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 بسمه تعالی

 

 :مه مقد

 2و ماده  8/5/1151تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب قانون  1ماده  "ج"بنداجرایی نمودن  درراستای

راهبرد ملی  1و  2همچنین اقدامات و   9/7/1131قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

شورای عالی  11/7/1191مورخ  218مصوب جلسه « سند راهبردی کشور در امور نخبگان» 2از راهبرد کالن  2

به و  های علمی دانشجویی به مثابه ظرفیتی برای حضور نخبگان علمی تاکید دارد که به انجمنانقالب فرهنگی، 

پژوهشی و  علمی تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیتهای جمعی و خود جوش  منظور

  دانشجویی علمی نجمن های بالندگی علمی و فرهنگی ا در جهتوانمند مشارکت دانشجویان مستعد و ت افزایش و

انجمنهای علمی دانشجویی  ،وزارت بهداشت و درمان طبق آیین نامهو دانشجویی با حمایت معاونت فرهنگی 

های  انجمنانتخابات  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های مختلف تشکیل گردیده است.

برگزار و اعضای  تیر و مرداد ماه کرونا( در شیوع بیماری ) علمی دانشجویی با توجه به شرایط خاص کشور

انتخابات به نظارت بر مسئولیت  نمایند. ماه شروع به انجام فعالیتهای خود می شهریورشورای مرکزی جدید از 

 مسئولیتبا کمیته اجرایی انتخابات خواهد بود و  انجمن های علمی دانشگاهحمایت و نظارت  عهده شورای 

 به عهده دارد.را خابات در کمال صحت و سالمت تتشکیل و وظیفه ی برگزاری ان ییمعاون فرهنگی و دانشجو

 

 

 

 



 تشکیل کمیته اجرایی انتخابات: 1ماده 

من های علمی دانشجویی به ریاست مه ریزی انتخابات شورای مرکزی انجکمیته با هدف سیاست گذاری و برنا

اعضای این کمیته توسط معاون فرهنگی ودانشجویی  دانشگاه تشکیل می شود. دانشجوییمعاونت فرهنگی و

تصویب شده با تقسیم و تعیین وظایف از سوی معاون فرهنگی  د طبق دستوالعملنانتخاب شده و میتوان

  .ودانشجویی در اجرای دستورالعمل اقدام نمایند

 های دبیرخانه مرکزی انتخابات وظایف و فعالیت  : 2ماده

 های علمی  مجازی از سوی اداره انجمنانجام تبلیغات مرتبط با ثبت نام برای انتخابات در سایتهای مختلف  .1

 ( در وب سایت معاونت فرهنگی و امور دانشجوییتوری)کاندید اتخصیص فرمهای ثبت نام داوطلبان  .2

 جمع آوری فرمهای ثبت نام داوطلبان در پایان زمان ثبت نام .1

 داوطلبان و ارسال برای اخذ استعالمتهیه  لیست  .1

اعالم لیست نهایی و تایید شده داوطلبان از طریق سایت مفدا معاونت فرهنگی ودانشجویی و نیز از  .5

 طریق کانالها و سایر مراجع اطالع رسانی به دانشجویان جهت شروع تبلیغات انتخابات

 هماهنگی و اعالم زمان و روز انتخابات  .3

 مقررات  و  برگزاری انتخابات با رعایت موازین  .7

 اعالم نتایج انتخابات در سایت معاونت فرهنگی ودانشجویی  .8

  و ثبت آن در سامانه فرابرارائه صورتجلسه انتخابات و نتایج آرا به معاون فرهنگی ودانشجویی  .9

 برنامه ریزی و هماهنگی انتخاب دبیران انجمن  .11

 توسط دانشگاه و ثبت در سامانه انجمن های علمی  8م شماره صدور مجوز فعالیت دبیران فر .11

 انجمن های علمی در سامانه  و شورای مرکزیثبت مشخصات دبیر  .12

  ( زمانبندی انتخابات 3ماده

و  را در سامانه فرابر نموده و نتایج اجرا انتخابات را فرآیند  15/5/1111لغایت  11/1/1111دانشگاه ها موظفند از تاریخ 

  ثبت نمایند. سامانه انجمن های علمی 

  ثبت نام داوطلبان )کاندید اتوری( شروع فرآیند برگزاری انتخابات و  .1



  شروع تبلیغات دانشجویانو  اعالم لیست نهایی و تایید شده داوطلبان .2

   15/5/1111حداکثر تا اعالم نتایج قطعی انتخابات و رگزاری انتخابات ب .1

 های علمی: نمانتخابات شورای مرکزی انج کاندیداتوریدانشجویان داوطلب شرایط : 4ماده 

 انجمن های علمی باشد.مندرج در آیین نامه  ن حداقل یکی از شرایط اختصاصیو عمومی  شرایطهمه   داوطلبان باید واجد 

