق عنوان یا عناوین مدارک دریافتی در آن، تهیه و به 

دو ساعت باشد. این مهلت حداکثر دو بار و برای هر بوار حوداکثر یوک سواعت بوا      نباید کمتر از کاندیداها مهلت ثبت نام  -3 تبصره

 تصمیم کمیته اجرایی قابل تمدید است.

 هیأت نظوارت دبیر وسط دبیر کمیته اجرایی به های ثبت نام و مدارک پیوست، ته پ  از اتمام مهلت ثبت نام، فرمبالفاصل -46ماده 

هیوأت  کنود. نظور   رسیدگی می 44ماده  2تبصره  ابتدا به اعتراضات مذکور درتشکیل جلسه،  بالفاصله با هیأت نظارتمی شود و ارائه 
 91در مواده  اعترا  دیگری نسوبت بوه لیسوت و فهرسوت موذکور      در این زمینه قطعی است و پ  از اتمام زمان اولین جلسه، نظارت

فهرسوت   ا توجه بوه بایط کاندیداها را شرسپ  در همان جلسه بر اساس مدارک و مستندات موجود  هیأت نظارتمسموع نخواهد بود. 
 کند.میعمومی بررسی نموده و لیست کاندیداهای واجد شرایط را اعالم  91مذکور در ماده 

بایست نظر خود را به صورت مکتوب و بوا ذکور   ایط کاندیداتوری بداند، میاقد شر، فرد یا افرادی را فهیأت نظارتچنانچه  -1تبصره 

 مستند قانونی و دالیل و مدارک و به صورت جداگانه به هر کاندیدا ابالغ نماید.
و یوا دیگور شورکت     ، کاندیداهایی که نامشان در لیست منتشور شوده نباشود   هیأت نظارتبالفاصله پ  از اعالم عمومی  -2 بصرهت

هیوأت  نسبت به عدم یا وجود نام کاندیودایی در لیسوت بوه    ساعت باشد،  یکتوانند در زمانی که نباید کمتر از ، میدر نشست کنندگان
هیأت اعترا  کرده و چنانچه اسناد و مدارکی دارند، به پیوست اعترا  خود ارائه نمایند. بالفاصله پ  از اتمام مهلت اعترا ،  نظارت
ایون  در  هیأت نظارتنماید. تصمیم ایی کاندیداها را اعالم عمومی میپ  از بررسی اعتراضات، لیست نهتشکیل جلسه داده و  نظارت

 زمینه قطعی است.

شروع و تا یک ساعت قبل از شروع فرآیند رأی گیوری،   له پ  از اعالم لیست کاندیداهافرصت تبلیغات کاندیداها بالفاص -47ماده 

تبلیغات انتخاباتی تابع همان موارد مذکور در فصول هفوتم از بخوش    ساعت باشد.  12نباید کمتر از  زمان تبلیغات در هرحالادامه دارد. 
  دوم می باشد.

گردد. هم ط دبیر کمیته اجرایی جمع آوری میپ  از اتمام زمان تبلیغات، کلیه اقالم تبلیغاتی از محل برگزاری انتخابات توس -تبصره 

وع روند اخذ آراء، لیست نهایی اسامی کاندیداها را در چند محل مناسب و در معر  دید عموم چنین وی موظف است که تا پیش از شر
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لیست تا زمان اتمام انتخابات، مخدوش نشده و یا دارای هیچ عالمت، نشانه گیری نصب کند و نظارت نماید که أیو نزدیک به محل ر
 و یا مواردی از این دست نباشد.

اعوالم  دبیر کمیتوه اجرایوی   ای که قصد انصرا  داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت کتبی به  مرحلهکاندیداها در هر  -48ماده 

  بایست بالفاصله نامش توسط دبیر کمیته اجرایی از لیست کاندیداها حذکاندیدا اعالم انصرا  نماید، می در هر مرحله ای که نمایند.
 نصرا  از کاندیداتوری وجود ندارد.دیگر امکان ا شود. با شروع فرآیند رأی گیری،

 برگزاری انتخابات: -تمفصل هف

 شود.تعداد از واجدین شرایط برگزار میمقرر در اطالعیه با هر و محل در روز و ساعت انتخابات  -49ماده 

