
 

 

79-79ّایعلویداًشجَییاًجويشَرایهرکسیًاهِاًتخاباتشیَُ

ّایعلویداًشجَییهحترماًجوياعضای

 ، ّای ػلوی داًطجَیی دس کویتِ حوایت ٍ ًظاستشگضاسی اًتخاتات دٍسُ جذیذ اًجويپیشٍ هزاکشُ دس هَسد صهاى ت سساًذ تِ اعالع هی ؛تا سالم   

اًجام اسدیثْطت هاُ  15لغایت هاُ دیي ٍسّفتِ پایاًی فش دس ٍ اًتخاتات آغاصاسفٌذهاُ  ضیَُ ثثت ًام ٍ ... اصاًتخاتات،  فشاخَاى اٍلیِ هقشس ضذ

 ًظش داضتِ تاضیذ. دس ٍهغالؼِ  تِ دقت صیش سالزا خَاّطوٌذین تَضیحات  ؛ضَد

گیریهجوع:)هرجعتصوینتَاًذبرگسارگرددبِدٍشیَُهیشَرایهرکسیاًتخاباتّایعلویداًشجَییاًجويًاهِطبقآییي

.باشذ(اًجويهی

اص داًطجَیاى ضاغل تِ  الکتشًٍیکی ٍ ...(کاغزی ٍ  ًام )فشم ثثتّای هختلف کِ تِ ضیَُاص عشیق اػضای هجوغ تَاًذ  اًتخاتات هی .1

 شدد.اًذ تشگضاس گ تِ ػضَیت هجوغ اًجوي دسآهذُهشتثظ تحصیل دس سضتِ ٍ گشایص 

 اػضای هجوغ تشای سسویت یافتي اًتخاتات الضاهی است.( 3/2حضَس ) ایي سٍش دس تبصرُ: -

   

 جْت سا هجوغ اػضای اساهی اکسل فایل قالة دس است هَظف هشکضی ضَسای ًوایٌذُ اًتخاتات اص قثل سٍص -

 .تحَیل دّذ ػلوی ّای اًجوي دفتش تِ ساصی یکپاسچِ

 .ًیست هَسد ایي اًجام تِ ًیاص ُ تاضذضذ تفَیض داًطجَیاى تواهی تِ سأی حق کِ صَستی دس -

 

تِ کلیِ  سا  ضَسای هشکضیتِ کاًذیذای  یسأ حق، جْت حضَس حذاکثشی ٍ پشضَس تشگضاسضذى اًتخاتات تَاًذ اًجوي هیهجوغ  .2

 کٌذ.داًطجَیاى ضاغل تِ تحصیل دس سضتِ ٍ گشایص هشتثظ تفَیض 

 

  ِیستٌذ یا تشخی اص ضَساّای ّا، داسای هجوغ ٍ اساسٌاهِ هٌاسثی ً ٌَّص تؼذاد صیادی اص اًجويدس ّش دٍ صَست ٍ تا تَجِ تِ ایٌک

ٍ اػضای  هجوغ داًطگاُ ٍ تْتش تشگضاسضذى اًتخاتات ضَسای اجشایی ّااًجويّوضهاى  فؼالیتاًذ، تشای ضشٍع  تغییش یافتِ هشکضی

پایاًیّای ػلوی داًطجَیی( ًاهِ اًجوي آییي 18ٍ 17)هادُ  هٌتخة داًطجَیی دس کویتِ حوایت ٍ ًظاست اًتخاباتّفتِ

اتات اگش اًجوٌی خَاستاس تشگضاسی اًتخ سشاسشی تشگضاس خَاّذ ضذ؛ ضوٌاًتِ صَست   اردیبْشتها51ُفرٍردیيهاُلغایت

 ّای ػلوی اًتخاتات سا تشگضاس کٌذ.تَاًذ تا ّواٌّگی دفتش اًجوي صٍدتش اص هَػذ هقشس تاضذ هی

 

 ضذ خَاّذ تیٌی پیص هشکضی ضَسای کاًذیذای ّن هجوغ ػضَ ػٌَاى تِ ًام ثثت ّن اًتخاتات، فشم دس . 