 نحوه برگزاری انتخابات غیر حضوری : 5 ماده

 حتما صورتجلسه دوره قبل ثبت شود. ثبت شود انجمن های علمیاطالعات انجمن ها در سامانه  .1

 . انجام شودو کارشناسان فراخوان عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی توسط دبیران انجمن  .2

 قرار دادن فرم عضویت در مفدا و شبکه های مجازی انجمن ها  توسط کارشناسان انجام شود. .1

از طریق ایمیل یا واتساپ برای  تکمیل فرم عضویت در شورای مرکزی توسط متقاضیان تکمیل و .1

 .کارشناس ارسال شود

کارشناسان توجه  انجام شود. معاونت فرهنگی و دانشجوییتوسط و انضباطی  یاستعالم آموزش .5

و تا انتخابات سال آینده  نمایند که کاندیداها می بایست حداقل یکسال از تحصیلشان باقی مانده باشد

 دانشجو باشند.

 اعالم گردد. شورای مرکزیبه اسامی کاندیداها  .3

 .اعالم گردددبیر یا یکی از اعضای شورای مرکزی فراخوان روز انتخابات توسط  .7

 .تبلیغات انتخابات از طریق مفدای دانشگاهها صورت پذیرد .8

 انتخابات در تاریخ مقرر برگزار گردد.  .9

 .ثبت شود انجمن های علمیه همراه صورت جلسه در سامانه مشخصات اعضای شورای مرکزی ب .11

 رسیدگی به اعتراضات انتخابات در زمان مقرر مطابق آئین نامه انجام شود. .11

با حضور اعضای به صورت غیر حضوری  نبودن امکان برگزاری جلسه حضوری ، جلسه ای ا توجه بهب .12

 شورای مرکزی تشکیل و رای گیری جهت انتخاب دبیر انجام شود.

 دد و در سامانه انجمن های علمی ثبت گردد.صادر گر 8مجوز فعالیت دبیران فرم شماره  .11

 تکمیل و در سامانه بارگذاری شود.  7صورتجلسه برگزاری انتخابات در قالب فرم شماره  .11

 .ثبت شودو سامانه انجمن های علمی  مشخصات دبیران در سامانه فرابر .15

 



 

 موارد مهم:

اطالعات در سامانه انجمن های علمی الزامی می باشد و دبیران می بایست بعد ازانتخابات  بارگذاری -

کیل اطالعات در سامانه انجمن های علمی اقدام نمایند و انجمن را آماده عضو گیری منسبت به ت

 نمایند تا  در دوره آینده بتوانند انتخابات را از طریق سامانه اجرا نمایند. 

 می می باشدااطالعات الز بارگذاریاز طریق سامانه انجام خواهد شد لذا  آتی صرفا انتخابات  -

انجمن ها بعد از برگزاری انتخابات در سامانه از تایید خارج خواهند شد تا دبیران اطالعات را  -

فرم شماره "و فایل موافقت اصولی " 8فرم شماره "ویرایش نمایند.)دبیران باید فایل انتخاب دبیر

را به همراه اسامی هیئت   "7فرم شماره  "و فایل اساسنامه و فایل صورتجلسه انتخابات"  1

در سامانه بارگذاری نمایند( و بعد از آن اطالعات توسط کارشناس شورای مرکزی  اموسس و اعض

 دانشگاه و ستاد تایید گردد.

 باشد.الزامی می آن در سامانه  بارگذاریو   8صدور مجوز فعالیت فرم شماره  -

 در سامانه الزامی می باشد. 1بارگذاری فایل موافقت اصولی انجمن فرم شماره  -

و  بارگذاری در سامانه الزامی می باشد. )صورتجلسه  7تکمیل صورتجلسه انتخابات فرم شماره  -

 باید مهر معاونت فرهنگی و دانشجویی و امضا ناظر را داشته باشد.(

 الزامی می باشد. ثبت اطالعات هیئت موسس  در سامانه  -

 ثبت اطالعات شورای مرکزی در سامانه الزامی می باشد.  -

 در سامانه نمایند. یتاقدام به عضو تایید مشخصات انجمن ها اعضا انجمن می توانند بعد از  -

 دبیران و کارشناسان می بایست در کارگاه آموزشی سامانه انجمن های علمی شرکت نمایند.  -

کشوری بعد از برگزاری انتخابات دانشگاهی به صورت متمرکز در بازه  انتخابات انجمن های علمی -

 مشخص برگزار خواهد شد. زمانی 

 

 


