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شيوه نامه انتخابات منايندگان مديران مسئول نشريات 
 دانشجويی

 در کميته های ناظر و شورای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی
 

 مقدمه
شگاهی وزارت             شريات دان بر ن ناظر  کزی  شورای مر صوبه  به م بنا

 9مـاده   2و تبصره  4ماده  2علوم، حتقيقات و فناوری، طبق تبصره 
يی     ستورالعمل اجرا شگاهی،          د شريات دان يت ن بر فعال ناظر  ضوابط 

سئول                 مديران م بات  گزاری انتخا ظور بر به من ضر  مه حا شيوه نا
ته             ضو کمي ندگان ع يدن مناي هت برگز شگاهها ج شجويی دان شريات دان ن
های ناظر و منايندگان ايشان برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی  

م هر سال حتصيلی  ناظر تدوين گرديده است. اين انتخابات در ترم دو
 در دانشگاهها برگزار خواهد شد.

 
 فصل اول ـ انتخابات

در جلسه انتخابات ضمن تعيين اعضای دانشجويی کميتـه   -1ماده 
 طناظر دانشگاه با توجه به تعداد نشريات منتشره که دارای شراي           

نامه باشند، مناينـدگان مـديران مسـئول     شيوه 3ذکر شده در ماده 
شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر بر اساس         دانشگاه به منظور    

 جدول ذيل انتخاب می گردند.
 

تعداد منايندگان منتخب نسبت به تعداد نشريات منتشره هر 
 دانشگاه

 

تعداد نشريات  رديف
 واجد شرايط

تعداد منايندگان 
 منتخب

 نفر 2 نشريه 10تا  1از  1

 20تا  11از  2
 نشريه

 نفر 4

 30تا  21از  3
 نشريه

 نفر 6

 40تا  31از  4
 نشريه

 نفر 7

 50تا  41از  5
 نشريه

 نفر 8

 65تا  51از  6
 نشريه

 نفر 9

 80تا  66از   7
 نشريه

 نفر 10

 95تا  81از  8
 نشريه

 نفر 11
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 110تا  96از  9
 نشريه

 نفر 12

 
 

 110: در دانشگاههايی که تعداد نشريات فعال بـيش از  1تبصره 
نشريه مـازاد بـر آن، يـک نفـر بـه       20نشريه باشد، به ازای هر 

 تعداد منايندگان آن دانشگاه افزوده می شود.
: در کليه دانشگاهها نفـر اول و نفـر دوم منتخبـان،    2تبصره 

شگاه                 ناظر دان ته  بدل کمي لی ال ضو ع سوم ع فر  صلی، و ن ضای ا اع
 خواهد بود.
: در صورت سلب شرايط يا استعفای هريـک از مناينـدگان   3تبصره 

مديران مسئول دانشگاه تا زمان برگزاری انتخابات شورای          منتخب  
مرکـزی نـاظر، اولـين فـردی کـه نــام او در فهرسـت مشـارش آراء         

 انتخابات پس از منايندگان منتخب بوده است جايگزين وی می شود.
 

 فصل دوم ـ نظارت بر انتخابات
کميته ناظر بر نشريات دانشگاه مسئوليت نظـارت بـر    – 2ماده 
 خابات از زمان ثبت نام کانديداها تا اعالم نتايج ايی، روند انت

رسيدگی اوليه به شکايات، تنظيم صورجتلسه ايی انتخابات و معرفی  
برگزيدگان کميته ناظر دانشگاه و منتخبان جهت شرکت در انتخابات  
ضور               با ح ته  ين کمي سات ا هده دارد. جل ناظر را برع کزی  شورای مر

يت می يابد. در اين شيوه نامه به اين          حداقل شش نفر از اعضا رمس    
بات اطالق می گردد. تصميمات               ته ناظر بر انتخا کميته عنوان کمي

 اين کميته با رای اکثريت مطلق حاضران اجرا می شود.
تبصره: عضو علی البدل دانشجو در کميته ناظر بر انتخابات حق      

 حضور و رای خواهد داشت.
از اعضای دانشجويی کميته  در صورت کانديداتوری هريک -3ماده 

که                 سئولی  مديران م يان  عه از م يد قر به ق عداد  مهان ت به  ناظر، 
کانديدا نبوده و اعالم آمادگی منوده باشند انتخاب می شوند. ثبت             
نام مديران مسئول داوطلب عضويت در کميته ناظر بر انتخابات هم             

بايد   زمان با ثبت نام کانديداهای انتخاباتی اجنام خواهد شد و           
 قبال� به اطالع مديران مسئول نشريات رسيده باشد.

مسئوليت برگزاری انتخابات بـر عهـده مـدير فرهنگـی      -4ماده 
 دانشگاه است.

