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اين  ،علوم پزشکي كشور هاي/ دانشکدهدانشگاه و دستياران نامه شوراي صنفي دانشجوياندر راستاي اجراي آيين

 باشداالجرا ميالزماز تاريخ ابالغ، و تنظيم  51/6/5045 در تاريختبصره  9و بند  72 ،ماده 6دستورالعمل در

 

 كميته نظارت بر انتخابات -5ماده

 باشد:ح ذيل ميگردد و اعضاي آن به شركه براي نظارت بر فرايندها و مراحل اجراي انتخابات تشكيل مي است ايكميته -۱-۱

 يس كميته(ئ)ر يس دانشگاه/ دانشكدهرئ -

  دانشگاه/ دانشكده دانشجويي و فرهنگيمعاون  -

 معاون آموزشي دانشگاه/ دانشكده -

 هاي زير مجموعه دانشگاه به انتخاب رئيس كميتهدانشكده يكي از رؤساي  -

 به انتخاب رئيس كميته هايكي از رؤساي بيمارستان  -

بر شوراهاي صنفي و كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و  ترانظ هيأت عضو دريک نفردانشجوي  -

كميته نظارت، داوطلب در كانديداتوري انتخابات و همچنين عضو دركميته  عضو دانشجويي)دستياران دانشگاه/ دانشكده 

به انتخاب رئيس انشجوي و فرهنگي و با پيشنهاد معاون د در صورت عدم تشكيل كميته هماهنگيهمچنين اجرايي نبوده و 

 دانشگاه/ دانشكده مي باشد(

 انتخابات مجازيطالعات دانشگاه/دانشكده در صورت برگزاري امدير/ رئيس مركز فناوري آمار و  -

 دانشگاه/دانشكده يا عناوين مشابه حقوقي نماينده معاونت/ دفتر -

 

 .دبير كميته نظارت بر انتخابات است ه،دانشگاه/دانشكد معاون فرهنگي و دانشجويي :تبصره

 گردد.صادر مي / دانشكدهدانشگاه رئيساعضاي كميته نظارت توسط احكام   -2-۱

صورتجلسه مربوطه به  تاييد صحت اجراي انتخابات،، تاييد نهايي يا فيزيكي( مجازي) بصورت برگزاري انتخاباتفرآيند  يينتع -۳-۱

 كميته نظارت مي باشد. شمارش آرا و نتايج انتخابات به عهده

 تعويق و دستور برگزاري مجدد انتخابات را دارد. ،حق ابطال ،كميته نظارت بر انتخاباتتنها   -۴-۱

 .پس از انتخابات تشكيل جلسه دهداداري روز  روزسه انتخابات بايد حداكثر  نتايج كميته نظارت براي بررسي -۵-۱

 

 كميته اجرايي انتخابات -7ماده 

تشكيل دانشگاه/دانشكده دانشجويان و دستياران براي اجراي انتخابات شوراي صنفي ، اي به شرح اعضاي ذيلتهكمي  -۱-2

 گردد:مي
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 يس كميته(ئ)ر / دانشكدهدانشگاه دانشجوييو  فرهنگيمعاون  -

 كميته(دبير) / دانشكدهمدير دانشجويي دانشگاه -

 / دانشكدهمدير فرهنگي دانشگاه -

 دانشگاه/ دانشكدهي هاخوابگاهر يس اداره اموئر -

 (مجازيدر صورت برگزاري انتخابات )دانشكده/اطالعات دانشگاه آمار آوريفن / واحد مركز /رئيسمدير  -

 مربوطه موزشي دانشكدهآ رئيس يا معاون -

 كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/ دانشكدهدبير  -

 رت كانديداتوري دبير كميته، يكي از اعضاي كميته با انتخاب رئيس كميته به عضويت كميته در مي آيد.در صو تبصره:

 

و عضو در كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي  انتخابات( داوطلبغير )از دانشجويان  تواندمي در صورت نياز كميته اجرايي -2-2

 .امور اجرايي انتخابات استفاده نمايد انجام جهتمشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/دانشكده 

 گردد.صادر مي / دانشكدهدانشگاه دانشجوييو  فرهنگيابالغ اعضاي كميته اجرايي توسط معاون  -۳-2

