شیوه نبمه انتخبببت نمبینذگبن مذیزان مسئول نشزیبت دانشجویی
در کمیته هبی نبظز و شورای مزکزی نبظز بز نشزیبت دانشگبهی
مقذمه
ثٌبثِ هصَثِ شَسای هشکضی ًبظش ثش ًششیبت داًشگبّی ٍصاست علَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ،طجك تجصرشُ  2هربدُ ٍ 4
تجصشُ  2هبدُ  9دستَسالعول اخشایی ضَاثط ًبظش ثش فعبلیت ًششیبت داًشگبّی ،شیَُ ًبهِ حبضرش ثرِ هٌررَس ثشررضاسی
اًتخبثبت هذیشاى هسئَل ًششیبت داًشدَیی داًشگبّْب خْت ثشرضیذى ًوبیٌذربى عضَ کویتِ ّربی ًربظش ٍ ًوبیٌرذربى
ایشبى ثشای ششکت دس اًتخبثبت شَسای هشکضی ًبظش تذٍیي رشدیذُ است .ایي اًتخبثبت دس تشم دٍم ّش سبل تحصیلی دس
داًشگبّْب ثشرضاس خَاّذ شذ.
فصل اول ـ انتخبببت
هبدُ  -1دس خلسِ اًتخبثبت ضوي تعییي اعضبی داًشدَیی کویتِ ًبظش داًشگبُ ثب تَخِ ثِ تعذاد ًششیبت هٌتشرشُ
کِ داسای ششایط رکش شذُ دس هبدُ  3شیَُ ًبهِ ثبشٌذً ،وبیٌذربى هذیشاى هسئَل داًشگبُ ثِ هٌرَس ششکت دس اًتخبثبت
شَسای هشکضی ًبظش ثش اسبس خذٍل ریل اًتخبة هی رشدًذ.