مشارش             بات و  گزاری انتخا يداها، بر نام کاند بت  هت ث صره: ج تب
آراء با پيشنهاد مدير فرهنگی و تاييد کميته ناظر بر انتخابات           

 ارکنان دانشگاه انتخاب می شوند.تعدادی از دانشجويان يا ک
مرجع تاييد صحت انتخابات، کميته ناظر بر انتخابـات   -5ماده 

 است.
در پايان هر مرحله از انتخابات (تاييد کانديداها و  -6ماده 

ايی                   سامی  عالم ا شکايات، ا به  سيدگی  يه، ر سامی اول عالم ا ا
شکايات          به  سيدگی  بات، ر گزاری انتخا يداها، بر باتی،  کاند انتخا
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مشارش آراء و اعالم نتايج) صورجتلسات مربوطه توسط کميته ناظر بر           
 انتخابات تنظيم و به تاييد اعضا می رسد.

 
 فصل سوم ـ شرايط کانديداها و رای دهندگان

 کانديداها بايد حائر شرايط زير باشند: -7ماده 
مديرمسئول بوده و حـداقل دو تـرم از حتصـيل ايشـان بـدون       -1

 احتساب ترم جاری باقی مانده باشد.
انتشار از کميتـه نـاظر دانشـگاه    نشريه ايشان دارای جموز  -2

بوده و در يکسال قبل از تاريخ انتخابات حداقل يک مشاره منتشر            
 شده باشد.

تبصره: کانديداها بايد در زمان ثبت نام عالوه بر تکميل فرم             
آخرين مشاره نشريه     ثبت نام، تصوير کارت دانشجويی و يک نسخه از        

 خود را جهت تشکيل پرونده ارائه دهند.
تنها مديرمسئول نشرياتی که دارای جموز انتشار کميته  -8ماده 

و در يکسال قبل از تاريخ انتخابات حداقل يک  ناظر دانشگاه بوده 
مه                 فی نا ئه معر با ارا ا ( نده آ يا مناي شند  شده با شر  مشاره منت

 مکتوب) حق رای دارند.
: هر فرد تنها می تواند مناينده يک مدير مسئول باشـد  1ه تبصر

 و يک مدير مسئول منی تواند مناينده مدير مسئول ديگر باشد.
: در صورت معرفی مناينده از طرف مدير مسئول، الزم است 2تبصره 

مراتب تا پايان وقت اداری روز قبل از انتخابات به صورت مکتوب           
 برسد.به اطالع مدير فرهنگی دانشگاه 

 
 فصل چهارم ـ اخذ رای

جهت ثبت نام کانديداهای انتخاباتی بايد حـداقل سـه    -9ماده 
روز کاری در نظر گرفته شود و اين مهلت به طور مکتوب و به حنو              

 مقتضی به اطالع مديران مسئول نشريات دانشگاه برسد.
 

کانديداها در هر مرحله ای که قصـد انصـراف داشـته     -10ماده 
شند، موظف  بر                 با ناظر  ته  به کمي بی  صورت کت به  تب را  ند مرا

 انتخابات اعالم منايند.
تاريخ دقيق جلسه برگزاری انتخابات در دانشگاه بـه   -11ماده 

مهراه فهرست نشرياتی که دارای حق رای می باشند، حداقل يک هفته             
پيش از زمان تعيين شده بايد به طور مکتوب و به حنو مقتضی به                 

 مسئول نشريات برسد. اطالع کليه مديران
می                ست  ست ني نامش در فهر که  شريه ای  سئول ن مدير م صره:  تب
تواند مراتب را به کميته ناظر اعالم و کميته ناظر پس از بررسی،  

 فهرست ايی را در زمان برگزاری انتخابات اعالم خواهد کرد.
جلسه انتخابات با حضور اکثريت مطلق (نصف به عـالوه   -12ماده 

مديرا    بد. در            يک)  می يا يت  حق رای رمس شريات دارای  سئول ن ن م
صورتيکه جلسه انتخابات حد نصاب تعيين شده را کسب ننمايد، جلسه  
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جمدد حداکثر طی دو هفته بعد از آن تاريخ برگزار و انتخابات با           
 رای حاضران اجنام خواهد شد.

