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 مقدمه 

های هماهنگیهای علوم پزشکی و به منظور ایجاد در راستای ارتقاء عملکرد کانون های فرهنگی دانشگاه

های در نظر دارد نماینده کانون فرهنگی وزارت بهداشت ، اداره کلوزارتخانه بیشتر میان صف و ستاد

فرهنگی هنری هر دانشگاه را بر اساس دستورالعمل ابالغی موقت ذیل و با رای مستقیم دبیران کانون های 

 . تعیین نمایدهر دانشگاه 

-واجد شورای مرکزی میفعال کانون  ۳ی کشور که دارای حداقل دانشگاه های علوم پزشکدر این راستا 

باشند، باید فرد منتخب دبیران کانون ها را  به عنوان نماینده کانون های فرهنگی دانشگاه ، به این اداره 

 . کل معرفی نمایند

 

  وظایف نماینده منتخب 

 کمک به معاونان و مدیران فرهنگی در مسائل مربوط به کانون ها 

  میان کانون های فرهنگی دانشگاه و وزارتخانهرابط 

  ایجاد هماهنگی بین کانون های دانشگاه و برنامه ریزی جهت فعالیت های مشترک میان کانون های

 مختلف دانشگاه

 کمک به ارزیابی فعالیت ها و عملکرد کانون های فرهنگی دانشگاه و ارائه گزارش از کانون ها به وزارتخانه 

 ن سیاست ها و اولویت های کاری کانون ها کمک به تدوی 

  نقش مشورتی در حوزه کانون ها جهت برنامه ریزی و ارتقا کانون ها در سطح وزارتخانه 

  کمک به تشکیل مجامع تخصصی 
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 کمک به احصاء اطالعات کانونهای فرهنگی 

 

  کاندیداتوریشرایط  : 

 از دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه باشد. 

 ترم تحصیلی از دوره تحصیلی باقی مانده باشد 2 قلحدا . 

 محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده و یا باالتر نداشته باشد. 

 های های اسالمی، شورای صنفی دانشجویان، و عضو شورای مدیران انجمنمرکزی تشکل شورای عضو

 .دانشجویی دانشگاه نباشد علمی و سردبیر نشریات سیاسی

 ی برگزاری انتخابات مجر:  

های نماینده فعلی دبیران کانونهای فرهنگی و کارشناس کانون ،مدیر امور فرهنگیشورایی متشکل از 

 . می باشد هر دانشگاه متولی برگزاری انتخابات در هر دانشگاهفرهنگی 

 

  مرجع رسیدگی به شکایات: 

اداره کل  رسیدگی به شکایات احتمالی در خصوص انتخابات و نماینده دبیران کانونهای هر دانشگاه مرجع 

 . فرهنگی وزارت بهداشت است
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  اطالع رسانی انتخابات : 

 اقلحد ،های فرهنگی دانشگاهبه تمامی دبیران کانونو دعوت برای شرکت در انتخابات رسمی  ارسال نامه 

 .شود نجامروز قبل از برگزاری انتخابات ا ۳

 و دانشجویی در سایت معاونت فرهنگی روز قبل از برگزاری انتخابات ۳ قلدرج خبر برگزاری انتخابات حدا 

  دانشگاه  و دانشجویی در سایت معاونت فرهنگیروز بعد از برگزاری انتخابات  5حداکثر نتیجه انتخابات

 .اعالم شود

 دانشگاه در بردهای معاونت فرهنگی دانشجویی صورت پذیرد اطالع رسانی در سطح. 

 تاریخ و ساعت دقیق جلسه برگزاری انتخابات در نامه ابالغی به دبیران کانون مشخص باشد. 

  و ارسال پیامک به دبیران کانون ها  از طریق برگزار کننده انتخابات صورت پذیردتلفنی برقراری تماس. 

 

 شرایط انتخابات:  

  ی افراد در همان جلسه اعالم شودکاندیداتوراعالم.  

 در صورت به . دبیران کانون در جلسه رای گیری است سوّمدوخابات به شرط حضور ترسمیت برگزاری ان

می سوّم دوبرگزار کننده در نوبت دوم با اطالع رسانی مجدد بدون شرط هیئت اعضا،  ،حد نصاب نرسیدن

  . تواند انتخابات را برگزار کند

 برگه های رای انتخابات به صورت رسمی و با مهر مدیریت فرهنگی رسمیت دارد.  

 هر کانون دارای یک حق رای می باشد . 
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  در صورت به حد نصاب نرسیدن، رای . آرای ماخوذه را کسب کند% 55فرد انتخاب شده باید حداقل باالی

ه عنوان منتخب اعضا انتخاب می گیری انتخابات به دور دوم کشیده شده و بیشترین آرای کسب شده ب

 . شود

 امضا  های فرهنگیدر پایان انتخابات، صورت جلسه توسط تمام حاضرین، مدیر فرهنگی و کارشناس کانون

 .اداره کل فرهنگی وزارتخانه ارسال شودصورت رسمی و پس از تایید به 

  همه اعضا در جلسه مذکور انجام برگزار کننده انتخابات در دانشگاه موظف است تا شمارش آرا را با حضور

 .دهد

  ساعت  22در صورت اعتراض به نحوه و انتخاب افراد، دبیران کانون حق دارند اعتراض خود را حداکثر تا

 .بعد از اعالم تایید صالحیت فرد منتخب،  به صورت کتبی به مرجع رسیدگی به شکایات اعالم نماید

  نظر خود را درباره شکایت معترض به صورت کتبی اعالم ساعت  22مرجع رسیدگی به شکایات حداکثر تا

 .می نماید

  نفر منتخب دانشگاه را به اداره کل فرهنگی وزارتخانه  25/2/95حداکثر تا باید برگزار کننده انتخابات

 . معرفی نماید

 

 ها مدت اعتبار نماینده کانون:  

-سالتا پایان اعتبار انتخابات تعیین نماینده دبیران کانونهای فرهنگی و فرد منتخب دبیران دانشگاه 

 .باشدمی 5۳95-99تحصیلی 
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 ها نماینده کانون تغییر:  

گاه امکان برگزاری انتخابات شدبیران کانونهای فرهنگی دان دو سوّمدر صورت درخواست رسمی حداقل 

این تغییر به همراه درخواست دبیران برای . نماینده دبیران کانونهای فرهنگی وجود داردمجدد و تغییر 

 . بعد از انتخاب فرد جدید بالفاصله به اطالع اداره کل فرهنگی وزارتخانه رسانده شود بایدتغییر نماینده 

 


