
 

 

نامه برگزاری انتخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهی آیین  

 

ـ انتخابات شورای دانشگاههای جاد بصورت سالیانه و با نظارت نماینده کمیسیون تشکیالت  ۱

 .پذیرداتحادیه و نماینده هیئت نظارت دانشگاه مربوطه انجام می

شوند باشند که با رأی اعضا جاد آن دانشگاه انتخاب مینفر می ۹ـ اعضای شورای دانشگاه  ۲

نفر از خواهران بعنوان عضو علی البدل  ۱از برادران و  نفر ۳که عالوه براعضای منتخب، 

شوند. درصورت نیاز با در خواست شورای آن دانشگاه و تصویب در مجمع عمومی برگزیده می

نفر از خواهران بعنوان  ۱نفر از برادران و ۲نفر میباشند که  ۷دانشگاه مربوطه، شورای دانشگاه 

 .عضو علی البدل برگزیده میشوند

 .در دانشگاه های تک جنسیتی صدق نمیکند ۲: ترکیب جنسیتی بند شماره ۱تبصره

نفر  ۳نفر آن از برادران و ۶نفره به این صورت است که  ۹: نسبت جنسیتی در شورای ۲تبصره 

نفر آن از  ۲نفر آن از برادران و  ۵نفره میبایست  ۷آن از خواهران میباشند. در شوراهای 

باشد( ضمنا در صورت نیاز با انتصابی حد نصاب نفر الزم نمیخواهران باشد )در شوراهای 

درخواست شورای مرکزی آن دانشگاه و تصویب درمجمع عمومی همان دانشگاه هر گونه تغییر 

 .در ترکیب جنسیتی اعضای شورا امکان پذیر میباشد

فر از خواهران و ن ۴نفر از برادران و  ۹نفره باید حداقل  ۹ـ برای برگزاری انتخابات با شورای  ۳

 .نفر از خواهران داوطلب باشند ۳نفر از برادران و  ۷نفره ، حداقل  ۷برای شورای 

 ۲نفر از دواطلبان، با رعایت ترکیب تعیین شده در تبصره ۹ـ رای دهندگان مجازند تنها به  ۴

 .، رای دهند۲بند

 :شرایط عضویت در شورای مرکزی دانشگاه -۵

 م، معتقد به والیت مطلقه فقیه و التزام عملی به آنمسلمان، پیرو خط اما -الف

 از اعضاء شایسته ی دانشگاه ، متصف به تقوی، حسن سابقه و متخلق به اخالق اسالمی -ب

 دارای دیدگاه های صحیح اسالمی منطبق با آراء فقهاء اسالم شناس -ج

 و اتحادیه جادمتعهد به خط کلی ، مواضع ، مرامنامه و اساسنامه ی دفتر دانشگاهی  -د

 آگاهی به مسائل سیاسی ، اجتماعی و مقتضیات زمان -ه

 ساعت مفید در هفته برای امور شورای مرکزی ۲۲تعهد وقت گذاری حداقل  -و



 

 

 دانشجو بودن در طول دوره ی فعالیت در شورای مرکزی -ز

 عدم اشتغال به مناصب سیاسی-ح

توانند جهت عضویت گذرد میآنان می ماه از عضویت فعال ۳ـ کلیه اعضای جاد که حداقل  ۶

 .در شورای مرکزی آن دانشگاه دواطلب شوند

ماه عضویت فعال بر عهده ی واحد تشکیالت دفتر میباشد که می بایست به  ۳تبصره: تشخیص 

 .تایید هیئت نظارت دفتر برسد

ی رسمی  روز قبل از برگزاری، طی نامه ۲۲زمان بندی روند برگزاری انتخابات باید حداقل -۷

 .به اطالع کمیسیون تشکیالت اتحادیه برسد

شود که ـ برای انجام مراحل انتخابات ستادی مرکب از اعضای جاد دانشگاه تشکیل می ۸

وند. شاعضای آن با پیشنهاد شورای دانشگاه و تأیید هیئت نظارت جاد آن دانشگاه تعیین می

 (.را ندارند)اعضای ستاد انتخابات حق کاندیداتوری در انتخابات 

روز پیش از روز برگزاری انتخابات و به ۱۲ـ شروع ثبت نام از دواطلبان حداقل به فاصله  ۹

