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دستورالعمل اجرایی 

آیین نامه شوراي صنفی دانشجویان

دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکی کشور
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 4به استناد بند ج ماده  ،هاي علوم پزشکی کشورنامه شوراي صنفی دانشجویان دانشگاهدر راستاي اجراي بهینه آیین

ماه به صـورت   3تنظیم و از تاریخ ابالغ به مدت 23/1/94در تاریخبند 19ماده و5نامه مذکور، این دستورالعمل درآیین

  آزمایشی الزم االجرا می باشد.

گـردد و اعضـاي آن بـه    اي که براي نظارت بر فرایندها و مراحل اجراي انتخابات تشکیل مـی : کمیتهکمیته نظارت بر انتخابات-1

  باشد:شرح زیر می

  (رییس کمیته)وي یا نماینده تام االختیار دانشگاه رییس-

(نایب رییس کمیته)دانشگاه معاون فرهنگی و دانشجویی-

و یک نفر دانشجوي دانشگاه (غیرکاندید و غیرعضو دو نفر استاد دانشگاه، یکی از معاونان دانشگاه، یکی از روساي دانشکده ها-

دانشگاه رییسبه انتخاب کمیته اجرایی) 

  گردد.دانشگاه صادر میرییساعضاي کمیته نظارت توسط احکام - 1-1

نماینده کمیته نظارت هنگام برگزاري انتخابات الزم است به حوزه هاي انتخاباتی سرکشـی نمایـد، امـا هنگـام شـمارش آراء       -1-2

  مکلف است در محل حوزه انتخاباتی حضور یابد و نتیجه را صورتجلسه نماید.

صورتجلسـه مربـوط بـه شـمارش آراء و      قبل از برگـزاري و تاییـد نهـایی    برگه راي، مهر انتخابات و الگوي جداول تایید نهایی -1-3

  باشد.صحت انتخابات هر صندوق به عهده کمیته نظارت می

گردد:یل میاي به شرح اعضاي ذیل که براي اجراي انتخابات ادواري شوراي صنفی تشککمیته  کمیته اجرایی انتخابات:-2

یس کمیته)معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه(ری -

مدیر دانشجویی دانشگاه(نایب رییس کمیته) -

رییس اداره امور خوابگاهها-

  مسئول امور رفاهی دانشجویان -

به انتخاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاهکارشناسان دانشکده هامدیران یا نفر از  یک-

اهبه انتخاب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگدو نفر دانشجو غیر کاندید-

.کمیته اجرایی می تواند از دانشجویان غیر کاندیدا جهت امور اجرایی انتخابات استفاده نماید- 2-1

  گردد.ابالغ اعضاي کمیته اجرایی توسط معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صادر می- 2-2

خابات کاندیداها، همچنین مسئولیت حسن طرفی براي تبلیغات و شرکت در انتشرایط برابر و عادالنه و حفظ بی توجه ویژه به -2-3

نتخابـات بـه عهـده کمیتـه     اجراي کلیه مراحل برگزاري انتخابات شوراي صنفی و پیش بینی و تدارك امکانات و شرایط مورد نیـاز ا 

  باشد.اجرایی می

سوي رییس کمیتـه اجرایـی   تعیین و ابالغ ایشان از توسط کمیته اجرایی الزم است براي هر حوزه انتخاباتی یک نفر مسئول -2-4

  صادر گردد.

  باشد.به عهده کمیته اجرایی می» انتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه/ دانشکده...«مهر ویژهتهیه و نگهداري  -2-5

مربوط به برگـزاري   هاي ممهورجداول و فرمبه مهر انتخابات و  برگه راي ممهورشده،  صندوق پلمپسازي تهیه و آماده -2-6

  شود.باشد و در زمان انتخابات تحویل مسئول حوزه انتخاباتی داده مینتخابات به عهده کمیته اجرایی میا

  ساعت قبل انتخابات پایان یابد. 24حداقل از سه روز قبل از برگزاري انتخابات آغاز و می بایست تبلیغات -2-7

تا 17هـا  و در خوابگاه15تا 10ها در بازه زمانیابات در دانشکدهبه منظور افزایش مشارکت دانشجویان، ترجیحا برگزاري انتخ -2-8

