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مقدمه :
ب نابهمصوبهشورایمرکزیناظربرنشریاتدانشگاهیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،طبقتبصره2ماده
 4و تبصره  2ماده  9دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،شیوهنامه حاضر به
منظور برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاهها جهت برگزیدن نمایندگان عضو
کمیته های ناظر و نمایندگان ایشان برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر تدوین گردیده است .این

انتخاباتدرترمدومهرسالتحصیلیدردانشگاههابرگزارخواهدشد.اینانتخاباتدرنیمهاولاسفندماه
هرسالدردانشگاههابرگزارخواهدشد .


فصلاولـانتخابات 
ماده1ـدرجلسهانتخاباتاعضایدانشجوییکمیتهناظربرنشریاتدانشگاه،ضمنانتخاباعضایاصلی،
عضو علی البدل وکاندیداهایی که به ترتب بیشترین آرا را اخذ نموده اند طبق جدول ذیل جهت شرکت در
انتخاباتمدیرانمسئولشورایمرکزیناظربرنشریاتبهدبیرخانهشورامعرفیگردند .


تعدادنمایندگانمنتخبنسبتبهتعدادنشریاتمنتشرههردانشگاه 



رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تعداد نشريات
واجد شرايط
از  1تا
از  01تا
از  01تا
از  01تا
از  51تا
از  61تا
از  01تا
از  01تا
از  01تا

 02نشريه
 02نشريه
 02نشريه
 52نشريه
 62نشريه
 02نشريه
 02نشريه
 02نشريه
 122نشريه

تعداد نمايندگان
منتخب
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 5نفر
 6نفر
 0نفر
 0نفر
 0نفر
 12نفر


تبصره:2دردانشگاههاییکهتعدادنشریاتفعالبیشاز100نشریهباشد،بهازایهر20نشریهمازادبر
آن،یکنفربهتعدادنمایندگانآندانشگاهافزودهمیشود .

درکلیهدانشگاههانفراولونفردوممنتخبان،اعضایاصلی،ونفرسومعضوعلیالبدلکمیته

تبصره :1
ناظردانشگاهخواهدبود .
تبصره  :9درصورتسلبشرایطیااستعفایهریکازنمایندگانمنتخبمدیرانمسئولدانشگاهتازمان
برگزاری انت خابات شورای مرکزی ناظر ،اولین فردی که نام او در فهرست شمارش آراء انتخابات پس از
نمایندگانمنتخببودهاستجایگزینویمیشود .


فصلدومـنظارتبرانتخابات 
ماده 2ـکمیتهناظربرنشریات دانشگاهمسئولیتنظارتبرروندانتخاباتاززمان ثبتنامکاندیداهاتااعالم
نتایجنهایی،رسیدگیاولیهبهشکایات،تنظیمصورتجلسهنهاییانتخاباتومعرفیبرگزیدگانکمیتهناظر
دانشگاه و منتخبان جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی ناظر را بر عهده دارد .جلسات این کمیته با
یابد.دراینشیوهنامهبهاینکمیتهعنوانکمیتهناظربرانتخابات


حضورحداقلششنفرازاعضارسمیتمی
گردد.تصمیماتاینکمیتهبارأیاکثریتمطلقحاضراناجرامیشود .


اطالقمی

عضوعلیالبدلدانشجودرکمیتهناظربرانتخاباتحقحضورورأیخواهدداشت .

تبصره:

ماده  :9در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای دانشجویی کمیته ناظر برانتخابات آن عضو حق حضور در
جلساترانداشتهوفردجایگزینازبینمدیرانمسئولکهکاندیدانبودهاندبهقیدقرعهانتخابمیگردد .

ماده:4مسئولیتبرگزاریانتخاباتبرعهدهمدیرفرهنگیدانشگاهاست .

جهتثبت نامکاندیداها،برگزاریانتخاباتوشمارشآراء،باپیشنهادمدیرفرهنگیوتأییدکمیته

تبصره:
ناظربرانتخاباتتعدادیازدانشجویانیاکارکناندانشگاهانتخابمیشوند .


ماده:5مرجعتأییدصحتانتخابات،کمیتهناظربرانتخاباتاست .