 هجوغ ػضَ ثثت ًام گضیٌِ تَاًٌذ هی سضتِ داًطجَیاى تاضذ، هی هجوغ صَست تِ اًتخاتات تشگضاسی اهکاى کِ ّایی اًجوي دس -

 .ضشکت کٌٌذ اًتخاتات دس ٍ اًتخاب سا

 ّستٌذ اًتخاتات دس ضشکت تِ هلضمسیس تا دٍ هاُ تؼذ اص تأ ًاهِ آییي عثقتاصُ تاسیس،  ّایاًجوي. 



 



 

 

 شَرایهرکسیاًجوي:کاًذیذایشرایط

شرایطعوَهی-الف

 ؛اضتغال تِ تحصیل دس سضتِ هشتَط -1

 ؛ػضَیت دس اًجوي -2

 ؛ػذم ػضَیت دس ضَسای هشکضی دیگش تطکل ّای داًطجَیی اػن اص صٌفی، سیاسی، ٍسصضی ٍ فشٌّگی -3

هَاسدی کِ فشد داسای هحکَهیت اًضثاعی هٌجش تِ تَتیخ کتثی ٍ دسج دس پشًٍذُ یا تاالتش است، تطخیص صالحیت داٍعلثی تش دس  -4

 ٍى فشٌّگی ٍ اجتواػی داًطگاُ است؛ػْذُ هؼا

 سداًی، کاسضٌاسی، ٍ دکتشای ػوَهی؛گزساًي حذاقل یک ًین سال تحصیلی تشای داًطجَیاى هقاعغ کا -5

 .دس ًیوسال تحصیلی گزضتِ ػذم کسة هؼذل هطشٍط -6

 

شرایطاختصاصی-ب

 ًثاضذ؛ 14ى ًین سال ٍ یا کوتش اص ل گزضتِ داٍعلة کوتش اص هیاًگیي هؼذل گشٍُ دس ّوااهؼذل ًین س .1

داضتي حذاقل یک هقالِ ػلوی چاج ضذُ دس ًطشیات ػلوی تشٍیجی، ػلوی پژٍّطی یا ػلوی هشٍسی ٍ ًطشیات ػلوی تخصصی  .2

 ؛گشٍُ یا استاد هطاٍس اًجوي هطشٍط تِ تأییذ هذیش

 ؛یا هجشی عشح اجشا یا ّوکاسی دس اجشای یک عشح پژٍّطی ٍ اسائِ تأییذیِ اص کاسفشها .3

 ؛تألیف یا ّوکاسی دس تألیف یا تشجوِ کتاب .4

 .ّوکاسی ٍ هطاسکت دس اختشاع ثثت ضذُ یا عشح کاسآفشیٌی هَسد تأییذ هشاجغ ری صالح .5

 

 .کٌذ شایظ اختصاصی کفایت هیل یکی اص ضتٌذّای ضشایظ ػوَهی تاضٌذ اها داضتي حذاق ی داٍعلثاى تایذ ٍاجذ ّوِ  -تبصرُ

دتیش اًجوي هَظف است قثل اص تشگضاسی اًتخاتات تصَیش صفحِ هؼذل ًیوسال اٍل تحصیلی کاًذیذا سا دس قالة یک فایل تِ دفتش   -تبصرُ

 ّای ػلوی داًطجَیی تحَیل دّذ.اًجوي

 

زهاىبٌذیاًتخابات

 23/1/98الی  21/12/97ثبتًامشرٍع

   2/02/98الی  98/ 28/01 بررسیصالحیتکاًذیذا

 3/02/98اعالماساهیکاًذیذایتأییذشذُ

 7/02/98الی  3/02/98اعتراضبِاساهیتأییذًشذُ

  10/02/98الی  8/02/98کلیِداًشجَیاىرشتِ(-برگساریاًتخاباتسراسری)هجوع

 15/02/98الی  14/02/98هٌتخبیياعالماساهی

  16/02/98الی  15/02/98هْلتاعتراضبًِتایج

 


