فرایند انتخاب دانشجو عضو کمیته ناظر بر نشریات
اطالع رسانی زمان انتخابات به مدیران مسئول نشریات دانشگاهی از دو هفته قبل از برگزاری
شرایط کاندیدا:
ـ دانشجوی دانشگاه الزهرا س باشد
ـ حداقل دو ترم از زمان تحصیلش مانده باشد
ـ تخلف انضباطی و آموزشی نداشته باشد
ـ یک شماره نشریه در طول یکسال گذشته منتشر کرده باشد
ـ
تحویل مدارک اعالم شده در آیین نامه به دبیرخانه کمیته ناظر بر
نشریات
استعالم آموزشی و انضباطی کاندیداها از معاونت آموزشی و
کمیته انضباطی و حراست دانشگاه توسط دبیرخانه کمیته
ناظر بر نشریات
بعد از تایید کاندیداها از طرف معاونت آموزشی و

در صورت عدم تایید مدارک به افراد

کمیته انضباطی دانشگاه ،می توانند از یک هفته

بازگردانده

مانده به برگزاری انتخابات تا یک روز قبل از

می شوند و حق شرکت در انتخابات را ندارند.

انتخابات تیلغات نمایند.

اتمام تبلی غات در سطح دانشگاه یک روز قبل از انتخابات
در صورت عدم حضور هر یک مدیران مسئول ،نماینده او می تواند با نامه مکتوب از طرف مدیر مسئول رای دهد.

تعیین محل برگزاری انتخابات و اعالم عمومی

ثبت نام از مدیران مسئول جهت عضویت در کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی :
ـ دو یا چهار نفر از میان فعاالن نشریات دانشگاه
وظایف کمیته:
ـ روند اجرایی در روزهای انتخابات برعهده این کمیته می باشد
.

اعضای هیات نظارت بر انتخابات :
ـ مدیر فرهنگی ،عضو حقوقدان ،دو نفر از میان فعاالن نشریات دانشگاهی
وظایف هیات:
مسئولیت نظارت برکل روند انتخابات از ابتدا تا انتها  ،اخذ رای ،شمارش آرا و اعالم نتایج
نهایی

دعوت از اعضای کمیته ناظر جهت حضور و نظارت بر حسن اجرای انتخابات

اعالم عمومی تعداد آرای اخذ شده

در صورت اعالم تخلف در روند برگزاری انتخابات

دریافت شکایت بصورت مکتوب

بررسی شکایت در هیات نظارت بر
انتخابات
در صورت رد شکایت

در صورت انجام تخلف و تاثیر آشکار در نتیجه انتخابات

تنظیم صورتجلسه و اخذ امضا از برگزار
کنندگان

صدور احکام اعضای کمیته ناظر

برگزاری مجدد انتخابات