هر کوردن صوندوق توا    مالک و فرآیند رأی گیری )از لحظه  ناظرینی را برای نظارت بر کلتوانند کاندیداهای انتخابات می -1تبصره

نظارت موظفنود در  هیأت اجرایی و اداره کل فرهنگی وزارت علوم و کمیته اتمام انتخابات( و شمارش آراء و اعالم نتایج معرفی نمایند. 
ناظرین کاندیداها حوق دخالوت مسوتقیم در فرآینود      کمال همکاری را داشته باشند. ، با این ناظرینراستای شفا  سازی روند انتخابات

ها و شبایست گزاریباشند و در صورت مشاهده یا وجود هر موردی، مو موظف به رعایت نظم انتخابات میاجرایی انتخابات را نداشته 
 بدهند. هیأت نظارت یا تذکرات خود را به اعضاء

شود تا ذیل صورت جلسات  در پایان انتخابات و در هنگام تنظیم صورت جلسات انتخابات، از ناظرین کاندیداها خواسته می -2تبصره

-، موی ای در روند برگزاری انتخابات یا شمارش آراء یا اعالم نتایج و...ظرین در صورت اعترا  به هر مسألهرا با امضاء تأیید نمایند. نا

، اعوالم نماینود.   ای جداگانه، مراتب اعترا  خود را با ذکر مستندات و ادله قانونیخود در صورت جلسه و یا طی نامه توانند ذیل امضاء
 ناظر کاندیدا، به معنای عدم تأیید مفاد صورتجلسه توسط وی خواهد بود.نماینده عدم امضاء 

نظارت و نمایندگان نواظر کاندیوداها،   هیأت اجرایی و  کمیته اعضاءحداقل نیم ساعت قبل از آغاز زمان اخذ رأی، با حضور  -51ماده 

دبیور کمیتوه   نان از خالی بودن صندوق و صحت و سالمت فیزیکی آن، صندوق توسوط  صندوق اخذ آراء بررسی و پ  از حصول اطمی
 الک و مهر خواهد شد. اجرایی بسته و

کوارت  ، )کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت دانشوجویی هر کدام از مدارک شناسایی معتبر کنندگان بااخذ رأی از شرکت -51ماده 

 مل خواهد آمد.( به عهیأت علمی پرسنلی یا کارت عضویت

هیوأت   اعضواء بازرسوان و  و با نظارت  41ماده  2مندرج در بند عضو کمیته اجرایی  منشیروند اجرایی اخذ آراء توسط سه  -52ماده 

 شود:( به شکل زیر انجام میمعرفی توسط کاندیداهاو نمایندگان ناظر کاندیداها )در صورت  نظارت

هنوده نماینوده مدیرمسوئول    درک شناسایی فرد رأی دهنده )و در صورتی که رأی دماصل کمیته اجرایی،  ابتدا یکی از اعضاء -1
پ  از احراز هویت، کنار نام وی در لیست نهایی واجدین شرایط شرکت عالموت  نامه نمایندگی مدیرمسئول( را دریافت نموده و  باشد،
 دهد.عضو دیگر کمیته اجرایی تحویل میمدرک شناسایی را به  زده و

یرمسئول و رأی دهنده )در صورتی که رأی دهنده، نماینده مدیرمسئول باشد( و نوام نشوریه و دانشوگاه توسوط     مشخصات مد -2
شود. هم چنین نام و نام خانوادگی وسط وی و فرد رأی دهنده امضاء میعضو دیگر کمیته اجرایی در ته برگ تعرفه رأی ثبت و سپ  ت

 شود و نهایتا برگ رأی مهور شوده، بوه رأی   می که از قبل تهیه شده، نوشته میدر فررأی دهنده و مدیرمسئول و نام نشریه و دانشگاه 
 شود.دهنده داده می
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رأی دهنده پ  از درج نام کاندیدا یا کاندیداهای مدنظر خود، برگ رأی را در صندوق رأی خواهد انداخت. دیگر عضو کمیته  -9
، اما معرفی نامه نمایندگی گرداندبازمیرک شناسایی رأی دهنده را به وی اجرایی، پ  از اطمینان از انداختن برگ رأی در صندوق، مد

 شود.ه و پیوست صورت جلسه انتخابات می)در صورت وجود( نزد کمیته اجرایی باقی ماند

مقورر بورای   نفر از کاندیداها را نوشته و در صندوق بینودازد. زموان    2نام حداکثر خود رأی تواند در برگ تعرفه هر فرد می -53ماده 

-یک ساعت قابل تمدیود موی  حداکثر ، حداکثر دو بار و هر بار هیأت نظارتبرگزاری انتخابات، دو ساعت بوده که در صورت تشخیص 

 باشد.