ماده : 6درپایانهرمرحلهازانتخابات(تأییدکاندیداهاواعالماسامیاولیه،رسیدگیبه شکایات،اعالم
اسامی نهایی کاندیداها ،برگزاری انتخابات ،رسیدگی به شکایات انتخاباتی ،شمارش آراء و اعالم نتایج)
صورتجلساتمربوطهتوسطکمیتهناظربرانتخاباتتنظیموبهتأییداعضامیرسد .


فصلسومـشرایطکاندیداهاورأیدهندگان:





ماده:7کاندیداهابایدحائزشرایطزیرباشند :
2ـمدیرمسئولبودهوحداقلدوترمازتحصیلایشانبدوناحتسابترمجاریباقیماندهباشد .
1ـ نشریهایشاندارایمجوزانتشارازکمیتهناظردانشگاهبودهودریکسالقبلازتاریخانتخاباتحداقلیک
شمارهمنتشرشدهباشد .

نامعالوهبرتکمیلفرمثبتنام،تصویرکارتدانشجویی ویکنسخهاز

تبصره:کاندیداهابایددرزمان ثبت
آخرینشمارهنشریهخودراجهتتشکیلپروندهارائهدهند .




ماده :8تنهامدیرمسئولنشریاتیکهدارایمجوزانتشارازکمیتهناظردانشگاهبودهودریکسالقبلاز
شمارهمنتشرشدهباشندیانمایندهآنها(باارائهمعرفینامهمکتوب)حقرأی

تاریخانتخاباتحداقلیک
دارند .
تواندنمایندهیکمدیرمسئولباشدویکمدیرمسئولنمیتواندنمایندهمدیر


هرفردتنهامی
تبصره:2
مسئولدیگرباشد .
تبصره :1درصورتمعرفینمایندهازطرفمدیرمسئول،الزماستمراتبتاپایانوقتاداریروزقبلاز
انتخاباتبهصورتمکتوببهاطالعمدیرفرهنگیدانشگاهبرسد .



فصلچهارمـاخذرأی :

جهتثبت نامکاندیداهایانتخاباتیبایدحداقلسهروزکاریدرنظرگرفتهشودواینمهلتبهطور

ماده:3
مکتوبوبهنحومقتضیبهاطالعمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهبرسد .

ماده :21کاندیداها در هر مرحله ای که قصد انصراف داشته باشند ،موظفند مراتب را به صورت کتبی به
کمیتهناظربرانتخاباتاعالمنمایند .

ماده:22تاریخ دقیق جلسه برگزاری انتخابات در دانشگاه ،به همراه فهرست نشریاتی که دارای حق رأی
می باشند ،حداقل یک هفته پیش از زمان تعیین شده باید به طور مکتوب و به نحو مقتضی به اطالع کلیه

مدیرانمسئولنشریاتبرسد .

ایکهنامشدرفهرستنیستمیتواندمراتبرابهکمیتهناظراعالموکمیته


مدیرمسئولنشریه
تبصره:
ناظرپسازبررسی،فهرستنهاییرادرزمانبرگزاریانتخاباتاعالمخواهدکرد .

ماده   :21جلسه انتخابات با حضور اکثریت مطلق (نصف به عالوه یک) مدیران مسئول نشریات دارای حق
رأی رسمیت می یابد .در صورتیکه جلسه انتخابات حد نصاب تعیین شده را کسب ننماید ،جلسه مجدد
حداکثرطیدوهفتهبعدازآنتاریخبرگزاروانتخاباتبارأیحاضرانانجامخواهدشد .

ماده  :29چنانچهتعدادکاندیداهابرابریاکمترازتعدادتعیینشدهنمایندگاندانشگاه(طبقجدول)باشد،
انتخابات کمیته ناظر دانشگاه برگزار و سه عضو دانشجوی این کمیته انتخاب و بقیه کاندیداها به همراه
ایشانجهتشرکتدرانتخاباتشورایمرکزیناظرمعرفیمیشوند .