، همچنين مسئوليت حسن اجراي داوطلبانطرفي براي تبليغات و شركت در انتخابات عادالنه و حفظ بيشرايط  توجه ويژه به -۴-2

 باشد.به عهده كميته اجرايي مي پيش بيني، تدارک امكانات و شرايط مورد نياز انتخابات،گزاري بركليه مراحل 

روزه انتخابات را به  ۱۱تواند درخواست تعويق حداكثر كميته اجرايي در صورت وجود مشكل در فرآيند برگزاري انتخابات مي -۵-2

 دهد.بكميته نظارت 

 

 برگزاري انتخابات  -۳ماده 

 .برگزار مي شود يحضوري يا مجازدر بستر  و دستياران يدانشجويواحدهاي  شوراي صنفي انتخابات -۱-۳

پذيرد. در انجام مي هفت روزقبل از تاريخ برگزاري انتخابات آغاز و به مدت بيست روز از نام داوطلبان جهت انتخابات ثبت -2-۳

نام به مهلت ثبت، من اطالع رساني مجدد به دانشجويان همان واحدكنندگان به حد نصاب نرسد، ضنامكه تعداد ثبت واحدهايي

 گردد.تمديد مي روز سهمدت 

آيين نامه شوراي صنفي  2ذيل ماده 2-۱-2) طبق جدول بند  اعضاي منتخب حداقلكنندگان به تعداد نامحد نصاب ثبت تبصره: 

 باشد.عالوه يک ميو دستياران( به دانشجويي

آيين نامه  ۴ماده ذيل  ۵-۴بند  فادبر اساس منام، صالحيت داوطلبان را موظف است پس از پايان مهلت ثبت كميته اجرايي -۳-۳

 اعالم نمايد. بصورت عموميرا بررسي و اسامي نهايي داوطلبان  روز كاري چهارو دستياران طي  شوراي صنفي دانشجويي
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را قبل از پايان مهلت ثبت نام را  ۴ذيل ماده  ۵-۴مندرج در بند ط بايست مستندات مربوط به شرايكليه داوطلبان مي :5تبصره

ليست داوطلب از  مورد نياز در زمان تعيين شده،عدم تحويل مدارک  صورت . درجهت بررسي به كميته اجرايي تحويل نمايند

   مي گردد.حذف انتخابات كانديداهاي حاضر در 

به رد صالحيت خود اعتراض نمايند. مرجع رسيدگي مجدد به  ساعت 04رف توانند ظداوطلبان رد صالحيت شده مي :7 تبصره

 صالحيت داوطلب معترض، كميته نظارت بر انتخابات خواهد بود.

و  قبل از انتخابات پايان يابد ساعت 57بايست از چهار روز قبل از برگزاري انتخابات آغاز و تبليغات در فضاي فيزيكي مي -۴-۳

 باشد.در فضاي فيزيكي دانشگاه/دانشكده بر عهده كميته اجرايي ميكانديداها تبليغاتي نظارت بر نشر محتواي 

اجرايي تعيين و توسط كميته ول حوزه انتخاباتي ئمس نفر به عنوان يک واحد دانشگاهيهر برگزاري انتخابات الزم است براي  -۵-۳

تا پايان اخذ ابتداي برگزاري انتخابات  ازموظف است  نتخاباتيحوزه امسئول صادر گردد.  اجرايييس كميته ئابالغ ايشان از سوي ر

 با هماهنگي كميته اجرايي به مشكالت احتمالي رسيدگي نمايد. حضور يابد و گيري در حوزه انتخاباتراي

و  74تا  51 ها از ساعتخوابگاه در، 50صبح تا  4ساعت از  هادانشكدهدر به منظور افزايش مشاركت دانشجويان، انتخابات  -6-۳

قابل تمديد  دو ساعتتا  يس كميته اجراييئنظر ر اين زمان با. شودميبرگزار  50صبح تا  54از ساعت  در واحدهاي بيمارستاني

 است.