 باشد و کسب حد نصاب خاصی از رأی دهندگان شرط نیست.ر انتخابات، کسب بیشترین آراء میمالک پیروزی د -54ماده 

ای که نباید کمتر از در بازه زمانیاند، میان نفراتی که رأی مساوی آورده به هر صورت، انتخابات مجدد در صورت تساوی آراء -بصرهت

بایست بالفاصله به می با درج نام کاندیداها مجدد شود. برگزاری انتخاباتبرگزار می ساعت پ  از اعالم نتایج انتخابات اولیه باشد، نیم
)چه در دور نخست شرکت کورده و  واجدین شرایط رأی دادنکت در این انتخابات برای تمامی د. شراطالع عموم شرکت کنندگان برس
 چه شرکت نکرده باشند( آزاد است.

 شمارش آراء: -مشتفصل ه

کنندگان ظارت و در مرئی و منظر عموم شرکتن هیأت اجرایی و کمیته گیری، در حضور اعضاءاز پایان رأیبالفاصله پ   -55ماده 

باز شده، تمامی آراء مأخوذه بدون آنکه بواز و یوا خوانوده     توسط دبیر کمیته اجرایی ( الک و مهر صندوقکاندیداهانمایندگان  )و یا اقالً
 2و  1های مندرج در بنودهای  شده و تعداد آراء مستخرج از لیستهای ثبت شمارش و با تعداد تعرفه کمیته اجرایی اعضاءشوند توسط 

خوانده شده و در سه لیست مجزا توسط دو عضو اجرایی شوند و سپ  اسامی مندرج در آراء توسط دبیر کمیته تطبیق داده می 12ماده 
ثبوت و   ،قرائوت رونود  نظارت بر هیأت  اجرایی و کمیته دیگر اعضاءبازرسان و شود. نوشته می هیأت نظارتکمیته اجرایی و یک عضو 

 آراء نظارت خواهند کرد. شمارش

هوای منودرج   مارش شده و تعداد مستخرج از لیستهای ثبت شده و تعداد برگ رأی شکه بین آمار تعداد تعرفه ر صورتید -1تبصره 

 گردد.عمل می 21ماده  1مقرر در تبصره  به همان ترتیباختالفی باشد،  12ماده  2و  1در بندهای 

عمول   21ماده  2به همان ترتیب مقرر در تبصره  در صورتی که بین آمار سه لیست ثبت نتایج اختال  وجود داشته باشد، -2تبصره 

 می گردد.

در صورتی که در برگ رأی عالوه بر نام هم چنین  آمده است. 22باطله مأخوذه و غیرمأخوذه همانی است که در ماده آراء   -56ماده 

ام یک داوطلب چند بار تکورار شوده   کاندیداهای اعالم شده )مطابق فهرست نهایی( هر نوشته و یا اسامی دیگری نوشته شده باشد یا ن
 عمل می شود.  22باشد، برگ رأی باطل نمی باشد و به همان ترتیب مقرر در تبصره ماده 

ن توسط کمیته اجرایی صورت جلسه پایاپ  از پایان انتخابات و اعالم نتایج اولیه، گزارش روند اجرایی انتخابات از ابتدا تا  -57ماده 

های رأی و دیگر کلیه مدارک و صورت جلسات و تعرفهرسد و به همراه کاندیداها میناظر آن و نمایندگان  ضاءاعکلیه شده و به امضاء 
 گردد.تحویل می هیأت نظارتدبیر اوراق مرتبط با انتخابات به 

 :و شکایات اعتراضاتتخلفات، رسيدگی به  -منهفصل 
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یا از طریوق   تواند مراتب را شخصاًروند انتخابات، مشاهده کننده می ازای شاهده هر گونه تخلفی در هر مرحلهدر صورت م -58ماده 