چنانچه تعداد کانديداها برابر يـا کمـرت از تعـداد     -13ماده 
ه منايندگان دانشگاه (طبق جدول) باشد، انتخابات کميته        تعيين شد  

خاب و               ته انت ين کمي شجوی ا ضو دان سه ع گزار و  شگاه بر ناظر دان
شورای               بات  شرکت در انتخا هت  شان ج مهراه اي به  يداها  يه کاند بق

 مرکزی ناظر معرفی می شوند.
در هر برگ رای به تعداد منايندگان منتخـب دانشـگاه    -14ماده 

بق   مشارش آراء           (ط پس از  گردد و  می  بت  يداها ث سامی کاند جدول) ا
نفر اول و دوم به عنوان اعضای اصلی کميته ناظر و نفر سوم به              
عنوان عضو علی البدل خواهند بود که حق شرکت در انتخابات شورای  
شگاه             خب دان ندگان منت عداد مناي که ت صورتی  ند. در  کزی را دار مر

مرکزی (طبق جدول) بيش از سه نفر         جهت شرکت در انتخابات شورای     
 باشد، به ترتيب آراء ماخوذه نفرات بعدی معرفی می شوند.

در صورت برابری آراء دو نفر از منتخبـان، يکـی از    -15ماده 
 ايشان به قيد قرعه انتخاب می گردد.

 
 
 

 فصل پنجم ـ مشارش آراء
آراء ناخوانـا، آراء حـاوی اسـامی ديگـری غيـر از       -16ماده 
ای انتخاباتی و آراء سفيد جزء آراء باطله حمسوب ولی به          نامزده 

 عنوان آراء ماخوذه مشارش می گردد.
آراء فاقد مهر و آراء مندرج در برگه هـای غيـر از    -17ماده 

 تعرفه های انتخاباتی باطل بوده و مشارش منی شود.
در صورتی که در برگ رای عالوه بر نـام کانديـداهای    -18ماده 

ده باشد،  ــ (مطابق فهرست ايی) اسامی ديگری نوشته ش       اعالم شده   
يا نام يک داوطلب چند بار تکرار شده باشد، برگ رای باطل نبوده  

 و فقط اسامی اضافی مشارش منی شود.
هايی درج            ياز نام عداد موردن شرت از ت که بي صورتی  صره: در  تب
 شده باشد، به تعداد موردنظر از باالی فهرست اسامی در برگ رای           

 خوانده و اسامی اضافی حذف می شود.
روز  2بر انتخابات موظف است حداکثر تا کميته ناظر  -19ماده 

پـس از برگـزاری انتخابـات نتيجـه را اعـالم و در خصـوص تاييـد         
 انتخابات اعالم نظر منايد.

 
 فصل ششم ـ تاييد، ابطال انتخابات و اعالم شکايات

سبت به حنوه برگـزاری  چنانچه مديران مسئول نشريات ن -20ماده 
 3انتخابات يا نتايج حاصله اعرتاض داشته باشند مـی تواننـد تـا    

روز پس از اعالم نتايج، شکايت خود را به صورت کتبی و مستند به             
تسليم منايند. کميته ناظر نيز می بايد        کميته ناظر بر انتخابات     

 روز شکايات را بررسی و نظر ايی را اعالم منايد. 5طی 
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صره  صوص           تب شکايت در خ صول  صورت و ند در  می توا ناظر  ته  : کمي
 ارتکاب ختلف در مشارش آراء نسبت به بازمشاری آراء اقدام منايد.

 موارد ابطال انتخابات عبارتند از: -21ماده 
عضو اصلی يا علی البـدل کميتـه    کانديداهايی که به عنوان -1

 را دارا نباشند. 7ناظر برگزيده می شوند شرايط مذکور در ماده 
 رعايت نشده باشد. 12حدنصاب تعيين شده در ماده  -2
حمرز گردد که در اطالع رسـانی زمـان دقيـق برگـزاری جلسـه       -3

 انتخابات به مديران مسئول کوتاهی شده است.
که منجر به تغيير نتيجه انتخابـات   در صورت حمرز شدن ختلفی -4

 گردد.
چنانچه مديران مسئول نسبت به عملکرد کميتـه نـاظر    -22ماده 

بر انتخابات اعرتاض داشته باشند می توانند شکايت خود را ظرف سه  
به مهراه مستندات به هيئت نظارت بر تشکل های دانشگاه ارائه  روز 

سيدگی          به آن ر ته  ظرف دو هف ئت  ين هي ند و ا شکايت    ده صوص  و در خ
 اعالم نظر می کند.

در صورت ابطال انتخابات، ضمن ارائه داليـل مسـتند،    -23ماده 
بر انتخابات زمان برگزاری جمدد انتخابات را حداکثر        کميته ناظر   

هفته بعد تعيين منوده و مراتب را به اطـالع مـديران مسـئول     2تا 
 خواهد رساند.

تبصـره در تـاريخ    11و مـاده   24اين شيوه نامه در شش فصـل،  
 به تصويب شورای مرکزی ناظر بر نشريات دانشگاهی رسيد. 11/2/87

 


