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مقدمه: 

 دستورالعمل 9 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2بنا به مصوبه شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق تبصره 

اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، شيوه نامه حاضر به منظور برگزاري انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه ها 

جهت برگزيدن نمايندگان عضو كميته هاي ناظر و نمايندگان ايشان براي شركت در انتخابات شوراي مركزي ناظر تدوين گرديده است. اين 

انتخابات در ترم دوم هر سال تحصيلي در دانشگاه ها برگزار خواهد شد. 

  

فصل اول ـ انتخابات 

ـدر جلسه انتخابات ضمن تعيين اعضاي دانشجويي كميته ناظر دانشگاه، با توجه به تعداد نشريات منتشره كه داراي شرايط ذكر شده در 1ماده 

 شيوه نامه باشند، نمايندگان مديران مسئول دانشگاه به منظور شركت در انتخابات شوراي مركزي ناظر بر اساس جدول ذيل انتخاب 3ماده 

مي گردند. 

  

تعداد نمايندگان منتخب نسبت به تعداد نشريات منتشره هر دانشگاه 

رديف                                                              

تعداد نشريات واجد شرايط 

تعداد نمايندگان منتخب 

 نفر 2                                         نشريه10 تا 1از ـ1

 نفر 4                                       نشريه20 تا 11از ـ 2

 نفر 6                                        نشريه30 تا 21ازـ 3



 نفر 7                                        نشريه40 تا 31از ـ4

 نفر 8                                    نشريه50 تا 41از ـ 5

 نفر 9                                     نشريه65 تا 51از ـ 6

 نفر 10                                   نشريه80 تا 66ز ـ  7

 نفر 11                                   نشريه95 تا 81از ـ 8

 نفر 12                                  نشريه110 تا 96از ـ 9

  

  

 نشريه مازاد بر آن، يك نفر به تعداد نمايندگان آن 20 نشريه باشد، به ازاي هر 110: در دانشگاههايي كه تعداد نشريات فعال بيش از 1تبصره  

دانشگاه افزوده مي شود. 

: در كليه دانشگاهها نفر اول و نفر دوم منتخبان، اعضاي اصلي، و نفر سوم عضو علي البدل كميته ناظر دانشگاه خواهد بود. 2تبصره 

: در صورت سلب شرايط يا استعفاي هر يك از نمايندگان منتخب مديران مسئول دانشگاه تا زمان برگزاري انتخابات شوراي مركزي 3تبصره 

ناظر، اولين فردي كه نام او در فهرست شمارش آراء انتخابات پس از نمايندگان منتخب بوده است جايگزين وي مي شود. 

  

فصل دوم ـ نظارت بر انتخابات 

ـكميته ناظر بر نشريات دانشگاه مسئوليت نظارت بر روند انتخابات از زمان ثبت نام كانديداها تا اعالم نتايج نهايي، رسيدگي اوليه به 2ماده 

شكايات، تنظيم صورتجلسه نهايي انتخابات و معرفي برگزيدگان كميته ناظر دانشگاه و منتخبان جهت شركت در انتخابات شوراي مركزي ناظر 

را بر عهده دارد. جلسات اين كميته با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد. در اين شيوه نامه به اين كميته عنوان كميته ناظر بر 

انتخابات اطالق مي گردد. تصميمات اين كميته با رأي اكثريت مطلق حاضران اجرا مي شود. 

تبصره: عضو علي البدل دانشجو در كميته ناظر بر انتخابات حق حضور و رأي خواهد داشت. 

: در صورت كانديداتوري هر يك از اعضاي دانشجويي كميته ناظر، به همان تعداد به قيد قرعه از ميان مديران مسئولي كه كانديدا 3ماده  

نبوده و اعالم آمادگي نموده باشند انتخاب مي شوند. ثبت نام مديران مسئول داوطلب عضويت در كميته ناظر بر انتخابات هم زمان با ثبت نام 

كانديداهاي انتخاباتي انجام خواهد شد و بايد قبالً به اطالع مديران مسئول نشريات رسيده باشد. 

: مسئوليت برگزاري انتخابات بر عهده مدير فرهنگي دانشگاه است. 4ماده  



تبصره: جهت ثبت نام كانديداها، برگزاري انتخابات و شمارش آراء، با پيشنهاد مدير فرهنگي و تأييد كميته ناظر بر انتخابات تعدادي از 

 دانشجويان يا كاركنان دانشگاه انتخاب مي شوند.