تعذاد نمبینذگبن منتخب نسبت به تعذاد نشزیبت منتشزه هز دانشگبه
ردیف

تعذاد نشزیبت واجذ شزایط

تعذاد نمبینذگبن منتخب

1

اص  1تب ً 10ششیِ

ً 2فش

2

اص  11تب ً 20ششیِ

ً 4فش

3

اص  21تب ً 30ششیِ

ً 6فش

4

اص  31تب ً 40ششیِ

ً 7فش

5

اص  41تب ً 50ششیِ

ً 8فش

6

اص  51تب ً 65ششیِ

ً 9فش

7

اص  66تب ً 80ششیِ

ً 10فش

8

اص  81تب ً 95ششیِ

ً 11فش

9

اص  96تب ً 110ششیِ

ً 12فش

تجصشُ  :1دس داًشگبّْبیی کِ تعذاد ًششیبت فعبل ثیش اص ً 110ششیِ ثبشذ ،ثِ اصای ّش ً 20شرشیِ هربصاد ثرش ى،
یک ًفش ثِ تعذاد ًوبیٌذربى ى داًشگبُ افضٍدُ هی شَد.
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تجصشُ  : 2دس کلیِ داًشگبّْب ًفش اٍل ٍ ًفش دٍم هٌتخجبى ،اعضبی اصلیً ٍ ،فش سَم عضَ علی الجرذل کویترِ ًربظش
داًشگبُ خَاّذ ثَد.
تجصشُ  :3دس صَست سلت ششایط یب استعفبی ّشیرک اص ًوبیٌرذربى هٌتخرت هرذیشاى هسرئَل داًشرگبُ ترب صهربى
ثشرضاسی اًتخبثبت شَسای هشکضی ًبظش ،اٍلیي فشدی کرِ ًربم اٍ دس فْشسرت شروبسا سات اًتخبثربت رم اص ًوبیٌرذربى
هٌتخت ثَدُ است خبیگضیي ٍی هی شَد.
فصل دوم ـ نظبرت بز انتخبببت
هبدُ  – 2کویتِ ًبظش ثش ًششیبت داًشگبُ هسئَلیت ًربست ثش سًٍذ اًتخبثبت اص صهبى ثجت ًربم کبًذیرذاّب ترب اعر م
ًتبیح ًْبیی ،سسیذری اٍلیِ ثِ شکبیبت ،تٌرین صَستدلسِ ًْبیی اًتخبثبت ٍ هعشفی ثشرضیذربى کویترِ ًربظش داًشرگبُ ٍ
هٌتخجبى خْت ششکت دس اًتخبثبت شَسای هشکضی ًبظش سا ثشعْذُ داسد .خلسبت ایي کویتِ ثب حضَس حذالل شش ًفش اص
اعضب سسویت هی یبثذ .دس ایي شیَُ ًبهِ ثِ ایي کویتِ عٌَاى کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت اط ق هی رشدد .تصرویوبت ایري
کویتِ ثب سای اکثشیت هطلك حبضشاى اخشا هی شَد.
تجصشُ :عضَ علی الجذل داًشدَ دس کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت حك حضَس ٍ سای خَاّذ داشت.
هبدُ  -3دس صَست کبًذیذاتَسی ّشیک اص اعضبی داًشدَیی کویتِ ًبظش ،ثِ ّوبى تعرذاد ثرِ لیرذ لشعرِ اص هیربى
هذیشاى هسئَلی کِ کبًذیذا ًجَدُ ٍ اع م هبدری ًوَدُ ثبشٌذ اًتخبة هی شرًَذ .ثجرت ًربم هرذیشاى هسرئَل داٍطلرت
عضَیت دس کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت ّن صهبى ثب ثجت ًبم کبًذیذاّبی اًتخبثبتی اًدبم خَاّذ شرذ ٍ ثبیرذ لرج ثرِ اطر
هذیشاى هسئَل ًششیبت سسیذُ ثبشذ.
هبدُ  -4هسئَلیت ثشرضاسی اًتخبثبت ثش عْذُ هذیش فشٌّگی داًشگبُ است.
تجصشُ :خْت ثجت ًبم کبًذیذاّب ،ثشرضاسی اًتخبثبت ٍ شوبسا سات ثب یشٌْبد هذیش فشٌّگی ٍ تبییذ کویتِ ًبظش ثش
اًتخبثبت تعذادی اص داًشدَیبى یب کبسکٌبى داًشگبُ اًتخبة هی شًَذ.
هبدُ  -5هشخع تبییذ صحت اًتخبثبت ،کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت است.
هبدُ  -6دس بیبى ّش هشحلِ اص اًتخبثبت (تبییذ کبًذیذاّب ٍ اع م اسبهی اٍلیِ ،سسیذری ثِ شرکبیبت ،اعر م اسربهی
ًْبیی کبًذیذاّب ،ثشرضاسی اًتخبثبت ،سسیذری ثِ شکبیبت اًتخبثبتی ،شوبسا سات ٍ اعر م ًتربیحص صَستدلسربت هشثَطرِ
تَسط کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت تٌرین ٍ ثِ تبییذ اعضب هی سسذ.
فصل سوم ـ شزایط کبنذیذاهب و رای دهنذگبن
هبدُ  -7کبًذیذاّب ثبیذ حبئش ششایط صیش ثبشٌذ:
 -1هذیشهسئَل ثَدُ ٍ حذالل دٍ تشم اص تحصیل ایشبى ثذٍى احتسبة تشم خبسی ثبلی هبًذُ ثبشذ.
ً -2ششیِ ایشبى داسای هدَص اًتشبس اص کویتِ ًبظش داًشگبُ ثَدُ ٍ دس یکسبل لجل اص تبسیخ اًتخبثربت حرذالل یرک
شوبسُ هٌتشش شذُ ثبشذ.
تجصشُ :کبًذیذاّب ثبیذ دس صهبى ثجت ًبم ع ٍُ ثش تکویل فشم ثجت ًربم ،تصرَیش کربست داًشردَیی ٍ یرک ًسرخِ اص
خشیي شوبسُ ًششیِ خَد سا خْت تشکیل شًٍذُ اسائِ دٌّذ.
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هبدُ  -8تٌْب هذیشهسئَل ًششیبتی کِ داسای هدَص اًتشبس کویتِ ًبظش داًشرگبُ ثرَدُ ٍ دس یکسربل لجرل اص تربسیخ
اًتخبثبت حذالل یک شوبسُ هٌتشش شذُ ثبشٌذ یب ًوبیٌذُ ًْب (ثب اسائِ هعشفی ًبهِ هکتَةص حك سای داسًذ.
تجصشُ ّ :1ش فشد تٌْ ب هی تَاًذ ًوبیٌذُ یک هذیش هسئَل ثبشذ ٍ یرک هرذیش هسرئَل ًوری تَاًرذ ًوبیٌرذُ هرذیش
هسئَل دیگش ثبشذ.
تجصشُ  : 2دس صَست هعشفی ًوبیٌذُ اص طشف هرذیش هسرئَل ،مصم اسرت هشاترت ترب بیربى ٍلرت اداسی سٍص لجرل اص
اًتخبثبت ثِ صَست هکتَة ثِ اط

هذیش فشٌّگی داًشگبُ ثشسذ.