 .روز کاری ادامه خواهد داشت ۴مدت حداقل 

روز قبل از برگزاری انتخابات تبلیغات عمومی شامل تاریخ و مدت ثبت نام و  ۱۵تبصره: حداقل 

 .دانشگاه میبایست انجام شودزمان و مکان برگزاری انتخابات، در سطح 

ها شامل وضعیت آموزشی و انضباطی کاندیدا توسط هیئت نظارت ـ احراز اولیه صالحیت ۱۲

 ۵شود و ستاد برگزاری انتخابات میبایست نتیجه را حداقل تا برتشکل های دانشگاه انجام می

 .داوطلبان برساند روز مانده به انتخابات از هیئت نظارت دانشگاه دریافت کرده و به اطالع

ـ بررسی نهایی صالحیت داوطلبان بوسیله ی مصاحبه ی حضوری هیئت نظارت دفتر  ۱۱

نماینده ی کمیسیون تشکیالت اتحادیه در آن جلسه الزامی  حضور که –دانشگاهی جاد 

 .انجام میشود -میباشد

و  یسیون تشکیالت: حداقل تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات با توافق و هماهنگی کم۱تبصره

هیئت نظارت دفتر، زمان دقیق جلسه ی مصاحبه ی حضوری کاندیدا مشخص گردیده و به 

 .اطالع کاندیدا برسد

 .: رای هیچکدام از اعضای هیئت نظارت قابل واگذاری نمیباشد۲تبصره

: در صورت غیاب یک یا دو نفر هیئت نظارت دفتر، نظر نهایی با نماینده ی کمیسیون ۳تبصره

 .کیالت اتحادیه میباشدتش



 

 

 :ـ موارد اجرایی زیر جهت برگزاری هر چه بهتر انتخابات الزامیست ۱۲

الف( برای جلوگیری از شرکت افراد غیر عضو در انتخابات لیست اسامی افراد واجد شرایط رای 

 .شودتوسط واحد تشکیالت دانشگاه تهیه و به ستاد برگزاری انتخابات ارائه می

 . دانشجویی جهت تحویل گرفتن تعرفه رای الزامی ستب( احراز هویت 

ج( انتخابات فقط با تعرفه های واحد تشکیالت اتحادیه جاد که باید ممهور به مهر جاد آن 

دانشگاه باشند رسمیت می یابد و یا تعرفه ی مورد تایید نماینده ی کمیسیون تشکیالت 

 .اتحادیه جاد

د( شمارش آراء توسط ستاد انتخابات با نظارت هیئت نظارت دفتر دانشگاهی جاد انجام 

 .شودمی

ـ نماینده کمیسیون تشکیالت پس از پایان انتخابات گزارش خود را به دبیر واحد تشکیالت  ۱۳

 .کنداتحادیه ارائه می

ادیه تشکیالت اتح ـ تایید نهایی صحت انتخابات دانشگاه بر عهده ی نماینده ی کمیسیون ۱۴

 .می باشد

تبصره: در صورت اعتراض یا گزارش تخلف انتخاباتی موارد به هیئت عالی نظارت اتحادیه ارجاع 

 .داده میشود

 :شودـ بعضی از عواملی که منجر به ابطال انتخابات می ۱۵

آنان  الف( رای دادن افراد غیر عضو در جاد و آرای اضافی در صندوق )در صورتیکه تعداد آراء

 .(در نتیجه انتخابات موثر باشد

 .ب( دخالت افراد غیر مسئول و یا ذی نفع در انتخابات، در امر رای گیری و شمارش آراء

ـ اولین جلسه شورا حداکثر تا دو هفته پس از تایید نهایی انتخابات، با حضور بدون رای  ۱۶

شود و صورت ا تشکیل میدبیر سابق آن دفتر، جهت انتخاب دبیر و مسئولین واحدهای شور

 .جلسه آن به اطالع کمیسیون تشکیالت اتحادیه و هیئت نظارت دانشگاه میرسد

: در صورت عدم حضور دبیر سابق، نماینده ی هیئت نظارت آن دفتر در جلسه ی ۱تبصره 

 .تعیین دبیر شرکت میکند

ست خاب دبیر میبای: دبیر سابق یا نماینده ی هیئت نظارت دفتر بالفاصله پس از انت۲تبصره 