یوداها از  کننودگان در انتخابوات و یوا کاند   صورت احراز تخلف هرکدام از شرکت بر انتخابات گزارش نماید. در هیأت نظارتبه  بازرسان
به موقعیت فرد متخلف و نووع تخلوف صوورت گرفتوه و      ، با توجه(هیأت نظارتتوسط )نامه و یا سایر مقررات مراتب مقرر در این شیوه
بورای   توسوط ایون هیوأت    28مقرر در ماده و دیگر شرایط و اوضاع و احوال، به ترتیب یکی از تنبیهات انتخاباتی سابقه اقدام به تخلف 

 .مقرر خواهد شدشخص متخلف 

ت به بررسی تخلف یا تخلفوات صوورت گرفتوه تشوکیل     نسب ساًو یا را ، بازرسانتواند با گزارش اشخاصمی هیأت نظارت -1 تبصره

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

 د.وانتخابات نشدر نتیجه  نجر به تغییرشود که مدر خصوص تخلفاتی اعمال می ذکورتنبیهات م -2تبصره 

رونود برگوزاری انتخابوات و یوا      مراحلت دانشگاهی که به هر دلیل نسبت به هر کدام از هر کدام از مدیران مسئول نشریا -59ماده 

، قوانونی  شکایت خود را با ذکر دالیول و مسوتندات   ،پ  از اعالم نتایج اولیه یک ساعتتا  توانند نهایتاً، مینتایج حاصله اعترا  دارند
 تسلیم نمایند. هیأت نظارتکتبا به 

، اقدام به تشکیل جلسه نموده و با بررسی کلیه اوراق 13و  11فاصله پ  از دریافت موارد مذکور در مواد بال هیأت نظارت -61ماده 

نمایود و  ال انتخابوات اعوالم موی   و مدارک و هم چنین شکایات احتمالی، نظر نهایی خود را نسبت به نتایج اعالم شده و تأییود یوا ابطو   
است و جز در قطعی  هیأت نظارتنظر  شود.امضاء می هیأت نظارت توسط اعضاءم و صورتجلسه نهایی انتخابات در همان جلسه تنظی

 .شدابا  نمیقابل اعتر 21ت مقرر در ماده حال

به هر دلیلوی الزم   هیأت نظارتو یا در صورتی که  در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء -1تبصره 

 راء در همان جلسه اقدام نماید و نظر نهایی خود را بر اساس آن اعالم نماید.تواند نسبت به بازشماری آبداند، می

 موارد ابطال انتخابات عبارتند از: -2تبصره

 را دارا نباشند. 91شرایط مذکور در ماده  ،شوند برگزیده می شورای مرکزیالبدل  کاندیداهایی که به عنوان عضو اصلی یا علی -1

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

 دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده است. و مکان رسانی زمان محرز گردد که در اطالع -9

 بیشتر باشد. رأی استفاده شدههای تعرفه ته شده در صندوق از تعداد ته برگتعداد آراء ریخ -4

  الک و مهر نشده باشد. 11ماده ندرج در صندوق رأی مطابق ترتیبات م -1

 در صورت محرز شدن تخلفی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات گردد. -2
ابطال و ضمن ارائه گزارش مستدل و مستند در این خصوص، بالفاصله روند  هیأت نظارتدر صورت احراز موارد فوق، انتخابات با نظر 

شوود. در غیور ایون صوورت، صورتجلسوه نهوایی       آغاز می ساعت باشد،نباید کمتر از نیم  در زمانی کهاجرایی برگزاری انتخابات مجدد 
 شود.امضاء می )با ذکر نظر موافق یا مخالف(، هیأت نظارت در همان جلسه تنظیم و توسط اعضاء انتخابات

نها در صور ذیل قابل رسویدگی در  ، اعترا  به صورتجلسه نهایی انتخابات تهیأت نظارتپ  از تأیید نتیجه انتخابات در  -61ماده 

