مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان

آئیننامه برگزاری انتخابات
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهار 1397

ماده  :1شیوه انتخاب سرپرست:
بند  -1عزل و نصب سرپرست مركز به پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوری و با حکم رئيس دانشگاه برای مدت نامحدود منصوب
میشود .وی از اعضای هيئت علمی دانشگاه بوده كه معتقد به پژوهشهای دانشجویی است و در بين دانشجویان دارای مقبوليت
باشد و بتواند محيط مناسبی جهت فعاليت دانشجویان و همکاری با سایر اعضای هيئت علمی برقرار كند.

ماده  :2شیوه انتخاب اعضای شوراهای مرکزی واحدها:
بند  -1تعداد اعضای شورای مركزی هر واحد براساس تعداد دانشجویان مشغول به تحصيل هر دانشکده تعيين میگردد .بر این
اساس ،در هر دوره شورای مركزی واحدهای بهداشت ،تغذیه ،توانبخشی ،داروسازی و دندانپزشکی میبایست دارای  4عضو اصلی
و دانشکدههای پرستاری و مامایی ،پزشکی و پيراپزشکی دارای  6عضو اصلی باشند.
تبصره  :1اعضای شورای مركزی حداقل یك عضو جانشين دارند كه در صورتی كه به هر عنوان یکی از اعضا از عضویت در این
شورا خارج شود ،وی جایگزین او خواهد شد .عضو جانشين فردی است كه در انتخابات شورای مركزی پس از منتخبين ،بيشترین
رأی را به دست آورده باشد .این عضو میبایست در جلسات شورای مركزی واحد شركت داشته باشد اما در رأیگيریهای شورا
فاقد حق رأی میباشد.
بند  -2در انتخابات شورای مركزی هر واحد ،تمام اعضای آن واحد كه سابقه فعاليت اجرایی و پژوهشی دارند به شرط دارا بودن
تمامی معيارهای ذیل میتوانند نامزد شوند.
آ) عدم سابقه مشروطی در سه ترم منتهی به تاریخ انتخابات
ب) نداشتن سابقه محکوميت در كميته انضباطی دانشگاه
پ) حداقل دو نيمسال از دوران تحصيلی وی باقی مانده باشد.
ت) دارا بودن كارت عضویت فعال
ث) كسب نمره قبولی در "آزمون اساسنامه"
ج) تائيد حسن سابقه در سنوات گذشته مركز (شامل محروميتهای حاصل از غيبت یا استعفا غيرموجه نباشد) و اتمام
دوره محروميت در صورت داشتن سابقه محروميت
تبصره  :1آزمون اساسنامه :آزمونی است صرفاً كتبی ،كه سواالت آن می تواند به صورت تشریحی ،چهارگزینهای و غيره میباشد
كه در هر سال توسط سخنگوی دوره قبل طراحی شده و جهت برگزاری آزمون به واحدها ارسال میگردد.
تبصره  : 2چنانچه به هر دليلی (نبود كاندید و یا به حد نصاب نرسيدن تعداد آرا) كاندیدی برای شورای مركزی واحد وجود
نداشته باشد ،سرپرست واحد موظف است پس از انجام بررسیهای الزم ،اعضای این شورا را انتصاب نماید.
بند  -3دبير دوره قبل هر واحد به عنوان نماینده سرپرست واحد موظف است انتخابات شورای مركزی هر واحد را مطابق با
جدول زمانی ذیل برگزار نموده و نتایج آن را در قالب گزارش مکتوب به سرپرست واحد ارائه دهد.

 .1دو هفته (هفته اول و دوم)

 .2یک هفته (هفته سوم)

 .3یک هفته (هفته چهارم)

اعالم فراخوان عمومی و ثبت نام از کاندیدها

بررسی صالحیت کاندیدها

تبلیغات و برگزاری انتخابات

تبصره  :1مبنای جدول زمانی برگزاری انتخابات شورای مركزی واحدها" ،تاریخ برگزاری مجمع ساليانه" میباشد.
تبصره  :2سرپرست واحد میتواند از طریق ارسال درخواست كتبی به سرپرست كل ،مدت زمان انتخاب شورای مركزی واحد را
حداكثر یك هفته تمدید نماید.
بند  -4سرپرست واحد وظيفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات ،تائيد صحت انتخابات هر دوره ،رسيدگی به شکایات و برخورد
با متخلفين و در نهایت ارائه گزارش مکتوب انتخابات به سرپرست كل را بر عهده دارد.
بند  -5سرپرست كل و دبيركل دوره قبل وظيفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات تمامی واحدها را بر عهده داشته و میبایست
در صورت مشاهده هرگونه تخلف مطابق با مقررات با متخلفين برخورد نمایند.
بند  -6سرپرست كل میبایست "گزارش انتخابات" را به صورت مکتوب در اولين جلسه شورای عالی مركز هر دوره ارائه دهد.
بند  -7سرپرست واحد و دبير دوره قبل به عنوان نماینده سرپرست واحد موظف است اولين جلسهی شورای مركزی هر واحد را
با حضور اعضای قبلی و كنونی برگزار كند و در طی آن اقدامات الزم جهت برگزاری انتخابات دبير واحد و نمایندگان شورای
مركزی كل صورت پذیرد.