فصل چهبرم ـ اخذ رای
هبدُ  -9خْت ثجت ًبم کبًذیذاّبی اًتخبثبتی ثبیذ حذالل سِ سٍص کبسی دس ًرش رشفتِ شَد ٍ ایي هْلرت ثرِ طرَس
هکتَة ٍ ثِ ًحَ همتضی ثِ اط

هذیشاى هسئَل ًششیبت داًشگبُ ثشسذ.

هبدُ  -10کبًذیذاّب دس ّش هشحلِ ای کِ لصذ اًصشاف داشتِ ثبشٌذ ،هَظفٌذ هشاتت سا ثِ صَست کتجی ثرِ کویترِ
ًبظش ثش اًتخبثبت اع م ًوبیٌذ.
هبدُ  -11تبسیخ دلیك خلسِ ثشرضاسی اًتخبثبت دس داًشگبُ ثِ ّورشاُ فْشسرت ًشرشیبتی کرِ داسای حرك سای هری
ثبشٌذ ،حذالل یک ّفتِ یش اص صهبى تعییي شذُ ثبیذ ثِ طَس هکتَة ٍ ثِ ًحَ همتضی ثِ اط

کلیِ هرذیشاى هسرئَل

ًششیبت ثشسذ.
تجصشُ :هذیش هسئَل ًششیِ ای کِ ًبهش دس فْشست ًیست هی تَاًذ هشاتت سا ثِ کویتِ ًبظش اع م ٍ کویتِ ًربظش
م اص ثشسسی ،فْشست ًْبیی سا دس صهبى ثشرضاسی اًتخبثبت اع م خَاّذ کشد.
هبدُ  -12خلسِ اًتخبثبت ثب حضَس اکثشیت هطلك (ًصف ثِ ع ٍُ یکص هرذیشاى هسرئَل ًشرشیبت داسای حرك سای
سسویت هی یبثذ .دس صَستیکِ خلسِ اًتخبثبت حذ ًصبة تعییي شذُ سا کست ًٌوبیرذ ،خلسرِ هدرذد حرذاکثش طری دٍ
ّفتِ ثعذ اص ى تبسیخ ثشرضاس ٍ اًتخبثبت ثب سای حبضشاى اًدبم خَاّذ شذ.
هبدُ  -13چٌبًچِ تعذاد کبًذیذاّب ثشاثش یب کوتش اص تعذاد تعییي شرذُ ًوبیٌرذربى داًشرگبُ (طجرك خرذٍلص ثبشرذ،
اًتخبثبت کویتِ ًبظش داًشگبُ ثشرضاس ٍ سِ عضَ داًشدَی ایي کویتِ اًتخبة ٍ ثمیِ کبًذیذاّب ثرِ ّورشاُ ایشربى خْرت
ششکت دس اًتخبثبت شَسای هشکضی ًبظش هعشفی هی شًَذ.
هبدُ  -14دس ّش ثشگ سای ثِ تعذاد ًوبیٌذربى هٌتخت داًشگبُ (طجك خذٍلص اسبهی کبًذیذاّب ثجرت هری ررشدد ٍ
م اص شوبسا سات ًفش اٍل ٍ دٍم ثِ عٌَاى اعضبی اصلی کویتِ ًبظش ٍ ًفش سَم ثِ عٌَاى عضَ علی الجذل خَاٌّذ ثرَد
کِ حك ششکت دس اًتخبثبت شَسای هشکضی سا داسًذ .دس صَستی کِ تعذاد ًوبیٌذربى هٌتخت داًشگبُ خْرت شرشکت دس
اًتخبثبت شَسای هشکضی (طجك خذٍلص ثیش اص سِ ًفش ثبشذ ،ثِ تشتیت سات هبخَرُ ًفشات ثعذی هعشفی هی شًَذ.
هبدُ  -15دس صَست ثشاثشی سات دٍ ًفش اص هٌتخجبى ،یکی اص ایشبى ثِ لیذ لشعِ اًتخبة هی رشدد.
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فصل پنجم ـ شمبرش آراء
هبدُ  -16سات ًبخَاًب ،سات حبٍی اسبهی دیگشی غیش اص ًبهضدّبی اًتخبثبتی ٍ سات سفیذ خرضت سات ثبطلرِ هحسرَة
ٍلی ثِ عٌَاى سات هبخَرُ شوبسا هی رشدد.
هبدُ  -17سات فبلذ هْش ٍ سات هٌذسج دس ثشرِ ّبی غیش اص تعشفِ ّبی اًتخبثبتی ثبطل ثَدُ ٍ شوبسا ًوی شَد.
هبدُ  -18دس صَستی کِ دس ثشگ سای ع ٍُ ثش ًبم کبًذیذاّبی اع م شذُ (هطبثك فْشست ًْربییص اسربهی دیگرشی
ًَشتِ شررذُ ثبشذ ،یب ًبم یک داٍطلت چٌذ ثبس تکشاس شذُ ثبشذ ،ثشگ سای ثبطل ًجَدُ ٍ فمرط اسربهی اضربفی شروبسا
ًوی شَد.
تجصشُ :دس صَستی کِ ثیشتش اص تعذاد هَسدًیبص ًبهْبیی دسج شذُ ثبشذ ،ثِ تعذاد هَسدًرش اص ثبمی فْشسرت اسربهی
دس ثشگ سای خَاًذُ ٍ اسبهی اضبفی حزف هی شَد.
هبدُ  -19کویتِ ًبظش ثش اًتخبثبت هَظف است حذاکثش تب  2سٍص رم اص ثشررضاسی اًتخبثربت ًتیدرِ سا اعر م ٍ دس
خصَص تبییذ اًتخبثبت اع م ًرش ًوبیذ.
فصل ششم ـ تبییذ ،ابطبل انتخبببت و اعالم شکبیبت
هبدُ  -20چٌبًچِ هذیشاى هسئَل ًششیبت ًسجت ثِ ًحَُ ثشرضاسی اًتخبثبت یب ًتبیح حبصلِ اعتشاض داشتِ ثبشرٌذ
هی تَاًٌذ تب  3سٍص م اص اع م ًتبیح ،شکبیت خَد سا ثِ صَست کتجی ٍ هستٌذ ثرِ کویترِ ًربظش ثرش اًتخبثربت تسرلین
ًوبیٌذ .کویتِ ًبظش ًیض هی ثبیذ طی  5سٍص شکبیبت سا ثشسسی ٍ ًرش ًْبیی سا اع م ًوبیذ.
تجصشُ :کویتِ ًبظش هی تَاًذ دس صَست ٍصَل شرکبیت دس خصرَص استکربة تخلرف دس شروبسا سات ًسرجت ثرِ
ثبصشوبسی سات الذام ًوبیذ.
هبدُ  -21هَاسد اثطبل اًتخبثبت عجبستٌذ اص:
 -1کبًذیذاّبیی کِ ثِ عٌَاى عضَ اصلی یب علی الجذل کویتِ ًبظش ثشرضیذُ هی شًَذ ششایط هرزکَس دس هربدُ  7سا
داسا ًجبشٌذ.
 -2حذًصبة تعییي شذُ دس هبدُ  12سعبیت ًشذُ ثبشذ.
 -3هحشص رشدد کِ دس اط