 

 

 ـمرجع تأييد صحت انتخابات، كميته ناظر بر انتخابات است. 5ماده 

در پايان هر مرحله از انتخابات (تأييد كانديداها و اعالم اسامي اوليه، رسيدگي به شكايات، اعالم اسامي نهايي كانديداها، برگزاري   ـ6ماده 

انتخابات، رسيدگي به شكايات انتخاباتي، شمارش آراء و اعالم نتايج) صورتجلسات مربوطه توسط كميته ناظر بر انتخابات تنظيم و به تأييد 

اعضا مي رسد. 

فصل سوم ـ شرايط كانديداها و رأي دهندگان: 

- كانديداها بايد حائز شرايط زير باشند: 7ماده  

 ـ مديرمسئول بوده و حداقل دو ترم از تحصيل ايشان بدون احتساب ترم جاري باقي مانده باشد. 1

نشريه ايشان داراي مجوز انتشار از كميته ناظر دانشگاه بوده و در يكسال قبل از تاريخ انتخابات حداقل يك شماره منتشر شده باشد.   ـ2

تبصره: كانديداها بايد در زمان ثبت نام عالوه بر تكميل فرم ثبت نام، تصوير كارت دانشجويي و يك نسخه از آخرين شماره نشريه خود را جهت 

تشكيل پرونده ارائه دهند. 

 ـ تنها مديرمسئول نشرياتي كه داراي مجوز انتشار از كميته ناظر دانشگاه بوده و در يكسال قبل از تاريخ انتخابات حداقل يك شماره 8ماده  

منتشر شده باشند يا نماينده آنها (با ارائه معرفي نامه مكتوب) حق رأي دارند. 

: هر فرد تنها مي تواند نماينده يك مدير مسئول باشد و يك مدير مسئول نمي تواند نماينده مدير مسئول ديگر باشد. 1تبصره 

: در صورت معرفي نماينده از طرف مدير مسئول، الزم است مراتب تا پايان وقت اداري روز قبل از انتخابات به صورت مكتوب به اطالع 2تبصره 

مدير فرهنگي دانشگاه برسد. 

فصل چهارم ـ اخذ رأي:  

- جهت ثبت نام كانديداهاي انتخاباتي بايد حداقل سه روز كاري در نظر گرفته شود و اين مهلت به طور مكتوب و به نحو مقتضي به 9ماده 

اطالع مديران مسئول نشريات دانشگاه برسد. 

-كانديداها در هر مرحله اي كه قصد انصراف داشته باشند، موظفند مراتب را به صورت كتبي به كميته ناظر بر انتخابات اعالم نمايند. 10ماده  



- تاريخ دقيق جلسه برگزاري انتخابات در دانشگاه، به همراه فهرست نشرياتي كه داراي حق رأي مي باشند، حداقل يك هفته پيش از 11ماده  

زمان تعيين شده بايد به طور مكتوب و به نحو مقتضي به اطالع كليه مديران مسئول نشريات برسد. 

تبصره: مدير مسئول نشريه اي كه نامش در فهرست نيست مي تواند مراتب را به كميته ناظر اعالم و كميته ناظر پس از بررسي، فهرست نهايي 

را در زمان برگزاري انتخابات اعالم خواهد كرد. 

- جلسه انتخابات با حضور اكثريت مطلق (نصف به عالوه يك) مديران مسئول نشريات داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورتيكه 12ماده 

جلسه انتخابات حد نصاب تعيين شده را كسب ننمايد، جلسه مجدد حداكثر طي دو هفته بعد از آن تاريخ برگزار و انتخابات با رأي حاضران 

انجام خواهد شد. 

- چنانچه تعداد كانديداها برابر يا كمتر از تعداد تعيين شده نمايندگان دانشگاه (طبق جدول) باشد، انتخابات كميته ناظر دانشگاه 13ماده  

برگزار و سه عضو دانشجوي اين كميته انتخاب و بقيه كانديداها به همراه ايشان جهت شركت در انتخابات شوراي مركزي ناظر معرفي 

مي شوند. 