  برگزار شود. 21
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گـردد و در صـورت حضـور دانشـجویان، بـا نظـر       حداقل سه ساعت تعیین می برگزاري انتخابات هر واحدطول مدت زمان  -2-9

  قابل تمدید است.تا دو ساعت رییس کمیته اجرایی 

  

  ؛ الگوي نظارت و ارایه گزارش عملکرد:انحالل، تا، شکایاتعتراض، ااتنحوه رسیدگی به تخلف -3

:رایه گزارش عملکردفلوچارت اعتراض، شکایت،  نظارت و ا- 3-1

  

هیئت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی

ارتانشجویی وزمستقر در معاونت فرهنگی د

شکده معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه/دان

/ موسسه آموزشی و پژوهشی

ه / شوراي صنفی مرکزي دانشگاه/دانشکد

موسسه آموزشی و پژوهشی

شوراي صنفی واحد دانشگاهی

نظارت / رأي

نظارت / رأي

نظارت / رأي

ارائه خدمات/پاسخ

دانشجویان واحد دانشگاهی

گزارش 

ردعملک

گزارش 

عملکرد

گزارش 

عملکرد

اعتراض/ 

شکایت

اعتراض / 

شکایت

اعتراض/ 

شکایت

نظارت

نظارت

اعتراض به 

عملکرد 

شوراي واحد

اعتراض به 

رأي شوراي 

مرکزي

اعتراض به 

رأي معاونت 

دانشجویی
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  جدول نحوه پیگیري تخلف، صدور راي و جایگزینی اعضاء یا ترمیم شوراها:  - 3-2

شورا جایگزینی اعضاء یا ترمیم،نحوه پیگیري تخلف اقدام کننده راي/اقدام متخلف

ف
دی

ر

در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به تذکر کتبی منجر می شود. دبیر شوراي مرکزي تذکر شفاهی
عضو شوراي 

واحد
در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به لغو عضویت منجر می شود.  1 دبیر شوراي مرکزي تذکر کتبی

ود.عضو علی البدل جایگزین می ش شوراي مرکزي لغو عضویت

در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به تذکر کتبی منجر می شود. دبیر شوراي مرکزي تذکر شفاهی
دبیر شوراي 

واحد
در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به عدم صالحیت دبیري منجر می شود.2 دبیر شوراي مرکزي تذکر کتبی

اي مرکزي انتخاب و جایگزین می شود.دبیر جدید با نظارت مستقیم شور شوراي مرکزي عدم صالحیت

منجر می شود. 2در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به تذکر کتبی دبیر شوراي مرکزي 1تذکر کتبی
  شوراي واحد

(حقوقی)
در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به انحالل شوراي واحد منجر می شود.3 دبیر شوراي مرکزي 2تبیتذکر ک

طی دو هفته پس از انحالل قطعی، انتخابات مجدد واحد انجام شده و شوراي جدید براي باقیمانده دوره انتخاب می شود. شوراي مرکزي انحالل

در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به تذکر کتبی منجر می شود. و دانشجویی معاون فرهنگی تذکر شفاهی
عضو شوراي 

مرکزي
در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به لغو عضویت منجر می شود.4 معاون فرهنگی و دانشجویی تذکر کتبی

دبیر جدید انتخاب و جایگزین می شود. ،متخلف از شوراي مرکزي خارج و از دبیري شوراي واحد عزل شده و در اولین جلسه شوراي واحد معاون فرهنگی و دانشجویی لغو عضویت

ت تکرار تخلف در طی دوره، به تذکر کتبی منجر می شود.در صور معاون فرهنگی و دانشجویی تذکر شفاهی
دبیر شوراي 

مرکزي
در صورت تکرار تخلف در طی دوره، به عدم صالحیت دبیري منجر می شود.5 معاون فرهنگی و دانشجویی تذکر کتبی

ي انتخاب و جایگزین می شود.در اولین جلسه بعدي شورا دبیر جدید توسط شوراي مرکز معاون فرهنگی و دانشجویی عدم صالحیت

) منجر می شود.2دبیر شورا عزل و دبیر جدیددر اولین جلسه شور انتخاب و جایگزین می شود و در صورت تکرار تخلف به عزل دبیر جدید(دبیر  معاون فرهنگی و دانشجویی 1عزل دبیر 

