آیین نامه ی انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
جدول زمان بندی انتخابات
توضیحات

روز

عنوان

تا  71آبان

ثبت نام کاندیدا

 71الی  71آبان

بررسی و تأیید کاندیدا

بررسی شرایط عمومی و اختصاصی کاندیدا طبق
آیین نامه استانی

 02الی  01آبان

برگزاری انتخابات

برگزاری انتخابات در طبقه ی اول
ساختمان کالس ها

 01الی  01آبان

شمارش و برررسی آرا

شمارش و بررسی آرا توسط مسئولین انتخابات،
همراه با نظارت برخی مسئولین دانشگاه

 02آبان

اعالم نتایج نهایی

اعالم نتایج نهایی از کانال و
تابلوهای اعالنات دانشگاه

ثبت نام از طریق لینک
www.eventbox.ir/forms/show/1808

و یا مراجعه ی حضوری به دفتر انجمن ها واقع
در طبقه ی اول (روزهای شنبه تا چهارشنبه)

قبل از هرچیز  ،در رابطه با شرایط کاندیدا ،و برخی نکات ذکر شده ،باید متذکر شویم؛ که این شرایط از جمله شرایط
مربوط به آیین نامه ی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های پیام نور استان اصفهان می باشد ؛ و سعی شده در
چند مورد از آن ها  ،به گونه ای تغییراتی ایجاد شود تا امر داوطلب شدن کاندیدای گرامی و همچنین تأیید ایشان با
سهولت بیشتری صورت پذیرد ،لذا برخی پارامترهای نسبتاً دشوار جهت احراز آن ویژگی ها از آیین نامه حذف و به
دنبال آن  ،از شدت برخی از آن پارامترها کاسته شده است.
 شرایط عمومی کاندیدا( :شرایطی که تمام موارد آن را فرد کاندیدا باید داشته باشد؛) -1اشتغال به تحصیل در رشته ی مربوطه در دانشگاه پیام نور مرکز کاشان .
-

تبصره :دانشجویان مهمانی موقت ،نمی توانند در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت کنند.

 -2گذراندن حداقل ( 1یک) نیمسال تحصیلی {دانشجویان ورودی جدید (ورودی مهر  )79نمی توانند به عنوان
کاندیدا ثبت نام نمایند بلکه می توانند به عنوان عضو همکار  ،در این مدت  1سال با اعضای اصلی انجمن در اجرای
امور مشارکت نمایند}.
 -3عدم داشتن موارد انضباطی ،توبیخ کتبی و هرگونه تخلف درج شده در پرونده ی دانشجویی.
-

تبصره :در صورت داشتن مورد انضباطی ،نظر نهایی با مدیر حراست دانشگاه خواهد بود.
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 -4عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی  ،اعم از سیاسی ،فرهنگی و ورزشی.
 -5تأییدیه از مسئول فرهنگی دانشگاه (آقای عطارزاده).

 شرایط اختصاصی کاندیدا( :شرایطی که داوطلب بایستی حداقل یکی از آن ها را داشته باشد؛) -1معدل کل کاندیدا باالتر از میانگین معدل رشته ی تحصیلی باشد.
 -2کاندیدا ،در هیچ کدام از نیمسال ها  ،مشروطی نداشته باشد.
 -3کاندیدا ،از دانشجویان استعدادهای درخشان یا برگزیدگان المپیادهای علمی کشوری باشد.
 -4دانشجو ،در تألیف یا ترجمه ی کتابی ،همکاری داشته باشد.
 -5داشتن حداقل یک مقاله ی علمی چاپ شده در نشریات دانشگاهی.
-

تبصره :تأیید مقاله توسط مدیرگروه مربوطه صورت می پذیرد.

 نکات قابل ذکر: -1فقط دانشجویان شاغل در رشته ی مورد نظر در دانشگاه پیام نور کاشان ،حق رأی و داوطلب شدن را دارند.
 -2تنها انجمن هایی که از طریق اینگونه انتخابات ها تشکیل شوند  ،از امکانات و تسهیالت تدارک دیده شده توسط
پیام نور استان اصفهان ،بهره مند خواهند شد.
 -3شورای مدیریتی هر انجمن علمی ،شامل ( 5پنج) عضو اصلی و ( 2دو) عضور علی البدل است که با انتخابات،
مجموعاً  ( 9هفت) نفر برای یک سال تحصیلی  ،مدیریت انجمن مربوطه را بر عهده خواهند داشت.
 -4پس از انتخابات و تعیین شورای مدیریتی ،اعضای شورای مدیریتی انجمن ،یک نفر را از بین خود بعنوان "دبیر"
انتخاب و به حوزه ی انجمن های دانشگاه ،معرفی می کند.
 -5دانشجویان کلیه ی گرایش ه ا و مقاطع تحصیلی یک رشته ی دانشگاهی ،اعضای انجمن علمی متناظر با همان
رشته به شمار می روند.
 -6شورای مدیریتی ،ظرف مدت ( 2دو) هفته پس از انتخابات ،بایستی چشم انداز برنامه های پیش روی انجمن را
تدوین و به دبیر شورای دبیران دانشگاه تحویل دهد.

* انتخابات با توجه به جدول زمان بندی ،در طبقه ی اول ساختمان کالس ها برگزار خواهد شد.
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