
 3اطالعیه شماره 

 1397برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دی ماه کمیته اجرایی 
 

تعداد اعضای شیوه نامه اجرایی، جدول جمعیت دانشجویی هر واحد و  1طبق ماده * 

 اصلی به همراه تعداد حداقل کاندیدای مورد نیاز هر واحد به شرح ذیل اعالم می گردد:
 

 جمعیت پردیس/دانشکده
عداد اعضای  ت

 اصلی

حداقل 

 داوطلب

 10 5 709 اقتصاد

1 اسالمی معارف و الهیات ,581 7 14 

5 فارابی پردیس ,072 9 18 

4 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس ,516 9 18 

3 زیبا هنرهای پردیس ,231 9 18 

8 زیست ومحیط کاسپین و فومن از غیر به فنیهایدانشکدهپردیس ,455 9 18 

1 ورزشی علوم و بدنی تربیت ,007 7 14 

 10 5 915 جغرافیا

 10 5 935 دامپزشکی

 10 5 950 نوین فنون و علوم

1 کارآفرینی ,061 7 14 

 10 5 800 زیست محیط

3 مدیریت ,234 9 18 

 6 3 322 جهان مطالعات

 6 3 199 اسالمی اندیشه و معارف

 6 3 387 ژئوفیزیك موسسه



مورخ  97دانشگاه مهرماه شورای نظارت بر شورای صنفی دانشجویی با توجه به جلسه * 

نحوه سهمیه بندی اعضای شورای صنفی خوابگاه ها به شکل ذیل در نظر گرفته  14/7/97

  شود:

 

 محل سکونت خوابگاه
تعداد اعضای 

 اصلی

تعداد اعضای 

 رقابتی
 حداقل داوطلب

 خوابگاه پسران

 3 مجتمع کوی پسران
2 

10 

 10 3 سطح شهر خوابگاه

 2 0 1 خوابگاه متاهلین

 

 می باشد  نفر 9تعداد اعضای اصلی شورای صنفی خوابگاه های پسران در مجموع  الزم به ذکر است

شده در خوابگاه های پسران حد نصاب حداقل  سهمیه بندیدر صورتیکه هر یك از حوزه های  و

حذف داوطلبین را کسب ننماید، این تعداد به حوزه سهمیه بندی شده ی دیگر اضافه نمی شود و 

 می گردد.

 واجدین دارای حق درصد  25هر یك از حوزه های سهمیه بندی شده باال ،  در همچنین می بایستی

 نمایند.نتخابات شرکت ادر در همان حوزه رای 

با توجه به تغییرات آموزشی دانشجویان در این بازه زمانی، حد نصاب رسمیت هر واحد * 

 اعالم خواهد شد. در همان روز انتخابات

موارد  مقرر گردید که 14/07/1397با توجه به جلسه شورای نظارت دانشگاه مورخ  *

 : ذیل در خصوص انتخابات شورای صنفی مالک عمل قرار بگیرد

 



 .دانشجویان مجازی دانشگاه حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را ندارند 

  دانشجویان دو رشته ای که هر دو رشته آنها مربوط به یك واحد است فقط مجاز به کاندیداتوری در

 یك رشته و یکبار رای دهی می باشند.

 شد در هر یك از واحدها و دانشجویان دو رشته ای که دو رشته آنها مربوط به دو واحد مختلف می با

دانشجویان خوابگاهی می توانند هم در دانشکده و هم در خوابگاه کاندیدا شوند ولی در هر صورت در 

 یکی از واحدها به فعالیت بپردازند.

 .دانشجویان غیر ایرانی حق کاندیداتوری و رای دهی را دارند 

 ندارند. دانشجویان مهمان حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات را 

  کهاد، فقط مجاز به کاندیداتوری و رای دهی در رشته اصلی خود می باشند.دانشجویان دوره 

 

 

 

 

 

دانشجویان محترم برای آگاهی از سایر اطالعیه های کمیته اجرایی برگزاری انتخابات می توانند به 

 مراجعه نمایید. studentaffairs.ut.ac.irسایت معاونت دانشجویی به آدرس

 

توانید با ایمیل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه جهت رفع هرگونه مشکل می

senfi.stu@ut.ac.ir .در ارتباط باشید 

 

 

 کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران

mailto:senfi.stu@ut.ac.ir