  شوراي مرکزي

(حقوقی)
6

یئت گزارش تخلفات شورا به ه"در اولین جلسه شورا انتخاب و جایگزین می شود و در صورت تکرار تخلف، به )3دبیر جدید(دبیر شورا عزل و 2دبیر 

منجر می شود. "نظارت مرکزي
معاون فرهنگی و دانشجویی 2عزل دبیر 

عیین فرایند جایگزینی اعضاي جدید شورا)تصمیم گیري در هیئت نظارت مرکزي( تذکر، ابقا یا انحالل شوراي مرکزي و ت معاون فرهنگی و دانشجویی گزارش به هیئت نظارت
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شوراي واحدها و یا  انحالل و تخلفات، همچنین  شکایت و اعتراضبرعملکرد، بررسی و رسیدگی به بدوي نظارتمرجع -3-3

باشـد.  نت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه میمعاو قطعیمرجع نهایی و اعضاي شوراي واحدها، شوراي مرکزي بوده و  لغو عضویت

باشـد و ارایـه مسـتندات در هـر دو مرحلـه بـراي       نهایی) یک هفتـه مـی   -مرحله(بدوي  زمان رسیدگی به اعتراض و شکایت در هر

رسیدگی کامل الزامی است.

لغـو  شـوراي مرکـزي و یـا    ات تخلف، همچنـین  شکایت واعتراض برعملکرد، بررسی و رسیدگی به بدوي نظارت مرجع -3-4

ت مرکـزي نظـارت بـر    هیـأ  مرجع نهـایی و قطعـی   اعضاء شوراي مرکزي، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بوده و عضویت

باشد. زمان رسیدگی به اعتـراض و شـکایت در مرحلـه بـدوي یـک      هاي علوم پزشکی کشور میشوراهاي صنفی دانشجویان دانشگاه

  باشد و ارایه مستندات در هر دو مرحله براي رسیدگی کامل الزامی است.دو هفته می مرحله نهاییهفته و در 

  باشد:   شامل موارد ذیل می شوراي واحدها یا شوراي مرکزيعدم صالحیت  -3-5

  ترك همکاري یا لغو شرایط عضویت نصف به عالوه یک اعضاء -

  اجرایی آن نامه شوراي صنفی و دستورالعملتخلف از موارد مندرج در آیین-

باشد:   شامل موارد ذیل می شوراي واحدها یا شوراي مرکزيعدم صالحیت اعضاي -3-6

  نامه شوراي صنفی و دستورالعمل اجرایی آنتخلف از موارد مندرج در آیین-

نامه شوراي صنفیآیین 4-5ط احراز قید شده در بند از بین رفتن شرای-

د/ مرکزي)اعالم ترك همکاري عضو به مسئول شورا(واح-

ین جلسـه  از اولـ ي واحـد  شـورا در مـورد  چنانچه عضو به دالیل فوق الذکر از عضویت شورا(واحد/ مرکزي) خارج گـردد،   -3-6-1

، انتخاب دبیر جدید شوراي واحد مربوطه انجام البدل جایگزین خواهد شد و در مورد شوراي مرکزيتشکیل شده بعدي، عضو علی

وارد می شود.شده و منتخب به شوراي مرکزي 

، برگزاري مجدد انتخابـات  شوراي واحد قطعیت انحاللشوراي واحد و  يدرصورت احراز تخلف و اثبات عدم صالحیت اعضا-3-7

  .آن واحد ظرف مدت دو هفته الزامی است

ایـت مـی کنـد؛    ضرورت نداشته و صورتجلسه تایید شده نتایج توسط کمیته نظارت کفي شوراها صدور حکم یا ابالغ براي اعضا -4

مسئولیت دبیر کافی می باشد. آغازهمچنین صورتجلسه انتخاب دبیر شوراي واحد یا شوراي مرکزي براي 

صادر نگردد،  دستورالعملیاز سوي هیات مرکزي نظارت که در مواردي که در این دستورالعمل بدان اشاره نشده است، مادامی -5

  باشد.انشگاه میون فرهنگی و دانشجویی داتخاذ تصمیم با معا

              

                                      

  محمدرضا فراهانی                                                                                

  ی و دانشجوییمعاون فرهنگ                                                                                

  و رییس هیئت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی دانشجویان                                                                               


