
  انتخابات شوراي صنفی دانشجویی
 و ها پردیس صنفی شوراي و )سرا ساکن( خواهران سراي صنفی شوراهاي از یکی در عضویت متقاضی دانشجویان

 امور به مراجعه با 14/8/98 لغایت 12/8/98 تاریخ از روز3 مدت به توانند می دانشگاه یآموزش هاي دانشکده
  .نمایند کتشر مذکور انتخابات در صالحیت تأیید و نام ثبت و فرم تکمیل از پس ) مهتاب سلف درکنار واقع( دانشجویی

         .کنند مراجعه احرامپوش آقاي به معماري و هنر دانشجویان و فالح آقاي به مهریز پردیس دانشجویان:  توجه
  
  دانشجویی اهداف تشکیل شوراي صنفی  

 ن.براي تحصیل،فعالیت و سکونت دانشجویا ترایجاد شرایط و فضاي مناسب بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به -1

ایجاد فضاي همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکالت یکدیگر و تقویت فضاي همکاري  -2
 وتعامل.

 ی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان.دباوري و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعخوتقویت ارزشهایی چون روحیه  -3

 ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزي و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه ها. -4

 تالش براي شناسایی، طرح ورفع نواقص صنفی دانشجویان دانشگاه. -5

 دانشجویی در راستاي بهبود ارائه خدمات دانشجویان.بهره مندي دانشگاه از ظرفیت هاي خالق  -6

 تقویت فرهنگ پیگیري حل مشکالت رفاهی با تعاملی و از طریق مجاري قانونی. -7

 افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی. -8

   
  صنفی شوراي در عضویت داوطلبان عمومی شرایط 

  ام عملی به والیت فقیه و قانون اساسی.هوري اسالمی و التزماعتقاد به نظام مقدس ج -1
  رعایت شئون دانشجویی و اخالقی. -2
  رعایت مفاد آیین نامه و شیوه نامه شوراي صنفی دانشجویان. -3

  گذراندن یک نیمسال تحصیلی براي دانشجویان کارشناسی.-1-3
براي دانشجویان  17دانشجویان کارشناسی ارشد و براي  15براي دانشجویان کارشناسی،  13دارا بودن حداقل معدل کل  -2-3

  مقطع دکتري.
  حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی.نداشتن  -3-3
  مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی. -4-3
  عدم عضویت در شوراي مرکزي تشکلهاي اسالمی داراي مجوز در موسسه. -5-3
 باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود،کمتر از دو ترم نباشد.مدت  -6-3

  
در صورتیکه دانشجوي عضو شورا در هر مرحله از فعالیت ، از نظر شرایط عضویت ، فاقد صالحیت تشخیص داده  : تبصره

  علی البدل جایگزین وي خواهد شد.شود ، عضویت وي توسط معاون دانشجویی موسسه سلب و اولین فرد 
  

  .و از طریق نرم افزار گلستان برگزار می شود 28/08/1398در روز سه شنبه  تاریخ برگزاري انتخابات *
                                                                                                                   

  شوراي صنفی کمیته اجرایی                                                                                                                 