زمان برگزاري انتخابات هر واحد دانشگاهي، صرفا يک روز خواهد بود و ترجيحا انتخابات تمامي واحدهاي دانشگاهي در يک  -7-۳

 ميشود. روز برگزار 

 ؛و مراكز آموزشي درماني و خوابگاهي ايدر صورت فراهم نشدن شرايط برگزاري همزمان انتخابات واحدهاي دانشكده تبصره:

 ريزي نمايد.برنامه تواند برگزاري انتخابات را در دو  روز متواليكميته نظارت مي

)شامل: حداقل يک دستگاه كامپيوتر متصل به  لكترونيکميز خدمت اسازي تهيه و آمادهجهت برگزاري انتخابات مجازي،  -8-۳

باشد و در زمان به عهده كميته اجرايي مي ،اينترنت پر سرعت( در فضاي عمومي هر واحد دانشگاهي كه در ديد عموم باشد

  شود.داده ميواحد  ينتخاباتامسئول انتخابات تحويل 
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رساني به ي موظف به نصب بنر برگزاري انتخابات جهت اطالع دانشگاهدهاي كميته اجرايي، جهت برگزاري انتخابات در واح -9-۳

 باشد.دانشجويان مي

گردد و حائزين باالترين آرا در انتخابات به عنوان عضو شوراي صنفي واحد معرفي انتخابات در يک مرحله برگزار مي -۱۱-۳

 شوند.مي

آن  ياعضا تواند به منظور تعيينكميته نظارت مي ،اصلي و علي البدلدر بين نفرات  ) برابر( در صورت كسب آرا مشترک تبصره:

  .اقدام نمايد اعضاي منتخب آن واحدتعداد انتخابات مجدد و يا افزايش دونفر به  برگزاري نسبت به ،واحد

دستياران  انتخاب و تغيير دبير شوراي صنفي واحد و عضو كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و -۱۱-۳

 دانشگاه/دانشكده بر اساس آراي نصف به عالوه يک اعضاي شوراه، در اولين جلسه صورت مي پذيرد.

دانشگاه/دانشكده موظف است هماهنگي الزم براي تشكيل اولين جلسه شوراي صنفي واحد  و دانشجويي معاونت فرهنگي :5تبصره

 ..انجام دهدپس از انتخابات  يک هفتهها را حداكثر تا 

اعضاي كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/دانشكده  اين زمان براي انتخاب :7تبصره

 پس از برگزاري انتخابات خواهد بود. يکماه تاحداكثر 

دوره متوالي انتخاب و در اين جايگاه فعاليت  ۳ توانند حداكثر تاو دستياران واحد ها مي يدبيران شوراي صنفي دانشجوي :۳تبصره

 نمايند.

 

 واحدها نظارت بر شوراي صنفي -0ماده 

در صورت وصول  خواهد شد.دريافت بعد از انتخابات  كاري روز 7شكايات و اعتراضات در خصوص انتخابات شوراي صنفي تا  -۱-۴

جلسه كميته  ،انتخاباتاعالم نتايج از  كاري بعد روز 1ايد ب، دانشجويي و انتخابات به معاونت فرهنگي نتايج شكايت در خصوص

 .و تصميمات متخذه اعالم مي شود و اعتراضات واصله تشكيل شود در خصوص شكايتبررسي نظارت جهت 

 :دنشومتخلف محسوب ميموارد زير  در صورت عدم رعايت و دستياران ياعضا و دبيران شوراي صنفي دانشجوي -2-۴

شوراي آيين نامه  ۴ماده ذيل ي در طي دوره عضويت شوراي صنفي بايد داراي شرايط ذكر شده در منتخب شوراي صنف -

 باشد.و دستياران صنفي دانشجويي 
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 و دستياران باشد. يآيين نامه شوراي صنفي دانشجوي ۵و  ۳فعاليت اعضا شوراي صنفي بايد با درنظر گرفتن ماده  -

  ماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و دستيارانكميته هقوانين داخلي ، صنفي شوراي ياعضا -

 .را رعايت مي كننددانشگاه/دانشكده 

و كميته هماهنگي امور  دانشجويي و دستياران واحدهاي دانشگاهي يصنف يدر مورد انحالل شورا يريگميمرجع تصم -۳-۴

 .باشديمدانشگاه رت نظا هيأت، رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/ دانشكده