رسانی عمومی روند برگوزاری و نتیجوه   اطالعظر  مهلت پنج روزه پ  از  بایست نهایتاًباشد. اعتراضات مذکور میمی شورای مرکزی
 تحویل داده شود: شورای مرکزیبه دبیرخانه ، آنها کردن پیوستبا و قانونی با ذکر دالیل و مدارک و مستندات  انتخابات
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نسوبت بوه    کتبواً  بایست بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات باشند،که در هرحال می عدادی از واجدین شرایط رأیت -4
 .انتخابات برگزار شده اعترا  نمایند

، موورد  انتخابوات نظارت بور انتخابوات متفواوت باشود و     هیأت صورتجلسه تنظیمی توسط هر کدام از کمیته اجرایی و یا مفاد  -1
 .قرار بگیرد در انتخابات واجدین شرایط شرکتاز  یک یا چند نفر اعترا 

مورد اعترا  یک یوا چنود نفور از     نظر مخالف خود را با تأیید انتخابات اعالم داشته و انتخابات هیأت نظارتعضو حقوقدان  -2
 قرار بگیرد. در انتخابات واجدین شرایط شرکت

اخوذ   نظارتهیأت رگزاری انتخابات را از کمیته اجرایی و اسرع وقت، کلیه مدارک بدر  شورای مرکزیکارشناس دبیرخانه در این حالت 
گیورد.  مرکزی طر  و مورد بررسی قرار موی  در اولین جلسه شورای( یک ماهظر   )نهایتاًنموده و موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن 

 خواهد بود.عی و الزم االجرا در این باره، قط شورای مرکزیرأی 

رسوانی برگوزاری   شوود، فاصوله میوان اطوالع    تجدید و یا به دور دوم کشیده می در کلیه مواردی که انتخابات به هر دلیلی -62ماده 

 باشد. ساعت نیمبرگزاری انتخابات، نباید کمتر از  زمانانتخابات تا 

شکایات، اعالم اسوامی نهوایی   تخلفات و به در پایان هر مرحله از انتخابات )تأیید کاندیداها و اعالم اسامی اولیه، رسیدگی  -63ماده 

( صورتجلسوات  و... شکایات انتخابواتی، شومارش آراء و اعوالم نتوایج    اعتراضات و تخلفات و کاندیداها، برگزاری انتخابات، رسیدگی به 
 د.رس می ءتنظیم و به تأیید اعضا شورای مرکزیبر انتخابات و یا  هیأت نظارتاجرایی، توسط کمیته حسب مورد مربوطه 

صوورت جلسوه نهوایی انتخابوات را در     موظف است بالفاصله پ  از تأیید نهایی انتخابات،  وزارت علومفرهنگی  مدیر کل -64ماده 

موومی رونود برگوزاری    رسوانی ع و هم چنین نسبت به اطوالع  ارائه دهد شورای مرکزیثبت و در اولین جلسه  شورای مرکزیدبیرخانه 
هوای  ، صوورت جلسوات تموامی دوره   و... در صورت ابطال انتخابات و یوا برگوزاری دور دوم   ء اقدام نماید.آرا ه شمارشیجانتخابات و نت
 شود.ائه اردر دبیرخانه ثبت و در جلسه  بایستزار شده میانتخاباتی برگ

 بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:صورت جلسه نهایی انتخابات می -تبصره

بوه  واجدین شورایط شورکت در انتخابوات    )لیست  حاضر و غایببا تفکیک نشریات بات تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخا -1
 گردد(پیوست صورتجلسه ضمیمه می

 زمان و مکان برگزاری انتخابات -2

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

یا انصرا  آنها و هم چنین میزان آراء حاصله و  عدم احراز شرایط کاندیداتوری یداها به همراه وضعیت احراز یااسامی کلیه کاند -4
 شماره تماس و آدرس ایمیل

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

گرفته و تصمیم اخوذ شوده   صورت و شکایات اعتراضات تخلفات و یا طر  کلیه مسائل و موارد مطروحه درباره انتخابات و یا  -2
 در هر مورد به تفکیک هیأت نظارت توسط اعضاء

 باطله شمرده نشده )با ذکر دلیل( آراءباطله شمرده شده )با ذکر دلیل( و  آراء صحیح و آراء کل آراء و تعداد دقیق -1