- در هر برگ رأي به تعداد نمايندگان منتخب دانشگاه (طبق جدول) اسامي كانديداها ثبت مي گردد و پس از شمارش آراء، نفر اول و 14ماده  

دوم به عنوان اعضاي اصلي كميته ناظر و نفر سوم به عنوان عضو علي البدل خواهند بود كه حق شركت در انتخابات شوراي مركزي را دارند. در 

صورتي كه تعداد نمايندگان منتخب دانشگاه جهت شركت در انتخابات شوراي مركزي (طبق جدول) بيش از سه نفر باشد، به ترتيب آراء 

مأخوذه نفرات بعدي معرفي مي شوند. 

- در صورت برابري آراء دو نفر از منتخبان، يكي از ايشان به قيد قرعه انتخاب مي گردد. 15ماده 

فصل پنجم ـ شمارش آراء: 

- آراء ناخوانا،  آراء حاوي اسامي ديگري غير از نامزدهاي انتخاباتي و آراء سفيد جزء آراء باطله محسوب ولي به عنوان آراء مأخوذه 16ماده 

شمارش مي گردد. 

- آراء فاقد مهر و آراء مندرج در برگه هاي غير از تعرفه هاي انتخاباتي باطل بوده و شمارش نمي شود. 17ماده  

- در صورتي كه در برگ رأي عالوه بر نام كانديداهاي اعالم شده (مطابق فهرست نهايي) اسامي ديگري نوشته شده باشد، يا نام يك 18ماده  

داوطلب چند بار تكرار شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي شمارش نمي شود. 

تبصره: در صورتي كه بيشتر از تعداد مورد نياز نام هايي درج شده باشد، به تعداد موردنظر از باالي فهرست اسامي در برگ رأي خوانده و  

اسامي اضافي حذف مي شود. 



 روز پس از برگزاري انتخابات نتيجه را اعالم و در خصوص تأييد انتخابات اعالم 2- كميته ناظر بر انتخابات موظف است حداكثر تا 19ماده  

نظر نمايد. 

فصل ششم ـ تأييد، ابطال انتخابات و اعالم شكايات:  

 روز پس از 3نسبت به نحوه برگزاري انتخابات يا نتايج حاصله اعتراض داشته باشند مي توانند تا  -چنانچه مديران مسئول نشريات 20ماده  

 روز شكايات را 5اعالم نتايج، شكايت خود را به صورت كتبي و مستند به كميته ناظر بر انتخابات تسليم نمايند. كميته ناظر نيز مي بايد طي 

بررسي و نظر نهايي را اعالم نمايد. 

تبصره: كميته ناظر مي تواند در صورت وصول شكايت در خصوص ارتكاب تخلف در شمارش آراء نسبت به بازشماري آراء اقدام نمايد. 

 ـ موارد ابطال انتخابات عبارتند از: 21ماده 

 را دارا نباشند. 7 ـ كانديداهايي كه به عنوان عضو اصلي يا علي البدل كميته ناظر برگزيده مي شوند شرايط مذكور در ماده 1

 رعايت نشده باشد. 12 ـ حدنصاب تعيين شده در ماده 2

 ـ محرز گردد كه در اطالع رساني زمان دقيق برگزاري جلسه انتخابات به مديران مسئول كوتاهي شده است. 3

 ـ در صورت محرز شدن تخلفي كه منجر به تغيير نتيجه انتخابات گردد. 4

 ـ چنانچه مديران مسئول نسبت به عملكرد كميته ناظر بر انتخابات اعتراض داشته باشند مي توانند شكايت خود را ظرف سه روز به 22ماده  

همراه مستندات به هيئت نظارت بر تشكل هاي دانشگاه ارائه دهند و اين هيئت ظرف دو هفته به آن رسيدگي و در خصوص شكايت اعالم نظر 

مي كند. 

 هفته بعد 2- درصورت ابطال انتخابات، ضمن ارائه داليل مستند، كميته ناظر بر انتخابات زمان برگزاري مجدد انتخابات را حداكثر تا 23ماده  

تعيين نموده و مراتب را به اطالع مديران مسئول خواهد رساند. 

 به تصويب شوراي مركزي ناطر بر نشريات دانشگاهي رسيد. 11/2/87 تبصره در تاريخ 11 ماده و 24اين شيوه نامه در شش فصل،  

  1387 ارديبهشت 15يك شنبه، 

 