درهربرگرأیبهتعدادنمایندگانمنتخبدانشگاه(طبقجدول)اسامیکاندیداهاثبتمیگردد

ماده :24
سومبهعنوانعضوعلیالبدل

وپسازشمارشآراء،نفراولودومبهعنواناعضایاصلیکمیتهناظرونفر
خواهند بود که حق شرکت در انتخابات شورای مرکزی را دارند .در صورتی که تعداد نمایندگان منتخب
دانشگاهجهتشرکتدرانتخاباتشورایمرکزی(طبقجدول)بیشازسهنفرباشد،بهترتیبآراءمأخوذه
نفراتبعدیمعرفیمیشوند .

ابریآراءدونفرازمنتخبان،یکیازایشانبهقیدقرعهانتخابمیگردد .

ماده:25درصورتبر

فصلپنجمـشمارشآراء :
ماده  :26آراء ناخوانا  ،آراء حاوی اسامی دیگری غیر از نامزدهای انتخاباتی و آراء سفید جزء آراء باطله
محسوبولیبهعنوانآراءمأخوذهشمارشمیگردد .


هایانتخاباتیباطلبودهوشمارشنمیشود .


هایغیرازتعرفه

فاقدمهروآراءمندرجدربرگه
ماده:27آراء

ماده  :28درصورتیکهدربرگرأیعالوهبرنامکاندیداهایاعالمشده(مطابقفهرستنهایی)اسامی
دیگرینوشتهشدهباشد،یانامیکداوطلبچندبارتکرارشدهباشد،برگرأیباطلنبودهوفقطاسامی
اضافیشمارشنمیشود .

درصورتیکهبیشترازتعدادموردنیازنامهاییدرجشدهباشد،بهتعدادموردنظرازباالیفهرست

تبصره :
اسامیدربرگرأیخواندهواسامیاضافیحذفمیشود .

ماده:23کمیتهناظربرانتخاباتموظفاستحداکثرتا2روزپسازبرگزاریانتخاباتنتیجهرااعالمودر
خصوصتأییدانتخاباتاعالمنظرنماید .

فصلششمـتأیید،ابطالانتخاباتواعالمشکایات :
ماده:11چنانچهمدیرانمسئولنشریاتنسبتبهنحوهبرگزاریانتخاباتیانتایجحاصلهاعتراضداشته
باشند میتوانند تا  3روز پس از اعالم  نتایج ،شکایت خود را به صورت کتبی و مستند به کمیته ناظر بر
انتخاباتتسلیمنمایند.کمیتهناظرنیزمیبایدطی5روزشکایاترابررسیونظرنهاییرااعالمنماید .

تبصره :کمیته ناظر می تواند در صورت وصول شکایت در خصوص ارتکاب تخلف در شمارش آراء نسبت به
بازشماریآراءاقدامنماید .
ماده:12مواردابطالانتخاباتعبارتنداز :
البدلکمیتهناظربرگزیدهمیشوندشرایطمذکوردرماده7


کاندیداهاییکهبهعنوانعضواصلییاعلی
 2ـ
رادارانباشند .
1ـحدنصابتعیینشدهدرماده12رعایتنشدهباشد .
 9ـ محرز گردد که در اطالعرسانی  زمان دقیق برگزاری جلسه انتخابات به مدیران مسئول کوتاهی شده
است .
4ـ درصورتمحرزشدنتخلفیکهمنجربهتغییرنتیجهانتخاباتگردد .

چنانچهمدیرانمسئولنسبتبهعملکردکمیتهناظربرانتخاباتاعتراضداشتهباشندمیتوانند

ماده:11
شکایتخودراظرفسهروزبههمراهمستنداتبهشورایفرهنگی دانشگاهارائهدهندواینهیئتظرف
دوهفتهبهآنرسیدگیودرخصوصشکایتاعالمنظرمیکند .


ماده   -19درصورت ابطال انتخابات ،ضمن ارائه دالیل مستند ،کمیته ناظر بر انتخابات زمان برگزاری مجدد
انتخاباتراحداکثرتا2هفتهبعدتعییننمودهومراتبرابهاطالعمدیرانمسئولخواهدرساند .

این شیوه نامه در شش فصل 23 ،ماده و  11تبصره در تاریخ 92/11/30به تصویب شورای مرکزی ناطر بر
نشریاتدانشگاهیرسید .