 (و... شددوم کشیده شده با ریا به دوگردیده ابطال  ات )در صورتی که انتخاباتشماره دوره انتخاب -8
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 تشکيل کميته ناظر و شورای مرکزی ناظر: -بخش چهارم

پ  از قطعیت یافتن نتایج انتخابات، حکم کتبی عضویت یک ساله نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیتوه نواظر و    -65ماده 

پو  از   ماه کیظر   د و نهایتاًگردمعاون فرهنگی وزیر علوم امضاء میدانشگاه و  رئی تهیه شده و به ترتیب توسط  شورای مرکزی
 شود.به ایشان ابالغ می کتباً ،نتایج قطعیت یافتن

نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر از نیمه اول اردیبهشت ماه هر سال به مدت یک سال است دوره زمانی عضویت  -1تبصره 

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

البدل جایگزین وی شوده و در صوورت   ان مذکور، عضو علیهر کدام از نمایندگ سلب شرایط یا استعفاء فوت یادر صورت  -2 تبصره

ت به است نسب حسب مورد معاونت فرهنگی دانشگاه یا مدیر کل فرهنگی وزارتخانه موظفعضو دیگر،  سلب شرایط یا استعفاء فوت یا
باقی مانده( مطابق مقررات قانونی و ترتیبات  مدت)برای تعیین نماینده یا نمایندگان مدیران مسئول در ای برگزاری انتخابات میان دوره

 فوق اقدام نماید. 

شورای ناظر یا حقوق مربوط به عضویت در کمیته  سایرحق حضور در جلسات و اظهارنظر و یران مسئول دنماینده مهر سه  -66ماده 

در تنها در حاالت ذیل، شرایط عضوویت   نماینده مدیران مسئول فاقد حق رأی در جلسات است. البدل صرفاًرا دارند. عضو علی مرکزی
 دهد:را از دست می شورای مرکزیکمیته ناظر یا 

وی قطعوی گردیوده و اجورا    اج اخریا  محروم از تحصیل شودیا انصرا  از تحصیل وی قطعی گردیده و یا التحصیل شده فارغ -1
 شود.

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

 )برای دانشوجویان(  ه و یا باالتر در یک دوره تحصیلیدو بار محکومیت قطعی انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پروند -9
 داشته باشد.

 شود.ثبت می دانشگاهآخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که  -تبصره

 موارد متفرقه: -مبخش پنج 

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

ر ذیل برگ صورتجلسوه دارنود. عودم امضواء صورتجلسوه توسوط       د نسبت به هرکدام از مفاد آننظر، رأی یا توضیحات مدنظر خود را 
در نداشته و یا  حضور در جلسهبه دلیلی وی ، مگر آنکه آیدبه حساب مینظر مخالف  و یا اعالم رأی ممتنع، به عنوان هرکدام از اعضاء

 .اعالم نماید را مبنی بر تأیید مفاد صورتجلسه بعدا خود کتبا نظرشصورت حضور و عدم امضاء، 

 دانشگاه و مسئولین اجرایوی و اعضواء  و تمامی مدیران مسئول نشریات  شورای مرکزی کلیه اشخاص ذی نفع اعم از اعضاء -تبصره

توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات کمیته ناظر دانشگاه کمیته ناظر دانشگاه و... می نظارت و هم چنین اعضاء هیأت اجرایی و کمیته
و همه مدیران  شورای مرکزی اعضاء از هم چنین تمامی اشخاص ذی نفع اعم ه یا عک  بگیرند.تهیه کردی با هزینه شخصی خود کپ

شوورای  توانند از تمامی صورتجلسات انتخابات می و... نظارت هیأت کمیته اجرایی و ات کشور و مسئولین اجرایی و اعضاءمسئول نشری
 گیرند.ه یا عک  بکردتهیه با هزینه شخصی خود کپی  مرکزی
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 نود، نماینوده تنهوا حوق رأی دادن در    کای را معرفوی موی  د حق رأی نمایندهنامه، فرد واجدر کلیه مواردی که در این شیوه -68ماده 

معرفی نماینده ممکن است در هر زمانی از روند برگوزاری انتخابوات توا     دارد. سوی مدیرمسئولرا به نمایندگی از  همان سال انتخابات
بوه غیور   اتوری در انتخابات، قابل واگوذاری  حق کاندید صورت بگیرد. (93)به جز استثناء مندرج در ماده گیریرأی رآیندقبل از شروع ف

 نیست.

