
 

 

دانشجویان میالآیین نامه تخصیص حق رای تشویقی ، گزارش عملکرد و حضور و غیاب دفاتر اتحادیه جامعه اس  

 نمایندگان از متشکل و شودمی برگزار ماهانه بصورت دانشجویان اسالمی جامعه اتحادیه نمایندگان مجمع. 1

 می معرفی دانشگاه شورای انتخاب به را مرکزی شورای عضو دو دانشگاه هر که باشد می دانشگاهی دفاتر

 .نماید

 دارای دانشگاهی دفتر هر ، دانشجویان اسالمی جامعه اتحادیه اساسنامه پنجم و چهل اصل ۳ تبصره طبق .2

 یافته کاهش ۳ به رای حق ، مجامع در دفتر غیبت جلسه سه یا دو صورت در که باشد می کنگره در رای حق 4

 صورت در البته. باشند می کنگره در رای حق ۲ دارای دانشگاهی دفاتر ، جلسه ۳ از بیش غیبت صورت در و

 گیرد. می تعلق دفتر آن به تشویقی رای حق ۱  دانشگاهی دفتر مطلوب عملکرد

مطلوب و همکاری  عملکرد گزارش ارائه و مجامع در کننده شرکت دفاتر به تشویقی رای حق تخصیص مالک .3

 باشد.فعال با واحد های اتحادیه می

 :دفاتر به تشویقی رای حق تخصیص نحوه. ۴ 

 غیبت ۱ یا • دارای حداکثر و هبود حاضر مجامع در که شودمی داده تخصیص دفاتری به تشویقی رای حق: الف 

 . باشند مطلوب عملکرد گزارش ۱ دارای حداقل و

 اخذ و انتخابات در شرکت شودمی برگزار انتخابات نآ در که مجامعی در دفاتر غیاب و حضور مالک 01-الف

 . باشدمی در مجامع حضوری و ثبت رای در مجامع مجازی  رای تعرفه

 می مجمع های برنامه سوم دو از بیش در شرکت انتخاباتی غیر مجامع در دفاتر غیاب و حضور مالک 02-الف

 .باشد

 اسالمی جامعه اتحادیه مرکزی شورای عملکرد گزارش و دفاتر عملکرد گزارش استماع و حضور: هتبصر 

 .باشد می الزامی دانشجویان

 تشویقی رای حق باشندمی انتخاباتی مجامع که فروردین و مهر مجمع دو هر در غیبت وجود صورت در 03-الف

 .شودنمی داده تخصیص غایب دفتر به عنوان هیچ به

 شرط به شودمی داده تخصیص هستند مطلوب عملکرد گزارش ۳ دارای که دفاتری به تشویقی رای حق: ب

 .باشند نداشته ماهانه مجامع در غیبت ۲ از بیش اینکه

 نسبت فروردین یا اسفند - بهمن یا ذرآ - بانآ یا مهر متوالی مجمع دو از یکی در حداقل بایستی دفاتر 01-ب 

 .شودمی کار گزارش ۳ مجموعا که نماید اقدام کار گزارش ارائه به

 



 

 

 :مطلوب عملکرد گزارش ارائه معیار و مالک 02-ب 

 هب همچنین و دانشگاهی دفاتر های فعالیت از اتحادیه مرکزی شورای و نمایندگان مجمع اعضای اطالع برای 

 گاهیدانش دفاتر ، ها دانشگاه در مختلف های برنامه برگزاری تجربیات از دفاتر سایر مطلوب استفاده منظور

  . باشند می ماهانه مجامع در عملکرد گزارش ارائه به موظف

 در دفتر نآ نماینده توسط پاورپوینت اسالید بصورت باید دانشگاهی دفاتر از یک هر عملکرد گزارش. الف

 .بشود ارائه نمایندگان مجمع

 

 نامهبر از فیلم وجود صورت در همچنین و باشند شده اجرا های برنامه از عکس و متن حاوی باید ها اسالید ب.

 . گذاشت نمایش به را آن توان می ها

 نفیم و مثبت های بازخورد و تبلیغات.  اجرا نحوه از کاملی گزارش ، دفاتر بهتر هرچه استفاده منظور به. ج

 .شود ارائه شده اجرا های برنامه

 و رسیبر جهت تشکیالت واحد دبیر به را پاورپوینت فایل بایستی دفتر نماینده ، کار گزارش ارائه از بعد .د 

 دهد. ارائه آرشیو

 

 

 در ندب ۹ اب دانشجویان اسالمی جامعه اتحادیه دفاتر بغیا و حضور و عملکرد گزارش ، تشویقی رای حق تخصیص نامه آیین
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