 .جلسه ی شورارا ترک کند

 :شودمواردی که منجر به تشکیل شورای انتصابی می -۱۷



 

 

 الف: انحالل شورای دانشگاه

هایی که انتخابات آنها بدون دالیل موجه در موعد مقرر برگزار نشود) که در ب: شورای دانشگاه

 توضیح کامل آن آمده است.( ۲۱بند 

 توضیح کامل آن خواهد آمد.( ۱۹دانشگاهها) که در بند  ج: شوراهای تازه تأسیس

با پیشنهاد هیئت نظارت آن دفتر و با تایید  ۱۷تبصره: شورای انتصابی در مورد الف بند

کمیسیون تشکیالت اتحادیه منصوب میگردد و موظف است حداکثر تا سه ماه با نظر 

نظارت آن دفتر را با نظارت کمیسیون تشکیالت اتحادیه، انتخابات شورای مرکزی و هیئت 

هیئت نظارت دفتر برگزار کند. در غیر اینصورت، موضوع تعلیق دفتر، برای بررسی به شورای 

مرکزی اتحادیه جاد ارجاع داده میشود.) در صورت اثبات تخلف هیئت نظارت دفتردانشگاهی 

،  دفتر دانشگاهی در برگزاری انتخابات در هیئت عالی نظارت اتحادیه یا نبود هیئت نظارت آن

نماینده کمیسیون تشکیالت مسئول انتصاب شورای انتصابی و سپس تنها ناظر برگزاری آن 

 (.انتخابات خواهدشد

تواند با صدور حکم بدوی انحالل کمیسیون تشکیالت اتحادیه یا هیئت نظارت دفتر می -۱۸

 . شورای دانشگاه را اعالم کند

 :نحالل شورای دانشگاه میشود به شرح زیر استمواردی که منجر به صدور حکم بدوی ا

 کلیات اساسنامه دفتر( ۳الف: تخطی وانحراف از اصول مطروحه در اساسنامه دفتر)بند 

 نامه برگزاری انتخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهی ب: عدم رعایت موارد آیین

 ج: از نصاب افتادن تعداد اعضای شورا

روز از تاریخ صدور  ۱۲توانند حداکثر ظرف مدت می شورای منحل شده در صورت اعتراض

حکم بدوی، اعتراض کتبی خود را جهت تجدیدنظر و صدور حکم نهایی به هیئت عالی نظارت 

 .اتحادیه ارسال کنند

اولین شورای مرکزی با معرفی هیات موسس دفتر دانشگاهی و تایید کمیسیون تشکیالت  -۱۹

های ف به برگزاری انتخابات پس از فراهم کردن زمینهشود که این شورا موظجاد تعیین می

ماه تحصیلی، با نظارت نماینده ی کمیسیون تشکیالت اتحادیه  ۴الزم، حداکثر ظرف مدت

 .اشدبباشد و تا قبل از برگزاری انتخابات هیات موسس مرجع اصلی جاد دانشگاه مربوطه میمی

عضو  ۳نفره، یا تغییر بیش از  ۹شوراهای  عضو در ترکیب اولیه ی اعضای ۴تغییر بیش از  -۲۲

نفره، موجب از رسمیت افتادن شورا خواهد شد و  ۷در ترکیب اولیه ی اعضای شوراهای 



 

 

 .میشود ۱۸مشمول بند 

ماه پس از انتخابات قبلی(،  ۱۲در صورت ابطال یا عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر ) -۲۱

و موظف است نواقص انتخابات را برطرف وحداکثرتا یک شورای مرکزی قبلی اعتبار قانونی دارد 

ماه تحصیلی انتخابات برگزار نماید.در صورت صالحدید کمیسیون تشکیالت مدت مذکور قابل 

 .تمدید میباشد

تبصره: درصورت عدم برگزاری در مدت تمدید شده ی مقرر، شورای مرکزی منحل وشورای 

 .رگزاری انتخابات ، معرفی خواهد شدجهت ب ۱۷انتصابی با توجه به تبصره ی بند 

در مجمع نمایندگان اتحادیه  ۲۶/۷/۱۳۹۲تبصره در تاریخ  ۱۲بند و  ۲۲این آیین نامه با  -۲۲

 .جامعه اسالمی دانشجویان بررسی و تصویب گردید و از همان تاریخ الزم االجرا است


