
 1399سال  رشایط عمومی داوطلبان عضویت رد شورای صنفی 

 اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی  -1

 رعایت شئون دانشجویی و اخالقی  -2

 نشجویاننامه شورای صنفی دانامه و شیوهرعایت مفاد آیین -3

 گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی -4

 نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی  -5

 برای دانشجویان مقطع دکتری 17برای دانشجویان کارشناسی ارشد و  15، برای دانشجویان کارشناسی 13ل کل دارا بودن حداقل معد -6

 نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالیمشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو  -7

 های اسالمی دارای مجوز در موسسه عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل -8

 شود کمتر از دو ترم نباشد.مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار میمدت باقی -9

 باشند.ه امکان شرکت در انتخابات را دارا می: دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از ابتدای ورود به موسس 1تبصره 

 گردد.: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می 2تبصره 

 قوانین و مقررات تبلیغات 

صبح  00:8تا ساعت  14/10/1399صبح مورخه  00:8از ساعت زمان تبلیغات کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه زنجان  -1

 باشند.مجاز به تبلیغات می صرفاً در این بازه زمانیکاندیداها  خواهد بود. 17/10/1399مورخه 

 باشد.مجاز می A3اندازه عکس و پوستر تبلیغاتی داوطلبان حداکثر در قطع کاغذ در صورت نصب تصویر در فضای دانشگاه،  -2

های خوابگاهی های دانشگاه و همچنین برد مجتمعسرویسسلف هایها، بردبردهای دانشجویی دانشکده فیزیکی، محل انجام تبلیغات -3

های جز محلباشد. بدیهی است توزیع هرگونه عکس داوطلبان یا سایر اشکال تبلیغاتی در فضای دانشگاه بهبرادران و خواهران می

 باشد.شده ممنوع میتعیین

 کانالهای دانشگاه در فضای مجازی، متعاقبا دستورالعمل مربوطه برای داوطلبان ابالغ خواهد شد. برای تبلیغات در گروهها و  -4

 را ندارند. باتییک از داوطلبان انتخااند حق تبلیغ له و یا علیه هیچکلیه نشریات مطبوعاتی که از دانشگاه زنجان مجوز فعالیت اخذ نموده -5

های خود یا داوطلب مورد توانند شایستگیاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میوجه مجهیچداوطلبان و طرفداران آنها به -6

 نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.

نحوه رای گیری قبل از برگزاری انتخابات توسط گیری بصورت مجازی و از طریق سامانه گلستان صورت خواهد گرفت. رای -7

 کمیته اجرایی انتخابات اطالع رسانی خواهد شد.

بود. به آرای خارج از  خواهدبرگزار  18/10/1399روز پنجشنبه مورخه  00:20صبح لغایت  00:8از ساعت انتخابات  -8

 شود.این زمان، ترتیب اثر داده نمی

 ی صنفی به شماره دانشجویی    .......................... کاندیدای شورا.....الذکر توسط اینجانب....................فوقگردد فرم بدینوسیله تأیید می

 دانم.خود را متعهد به قبول و اجرای آن میبنده مطالعه شد و و  مالحظه................................................

                                                                                                  

 امضا دانشجو                                                                                           

 