سسبًی صهبى دلیك ثشرضاسی خلسِ اًتخبثبت ثِ هذیشاى هسئَل کَتبّی شذُ است.

 -4دس صَست هحشص شذى تخلفی کِ هٌدش ثِ تغییش ًتیدِ اًتخبثبت رشدد.
هبدُ  -22چٌبًچِ هذیشاى هسئَل ًسجت ثِ عولکشد کویتِ ًبظش ثش اًتخبثربت اعترشاض داشرتِ ثبشرٌذ هری تَاًٌرذ
شکبیت خَد سا ظشف سِ سٍص ثِ ّوشاُ هستٌذات ثِ ّیئت ًربست ثش تشکل ّبی داًشگبُ اسائِ دٌّذ ٍ ایي ّیئت ظرشف
دٍ ّفتِ ثِ ى سسیذری ٍ دس خصَص شکبیت اع م ًرش هی کٌذ.
هبدُ  -23دس صَست اثطبل اًتخبثبت ،ضوي اسائِ دمیل هستٌذ ،کویتِ ًربظش ثرش اًتخبثربت صهربى ثشررضاسی هدرذد
اًتخبثبت سا حذاکثش تب ّ 2فتِ ثعذ تعییي ًوَدُ ٍ هشاتت سا ثِ اط

هذیشاى هسئَل خَاّذ سسبًذ.

ایي شیَُ ًبهِ دس شش فصل 24 ،هبدُ ٍ  11تجصشُ دس تبسیخ  87/2/11ثِ تصَیت شَسای هشکضی ًبظش ثش ًشرشیبت
داًشگبّی سسیذ.
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