(س)

اطالعیه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا

به استحضار میرساند انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقهمند به مشارکت در فعالیتهای علمی در
یک دانشکده یا گروه آموزشی است و دانشجویان کلیه گرایش ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضای انجمن
علمی متناظر با همان رشته به شمار میروند .شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از  ۵عضو اصلی و  ۲عضو علیالبدل
است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن ،با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب

میشوند.

ارکان انجمن عبارتند از:
شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
دانشجویان هر رشته از طریق انتخابات  ۵نفر را با کسب اکثریت نسبی به عنوان شورای مرکزی انجمن و  ۲تن را به عنوان
عضو علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نمایند.
اعضای عادی انجمن که به عنوان عضو عادی ثبت نام می نمایند.

جدول زمان بندی مراحل برگزاری انتخابات
عنوان
ثبت نام کاندیداها
اعالم لیست اسامی
کاندیداها

زمان شروع

زمان پایان

شرح
ثبت نام مجازی

 1مهر

 16مهر

ثبت نام حضوری در معاونت فرهنگی و اجتماعی

 1مهر

 12مهر

ثبت نام حضوری در دانشکده ها

 14مهر

 16مهر
24مهر

به صورت مجازی در سایت معاونت فرهنگی و
اجتماعی

تبلیغات کاندیداها

به صورت مجازی و فیزیکی

24مهر

27مهر

برگزاری انتخابات

به صورت حضوری در هر دانشکده

 28مهر

 30مهر

شمارش آرا

با حضور کاندیداها و شورای نظارت

28مهر

30مهر

اعالم نتایج انتخابات

به صورت مجازی در سایت معاونت فرهنگی دانشگاه

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کاندیداهای شورای مدیریت:
تصویر کارت دانشجویی ،کارت ملی و عکس
شماره تماس و آدرس ایمیل
رزومه

 1آبان

شرایط ثبت نام کاندیداها:
دانشجویان متقاضی باید حداقل دو ترم از سنوات مجاز تحصیلی آنها باقی مانده باشد؛
عضو شورای مرکزی سایر تشکلهای دانشجویی (فرهنگی ،سیاسی ،دینی ،صنفی و ورزشی) نباشند؛
عدم مشروطی در ترم تحصیلی گذشته؛
عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر.

زمان بندی  ،مکان و نحوه برگزاری انتخابات شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

نحوه تبلیغات کاندیداها
پس از اعالم لیست اسامی کاندیداها در  ۲4مهر  ، 97افراد مورد نظر می توانند مشخصات شخصی و برنامه های خود را به
همراه یک قطعه عکس خود در یک صفحه  A4تهیه نموده و ضمن هماهنگی با کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
نصب نمایند.
نحوه برگزاری انتخابات
صندوق انتخابات از روز  28الی  30مهر ماه به صورت تفکیک درهر دانشکده آماده اخذ آرای دانشجویان خواهد بود.
خواهشمند است با مشارکت مؤثر در انتخابات (به عنوان کاندیدا یا رأی دهنده) در تقویت انجمن علمی دانشجویی گروه
آموزشی خود مؤثر بوده و از فرصت فراهم شده در جهت نقشآفرینی دانشجویان در فعالیتهای علمی دانشگاه بهرهمند
شوید.