مرجع تجديد نظر در خصوص موضوعات كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/  تبصره:

 نظارت مركزي است. هيأت، در هيات نظارت دانشگاه/ دانشكده دانشكده

 ، انتخاباتدر هيات نظارت دانشگاه وراي واحدانحالل شو  صنفيدرصورت احراز تخلف و اثبات عدم صالحيت اعضاي شوراي  -۴-۴

 .برگزار خواهد شد ،بعد از انحالل يک ماهآن واحد ظرف مدت  مجدد

جدول بررسي تخلفات و يا طبق  (و دانشجويي درخواست كتبي خود )به معاونت فرهنگي ا ارائهچنانچه عضو شوراي صنفي ب -۵-۴

كميته هماهنگي در مورد همچنين و  شوراي واحددر مورد ، منتخب بعدي ( خارج گردد،كميته مشترک)واحد/از عضويت شوراي 

 به كميته وارد مي شود. از اولين جلسه بعديصنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/دانشكده،  امور رفاهي

 

 فلوچارت اعتراض، شكايت، نظارت و ارايه گزارش عملكرد: -6-۴
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نگی واحد/ کمیته هماه مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی هیأت

گاه/ امور رفاهی و صنفی مشترک دانشجویی و دستیاران دانش

شجویی وزارتمستقر در معاونت فرهنگی داندانشکده   

 کمیته نظارت بر انتخابات دانشگاه/دانشکده

کمیته هماهنکی امور رفاهی و 
صنفی دانشجویی و دستیاران 

 دانشگاه/دانشکده

 

 شورای صنفی واحد

 نظارت / رأي

 نظارت / رأي

 نظارت / رأي

 ارائه خدمات/پاسخ

 دانشجویان واحد دانشگاهی

 

 

گزارش 

 عملکرد

 

گزارش 

 عملکرد

 

زارش گ

 عملکرد

 

اعتراض/ 

 شکايت

 

اعتراض / 

 شکايت

 

اعتراض/ 

 شکايت

 نظارت

 نظارت

اعتراض به 
عملکرد 

 شوراي واحد

اعتراض به 
كميته رأي 

 هماهنگي

اعتراض به 
رأي معاونت 
 دانشجويي
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 جدول نحوه پيگيري تخلف، صدور راي و جايگزيني اعضاء يا ترميم شوراها:  -8-۴

 رديف متخلف راي/اقدام اقدام كننده نحوه پيگيري تخلف،جايگزيني اعضاء يا ترميم شورا

دبير كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به تذكر كتبي منجر مي

ي و دستياران دانشگاه/ مشترک دانشجوي

 دانشكده

 تذكر شفاهي

 عضو

 شوراي واحد 
 تذكر كتبي نظارت دانشگاه هيأتدبير  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به لغو عضويت منجر مي ۱

 شود.جايگزين مي منتخب بعديعضو مطرح و در صورت تصويب  كميته هماهنگيدر 
 لغو عضويت نظارت دانشگاه هيأترئيس 

دبير كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به تذكر كتبي منجر مي

مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/ 

 دانشكده

 تذكر شفاهي

 دبير 

 شوراي واحد
 تذكر كتبي گاهنظارت دانش هيأتدبير  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به عدم صالحيت دبيري منجر مي 2

انتخاب و كميته هماهنگي دبير جديد با نظارت  بيمطرح و در صورت تصو  نظارت دانشگاه هيأتدر 

 عدم صالحيت نظارت دانشگاه هيأتدبير  شود.جايگزين مي

كميته  بيرو د عضو تذكر شفاهي نظارت دانشگاه هيأتدبير  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به تذكر كتبي منجر مي

هماهنگي امور رفاهي و 

صنفي دانشجويي و 

۴ 
 تذكر كتبي نظارت دانشگاه هيأتدبير  شود.در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به لغو عضويت منجر مي
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 دبير كميته هماهنگي امور رفاهي ومتخلف از  ،دييطرح شده و در صورت تا نظارت دانشگاه هيأتدر 

واحد، دبير  كميتهخارج و در اولين جلسه  صنفي مشترک دانشجويي و دستياران دانشگاه/ دانشكده