ای که اگر گونه ملزومات شرکت نماینده در انتخابات را فراهم کند؛ بهمقدمات، امکانات و برگزار کننده انتخابات موظف است  -تبصره

 شد.می فراهماین امکانات و ملزومات ، کردمیکت در انتخابات شرخود فرد 

بایست در قالوب اطالعیوه، حسوب    مرتبط با انتخابات، می سألههرگونه اصال  و یا تغییر و... در روند و یا مراحل و یا هر م -69ماده 

 عمومی شود.اطالع رسانی ، شورای مرکزیمورد توسط کارشناس نشریات دانشگاه و یا دبیر کمیته اجرایی انتخابات 

در صورت وجود تشابه اسمی در لیست کاندیداها، حسب مورد کارشناس نشریات یا دبیرکمیته اجرایی موظف است اسوامی   -71ماده 

، لزوم نوشتن آن مشخصه کیک نماید و در اطالعیه انتخاباتای )مانند کد کاندیداتوری( قابل تفرا با اختصاص مشخصهمشابه کاندیداها 
 متذکر گردد.در برگ رأی کاندیدا  مرا در کنار نا

 ،ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد ءآراچنانچه  -1 تبصره

رقابل تقسیم، به شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غی نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می  به نسبت آراء
 .حکم قرعه عمل خواهد شد

با غلط یا نقص یا ابهام یا عدم تطابق کامل و موواردی از ایون دسوت    بر روی تعرفه رأی همراه  مندرجدر صورتی که نام  -2تبصره 

نکه در نگوارش نوام کاندیودا    یکی از کاندیداها را داشته باشد، مانند اینام و به گونه ای نوشته شده باشد که تنها قابلیت انطباق بر  باشد
به درستی نوشته شده باشد و در آن انتخابات کاندیدای دیگری بوا ایون مشخصوات وجوود     اش اهی صورت گرفته اما نام خانوادگیاشتب

 گردد.ته شده برای آن کاندیدا محسوب مینداشته باشد، رأی نوش

، حسوب  ری داشته باشد، با اعالم کاندیودا ام مستعار و یا شهرت دیگدر صورتی که کاندیدایی نام یا نام خانوادگی دوم یا ن -3تبصره 

شود( و لیسوت  )که نام کاندیداها در آن درج می هاالعیهمیته اجرایی موظف است در کلیه اطمورد کارشناس نشریات دانشگاه یا دبیر ک
آراء  ش قیود کنود.  اا را در کنوار نوام و نوام خوانوداگی    یدمستعار و یا شهرت آن کانددوم و یا نام و یا نام خانوادگی ، نام اسامی کاندیداها

 شوند.حاسبه مینام و یا نام خانوادگی دوم یا مستعار یا شهرت دیگر، به عنوان آراء همان کاندیدا م مشتمل بر

یا اشوخاص  شخص شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات نامه، اعتراضات و در کلیه موارد مندرج در این شیوه -71ماده 

را  و تواریخ امضواء   ءامضوا و  ماسنشانی کامل، شماره ت، یا شماره پرسنلی شماره دانشجوییشاکی شامل نام، نام خانوادگی، معتر  یا 
 .داشته باشد

ی در و اجرایو  هیوأت نظوارت   به عنوان عوامل اجرایی و یوا اعضواء  نامه دانشجویانی که در قالب این شیوه کلیه الزحمهحق -72ماده 

پرداخت به ایشان )با لحاظ مقطع تحصیلی(  الزحمه مقرر برای کار دانشجوییند، معادل حداکثر حقنمایرگزاری انتخابات همکاری میب
 شود.می

)و اطالع دیگور  و تصویب در جلسه شورا و یا با تصمیم ریاست شورا و یا دبیر آن  شورای مرکزی با پیشنهاد یکی از اعضاء -73ماده 

