
 

 *انتخابات شورای صنفی دانشجویان  *  

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و عدم حضور اکثر دانشجویان در 

دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی، انتخابات شورای صنفی دانشجویان با 

تأیید شورای نظارت دانشگاه در سال جاری بصورت متمرکز برگزار 

کاندیداتوری شورای مرکزی تقاضا خواهد شد، لذا از کلیه داوطلبین 

میگردد مطابق موارد ذیل و شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام خود 

 .اقدام نمایند

 خاممات  کلیه مراحل ثبت نام و انتخاباات اینترنتای باودا وار قریام ناامانه       -1

 .انجام می پذیرد   http: // stu .shahroodut.ac.irدانشجویی به آدرس 

نفر عضو  3نفر عضو اصلی و  9بصورت متمرکز و با ترکیب مرکزی  انتخابات شورای -2

نفر داوقلب انجام خواهم گرفت که نهمیه داوقلبین با توجه  11علی البمل با حماقل 

پاردیس  می تواننم تنها در به جمعیت هر پردیس بصورت ذیل خواهم بود و داوقلبین 

 :ثبت نام نماینممرکزی  جهت عضویت در شورای صنفیمربوط به رشته خود 

                                     (نفر داوطلب برای انتخابات 6نفر عضو اصلی و ا نفر عضو علی البدل و حداقل  3) :پردیس مرکزی -الف 

نفر داوطلب  8نفر عضو اصلی و ا نفر عضو علی البدل و حداقل  4): پردیس مهندسی و فناوریهای نوین -ب

         (برای انتخابات

                                   (نفر داوطلب برای انتخابات 4نفر عضو اصلی و ا نفر عضو علی البدل و حداقل  2): پردیس کشاورزی -ج

 

 



 :شرایط داوقلبین برای ثبت نام کانمیماتوری شورای صنفی -3

ی از وزارت، شرایط عمومی عضویت در آیین نامه شورای صنفی ارسال 44شیوه نامه اجرایی  وماده  9مطابق ماده 

:باشد شورای صنفی بشرح ذیل می  

قانون اساسی التزام عملی به والیت مطلقه فقیه و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و  -4  

رعایت شئون دانشجویی و اخالقی -2  

رعایت مفاد آیین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان -3  

گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی -4  

نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی  -5  

 41برای دانشجویان کارشناسی ارشد و  45،  برای دانشجویان کارشناسی43دارا بودن حداقل معدل کل  -6

 برای دانشجویان مقطع دکتری 

مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی  -1  

  دانشگاههای اسالمی دارای مجوز در  عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل -8

.مدت باقیمانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دوترم نباشد -9  

امکان شرکت در  حصیالت تکمیلی از ابتدای ورود به دانشگاهنشجویان مقاطع تدا:  1تبصره 

.باشندانتخابات را دارا می  

، دانشگاه انضباطی کمیتهدر صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در  : 2تبصره 

.گرددعضویت وی لغو می  

 3/11/99چهارشنبه ثبت نام داوقلبین کانمیماتوری انتخابات شورای صنفی ار  -4

 .خواهم بود 7/11/99لغایت یکشنبه 

 



با وارد نمودن نام کاربری خممات دانشجویی  داوقلبان میتواننم ار قریم نایت -5  

  :و رمز ورود نسبت به ثبت نام بشرح مراحل ذیل اقمام نماینم

 

 



 



 

دانشجویان عزیز رمانبنمی نایر مراحل انتخابات متعاقباً اعالم خواهم گردیم و  -6

جهت کسب اقالعات بیشتر می تواننم به نامانه خممات دانشجویی دانشگاا  مراجعه 

 .نماینم

 

 کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاا صنعتی شاهرود

1/11/99 

 