 شود.جديد انتخاب و جايگزين مي

 لغو عضويت نظارت دانشگاه هيأترئيس 

دستياران 

 دانشگاه/دانشكده

 تذكر شفاهي مركزي نظارت هيأتدبير  .شودمي منجر كتبي تذكر به دوره، طي در تخلف تكرار صورت در
ران كميته دبيمجمع عضو 

و هماهنگي امور رفاهي 

صنفي دانشجويي و 

دستياران دانشگاه/دانشكده 

 ها

۵ 

تذكر كتبي دريافت  متخلفطرح موضوع با معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت و در صورت توافق 

 تذكر كتبي مركزي نظارت هيأتدبير  شود.منجر ميلغو عضويت در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به كرده و 

 عضويت لغو مركزي نظارت هيأترئيس  .شودمي جايگزينمتخب بعدي   عضو تصويب صورت در و شده طرح موضوع مركزي نظارت هيأت در

 تذكر شفاهي وزارت امور دانشجويان مديركل .شودمي منجر كتبي تذكر به دوره، طي در تخلف تكرار صورت در

شوراي  عضو و دبير

مشورتي معاونت فرهنگي 

دانشجويي ستاد وزارت و 

 متبوع

6 

تذكر كتبي دريافت  متخلفطرح موضوع با معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت و در صورت توافق 

 تذكر كتبي وزارت مديركل امور دانشجويان شودمنجر ميلغو عضويت در صورت تكرار تخلف در طي دوره، به كرده و 

مشورتي ي شورا بعدي جلسه اولين در تصويب ورتص در و شده طرح موضوع مركزي نظارت هيأت در

 صالحيت عدم وزارت و فرهنگي معاون دانشجويي .شودمي جايگزين و فرهنگي وزارت معاون دانشجوييمنتخب بعدي با نظر  عضو
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 دبيرانعمومي : تشکيل مجمع 1ماده

فرهنگي و معاونت  ،دستيارانو  يصنفي دانشجوي از برگزاري انتخابات طبق آيين نامه شوراي ماه ۳حداكثر پس از  -۱-۵

كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي دانشجويي و دستياران دبيران عمومي مجمع اولين جلسه  وزارت،دانشجويي 

  .را برگزار مي نمايد دانشگاه/دانشكده  علوم پزشكي

امور رفاهي و صنفي دانشجويي و دستياران كميته هماهنگي  دبيرموظف هستند تدابير الزم جهت حضور ها دانشگاه -2-۵

 دعوت نامه وزارت اتخاذ نمايند.بر اساس دبيران عمومي دانشگاه/دانشكده  علوم پزشكي خود را در نشست هاي مجمع 

 يابد.اعضا رسميت مي ۱نشست مجمع دبيران با حضور نصف به عالوه  -۳-۵

كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي دانشجويي و دستياران امه ندبيران طبق آيينعمومي مجمع انتخابات منتخبان  -۴-۵

 دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي در اولين جلسه مجمع دبيران برگزار خواهد شد.

 دبيران به صورت حضوري برگزار خواهد شد.عمومي مجمع  منتخبان انتخابات -۵-۵

خصوص تصميم گيري در  ، دبيرانعمومي ي نشست مجمع در خصوص بروز شرايط خاص و عدم امكان برگزاري حضور تبصره:

وزارت  معاون فرهنگي و دانشجوييمجمع دبيران بر عهده منتخب اعضاي نحوه برگزاري مجمع دبيران و نيز انتخابات تعداد و 

 خواهد بود.

 

بر شوراهاي صنفي  ظارتت مركزي نأكه از سوي هيدر مواردي كه در اين دستورالعمل بدان اشاره نشده است، مادامي -6ماده

 باشد./ دانشكده ميكميته نظارت بر انتخابات دانشگاهدستورالعملي صادر نگردد، اتخاذ تصميم با  و دستياران يدانشجوي

                                                 

 عباس شیراوژن دكتر 

 دانشجويي معاون فرهنگي،

 ت مركزي نظارتیس هیأئو ر

 و دستیاران يصنفي دانشجوي بر شوراهاي