یوک   ،شوورای مرکوزی  درخواست کنند،  و یا در صورتی که حداقل یک سوم از مدیران مسئول نشریات یک دانشگاه کتباًشورا(  اعضاء
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کند تا ضمن نظارت بر روند اجرای انتخابات طبق مفاد دستورالعمل اجرایی  می نتخابات کمیته ناظر دانشگاه اعزامناظر برای نظارت بر ا
گوزارش کواملی از رونود    هم چنوین  ن برگزاری انتخابات تذکر داده و مراتب را به مسئوال لفات و ...نامه، در صورت بروز تخشیوه و این

دانشوگاه  ن و کارکنوان  مسوئوال نظارت انتخابات و  هیأت کمیته اجرایی و اعضاء ن اجرایی وکلیه مسئوالبرگزاری انتخابات تهیه نماید.
بوروز   در صورتی که گزارش ناظر مشتمل بور  بایستمی شورای مرکزی اشند.کمال همکاری را داشته ب شورای مرکزیموظفند با ناظر 

عایت ترتیبات مندرج در فصل دهم از بخوش دوم ایون شویوه    و بدون ر در انتخابات باشد، رأساً و یا وجود ابهامات و اشکاالتی تخلفات
یوا دسوتور   و و تصمیم مقتضوی )ابطوال انتخابوات     ادهشورا مورد بررسی قرار ددر اولین جلسه را انتخابات آن کمیته ناظر موضوع  نامه،

باشد. مفواد ایون تبصوره    ه میدر این زمین شورای مرکزیاخذ نماید. کمیته ناظر موظف به اجرای تصمیم  (تأیید آنیا بازشماری آراء و 
 نیست. 91ماده  2نافی حق اعترا  مدیران مسئول نشریات دانشگاه با ترتیبات مندرج در تبصره 

در صوورتی کوه در   هایی کاندیداها وجود داشته باشد. بایست حداقل نام سه کاندیدا در لیست نبرای برگزاری انتخابات، می -74ماده 

دانشگاهی کمتر از نصاب مذکور، نشریه دانشجویی وجود داشته باشد، برای تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر، نیازی بوه  
نسبت بوه   بایست مجدداًیا دبیر کمیته اجرایی می دانشگاه غیر این صورت، حسب مورد کارشناس نشریات برگزاری انتخابات نیست. در

 اقدام نماید. و ... ثبت نام از کاندیداهای دیگر و 41و  2تهیه اطالعیه ثبت نام از کاندیداها و اطالع رسانی آن طبق مواد 

های انتخوابی کمیتوه نواظر و یوا     بندی کرسیترتیبات دیگری مانند سهمیه ات یاتدوین یا تصویب هرگونه شرایط یا مصوب -75ماده 

ناموه،  خابات به شیوه موذکور در ایون شویوه   تصویب مصوبات و تصمیمات درون دانشگاهی و یا به کارگیری هر روش دیگری به جز انت
ه و یا هر ترتیب دیگر مغایر یا مخالف یوا  تواند نظر یا سلیقه شخصی و یا شرط و یا تصمیم و یا مصوبممنوع است و هیچ شخصی نمی

تنها مرجع تغییر، اصال  و تفسیر این شیوه  نامه حاضر را تصویب و یا اجرا کند.همفاد دستورالعمل اجرایی و شیو یا عالوه بر محدودکننده
 باشد.می شورای مرکزینامه، 

زی نواطر بور   به تصویب شوورای مرکو   9/3/1931در تاریخ تبصره  88ماده و  12 فصل، 13 بخش و پنجنامه در این شیوه -76ماده 

 شوورای مرکوزی  نامه، کلیه مقررات و مصوبات قبلی ابالغ این شیوه. از زمان الزم االجراستو از تاریخ ابالغ  نشریات دانشگاهی رسید
-کمیته در دانشجویی نشریات مسئول مدیران نمایندگاننامه انتخابات مانند شیوه شورای مرکزیهای ناظر و یا درباره انتخابات کمیته

گرفتوه از ایون شوورا بوه شوماره      و استعالمات صورت  91/11/1932مصوب دانشگاهی  نشریات بر ناظر مرکزی شورای و های ناظر
  ملغی خواهد بود. نامهصوبات مغایر با این شیوهکلیه مقررات و مهم چنین نسخ شده و  18و  13، 11، 19های پرسش

 
 
 


