اطالعیه شماره ()1
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا

معاونت دانشجویی

س

ثبت نام از داوطلبین عضویت در شورای صنفی
در اجرای آیین نامه شورای صنفی دانشجویان و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت
دانشجویان درامورصنفی و حفظ و پیگیری حقوق وحریم دانشجویی ،معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراس با کسب مجوز از وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،اقدام به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در آبان ماه سال  98می نماید.
شرایط داوطلبین عضویت درشورای صنفی دانشجویان (ماده  14آیین نامه شورای صنفی)



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



تعهد به رعایت شئون دانشجویی و اخالقی



نداشتن حکم قطعی محکومیت درکمیته انضباطی



گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی



دارا بودن حداقل معدل کل  13برای دانشجویان کارشناسی ،معدل  15برای دانشجویان کارشناسی ارشد و معدل17
برای دانشجویان مقطع دکترا



مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیرمتوالی



عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسالمی دارای مجوز در دانشگاه



م دت باقی مانده از دوران تحصیل بااحتساب ترمی که در آن انتخابات برگزارمی شود کمتر از دو ترم نباشد.

تبصره  :دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ازابتدای ورود به موسسه امکان شرکت درانتخابات را دارا می باشند.
مدارک موردنیازثبت نام داوطلبین
.1
.2
.3
.4
.5

اصل و کپی کارت دانشجویی
اصل و کپی کارت ملی
یک قطعه عکس 3*4
پرینت کارنامه
تکمیل فرم ثبت نام (بصورت حضوری ،در زمان تحویل مدارک)

محل و زمان تحویل مدارک داوطلبین
زمان مراجعه :روزهای شنبه  ، 98/08/11یکشنبه  98/08/12و دو شنبه 98/08/13
ساعت مراجعه 8:30 :صبح الی  15بعدازظهر
مکان تحویل مدارک :ساختمان شهیده قزوینی ،طبقه سوم ،اتاق 312


حضور شخص داوطلب جهت ارائه مدارک و تکمیل فرم ثبت نام الزامی است

*طبق ماده  1شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور ،حداقل تعداد داوطلبین مورد نیاز جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی
دانشگاه الزهراس  18نفر می باشد.

معاونت دانشجویی
98/07/28

