
 اهداف و محدوده فعالیت شورای صنفی و رفاهی دانشجویان

 اهداف:

د شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و ابهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایج -1

 سکونت دانشجویان

مشکالت یکدیگر و ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و  -2

 تقویت فضای همکاری و تعامل

تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان  -3

 دانشجویان 

ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در  -4

 دانشگاه

 رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاهتالش برای شناسایی، طرح و  -5

پررنگ نمودن نقش مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط با امور صنفی  -6

 دانشجویی

 بهرمندی دانشگاه از ظرفیت های خالق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویی -7

 قانونی مجاری نگ پیگیری حل مشکالت رفاهی با تعامل و از طریقتقویت فره -8

 افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی -9

 

 محدوده فعالیت:

 امور رفاهی شامل:

 امور تغذیه  -1

 امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان -2

مور کمک آموزشی، امکانات و دانشجویی: مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، ا -امور خدماتی -3

خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب،  ،تجهیزات کتابخانه ها و سالن های مطالعه

کاردانشجویی، امور زیست محیطی،بهداشت عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی  ،نحوه توزیع وامهای دانشجویی

 دانشجویان

 دانشجویانامور تربیت بدنی  -4

 نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان -5

 امور دیگر به پیشنهاد شورای موسسه و تصویب شورای نظارت دانشگاه -6

و حمایت از تشکلها و  همسوییشورای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع گیری سیاسی و همکاری،*            

 جریان های سیاسی داخل و خارج دانشگاه ها نمی باشد.

 انتخابات کمیته اجرایی



 شرایط داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان

 شرایط اختصاصی:

 گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی -1

 نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی -2

برای  17برای دانشجویان کارشناسی ارشد و  15برای دانشجویان کارشناسی،  13ل معدل کل دارا بودن حداق -3

 دانشجویان مقطع دکتری

 مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی متوالی -4

 عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسالمی دارای مجوز در موسسه -5

 اب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.ستحصیل با احتمدت باقی مانده از دوران  -6

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا می باشند. -7

 در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انظباطی، عضویت وی لغو می شود. -8

درصد کل دانشجویان واحد رسمیت می یابد و شرط انتخابات داوطلبین کسب  25 رایتخابات شورای صنفی با ان -9

 می باشد.ماخوذه نصف بعالوه یک آراء 

مالک انتخاب  کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آراء ماخوذهدر صورت عدم کسب آراء الزم انتخابات به دور دوم  -10

 افراد خواهد بود.

 شرایط عمومی:

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

 رعایت شئون دانشجویی و اخالقی -2

 رعایت مفاد آیین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان -3

 :تعداد اعضاء شورا

 حداقل داوطلب اعضاء علی البدل اعضاء اصلی جمعیت دانشجویی

 6 2 3 پانصد نفرکمتر از 

 10 2 5 نفر 1000تا  501

 14 3 7 نفر2000تا  1001

 18 3 9 نفر به باال2000

 

 روز بعد برگزار می شود. 15چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل جدول فوق باشد انتخابات مجدا حداکثر 

 

 کمیته اجرایی انتخابات



 در شورای صنفی واحدهای دانشگاه هرمزگان به تعداد کل دانشجویان هر واحدجدول نسبت دانشجویان متقاضی عضویت             

تعداد اعضای  تعداد کل دانشجو نام واحد ردیف

 اصلی

تعداد اعضا علی 

 البدل

تعداد حداقل داوطلبان متقاضی 

عضویت در شورا جهت برگزاری 

 انتخابات در واحد

دانشکده فنی  و  1

 مهندسی

 

1123 7 3 14 

 علوم پایهدانشکده  2

 

749 5 2 10 

دانشکده علوم و  3

 فنون دریایی

 

406 3 2 6 

دانشکده کشاورزی  4

 و منابع طبیعی

258 3 2 6 

دانشکده مدیریت و  5

 علوم انسانی

1230 7 3 14 

مجتمع آموزش  6

 عالی

 

510 5 2 10 

خوابگاه پسرانه  7

 پردیس

 

437 5 2 10 

خوابگاه دخترانه  8

 فاطمیه پردیس

818 5 2 10 

خوابگاه تحصیالت  9

 تکمیلی فردوس

122 3 2 6 

خوابگاه دخترانه  10

 الزهرا

 

439 5 2 10 

 

   

 کمیته اجرایی انتخابات                                                                                                                   



 1397انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال    تحصیلی برنامه زمان بندی فعالیت های 

                                              

 کمیته اجرایی انتخابات                                                                       

 مسئول اجرا زمان بندی فعالیت ردیف

 کمیته اجرایی 17/2/97لغایت  15/2/97 ثبت نام اولیه از داوطلبان 1

 کمیته نظارت  20/2/97لغایت  18/2/97 بررسی صالحیت داوطلبان 2

 کمیته اجرایی 22/2/97 اعالم لیست داوطلبان 3

ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به بررسی  4

 صالحیت

 داوطلب 23/2/97

 کمیته نظارت 24/2/97 رسیدگی به درخواست تجدید نظر 5

روز  18لغایت ساعت  25/2/97 تبلیغات 6

 27/2/97پنجشنبه 

 داوطلب

 کمیته اجرایی 29/2/97 برگزاری انتخابات 7

 اجرایی کمیته 30/2/97 اعالم نتایج 8

 داوطلب 31/2/97 ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به نتیجه انتخابات 9

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و گزارش به معاون  10

 دانشجویی 

 کمیته نظارت 1/3/97

 معاون دانشجویی 2/3/97 تأیید و اعالم نتیجه نهایی داوطلبان 11



 1397رفاهی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال  –دستورالعمل نحوه تبلیغات انتخابات شورای صنفی        

 مجاز می باشد. A3اندازه عکس و پوستر تبلیغاتی داوطلبان حداکثر در قطع کاغذ  -1

کلیه نشریات و مطبوعاتی که از دانشگاه مجوز فعالیت اخذ نموده اند، حق تبلیغ له یا علیه  -2

 داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند.

علیه هیچ یک از داطلبان را  اعضاء کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ له و -3

 نخواهد داشت.

داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها  -4

می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک 

 برخورد خواهد شد. حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات

 همان روز ادامه خواهد داشت. 17صبح شروع شده و تا پایان ساعت  9انتخابات از ساعت  -5

 ساعت قابل تمدید خواهد بود. 2به تشخیص معاون دانشجویی زمان تعیین شده تا  -6

هر دانشجو شخصاً فقط یکبار و صرفاً با ارائه کارت دانشجویی معتبر و مدت دار می تواند  -7

 گیری شرکت نماید.در رای 

دانشجو صرفا در واحد آموزشی محل تحصیل خود حق شرکت در انتخابات شورا  -1تبصره

 را دارد.

دانشجویان ساکن در خوابگاه  می توانند عالوه بر واحد محل تحصیل در  -2تبصره

 انتخابات خوابگاه محل سکونت نیز شرکت نمایند.

 

                                                                                              

 کمیته اجرایی انتخابات                                                                                                       