ماده  :3شیوه انتخاب دبیر واحد:
بند  -1شورای مركزی هر واحد مسئول انتخاب دبير آن واحد حداكثر دوهفته پس از مشخص شدن نتایج انتخابات شورای
مركزی آن واحد است.
بند  -2شورای مركزی واحد میتواند دبير را از بين اعضای خود یا سایر اعضایی كه پيشينه اجرایی و پژوهشی داشته و دارای
معيارهای مندرج در ذیل انتخاب كند.
معيارهای كاندیدها به منظور شركت در انتخابات دبير واحد:
آ) عدم سابقه مشروطی در سه ترم منتهی به تاریخ انتخابات
ب) نداشتن سابقه محکوميت در كميته انضباطی دانشگاه
پ) حداقل دو نيمسال از دوران تحصيلی وی باقی مانده باشد.
ت) حداقل  32واحد (برای دانشجویان كارشناسی و دكترای حرفه ای) یا  6واحد (دانشجویان تحصيالت تکميلی) را
گذرانده باشد.
ث) دارا بودن كارت عضویت فعال

ج) كسب نمره قبولی در "آزمون اساسنامه"
چ) دارا بودن "پيش نویس برنامه عملکردی واحد"
ح) تائيد حسن سابقه در سنوات گذشته مركز (شامل محروميتهای حاصل از غيبت یا استعفا غيرموجه نباشد) و اتمام
دوره محروميت در صورت داشتن سابقه محروميت
تبصره  :1آزمون اساسنامه :آزمونی است صرفاً كتبی كه سواالت آن می تواند به صورت تشریحی ،چهارگزینه ای و غيره می باشد
كه در هر سال توسط سخنگوی دوره قبل طراحی شده و جهت برگزاری آزمون به واحدها ارسال می گردد.
تبصره  :2چنانچه به هر دليلی (نبود كاندید و یا به حد نصاب نرسيدن تعداد آرا) شورای مركزی واحد به اجماعی بر روی
كاندیدهای خود در شورای مركزی كل نرسد ،سرپرست واحد موظف است پس از انجام بررسی های الزم ،دبير واحد را انتصاب
نماید.
بند  -3انتصاب مجدد دبير واحد بالمانع است.
بند  -4دبير واحد بهطور متوالی میتواند حداكثر دو دوره انتخاب شود.
بند  -5سرپرست هر واحد و دبير دوره قبل موظف است دومين جلسهی شورای مركزی واحد را با حضور اعضای قبلی و كنونی
تشکيل دهد .در این جلسه میبایست دبير جدید و نمایندگان ثابت هر واحد در شورای مركزی كل انتخاب گردیده و امور (شامل
گزارش پروژههای تکميل شده ،پروژههای نيمه كاره و پيشنهادات دوره آینده) به شورای مركزی و دبير جدید تحویل داده شود.
الزم به ذكر است برای انتخاب دبير جدید تنها اعضای كنونی حق رأی دارند.
تبصره  :1در صورت انتخاب دبير از ميان اعضای شورای مركزی واحد ،عضو جانشين طبق تبصره  1بند  1ماده  2جایگزین وی
در شورای مركزی میگردد.
تبصره  :2سرپرست واحد وظيفه تنفيذ دبير واحد را بر عهده دارد.
تبصره  :3پس از انتخاب دبير ،ایشان عضو شورای مركزی واحد به حساب میآید از این رو تعداد اعضای اصلی این شورا  5نفر
در دانشکدههای بهداشت ،تغذیه ،توانبخشی ،داروسازی و دندانپزشکی و  7نفر در دانشکدههای پرستاری ،پزشکی و پيراپزشکی
در نظر گرفته خواهد شد.
بند  -6شورای مركزی هر واحد موظف است اعضای ثابت شورای مركزی كل را از ميان خود و بر اساس كسب اكثریت آرای این
شورای انتخاب كنند.
تبصره  :1چنانچه به هر دليلی (نبود كاندید و یا به حد نصاب نرسيدن تعداد آرا) شورای مركزی واحد به اجماعی بر روی
نمایندگان خود در شورای مركزی كل نرسد ،سرپرست واحد موظف است پس از انجام بررسیهای الزم ،نمایندگان را انتصاب
نماید.
بند  -7دبير واحد موظف است ظرف مدت حداكثر یك هفته ليست نمایندگان واحد خود (شامل مشخصات دبير واحد و
نمایندگان واحد در شورای مركزی كل) را به تائيد سرپرست واحد رسانده و به سرپرست كل و دبيركل دوره قبل تقدیم نماید.

بند  -8تأخير در هر یك از مراحل برگزاری انتخابات و تشکيل شورای مركزی واحد ،انتخابات دبير واحد و نمایندگان ثابت
شورای مركزی كل و معرفی آنها به سرپرست كل و دبير كل دوره قبل تخلف محسوب شده و مسئوليت آن بر عهده سرپرست
واحد میباشد .در این شرایط سرپرست كل میبایست با سرپرست متخلف مطابق با دستورالعمل ذیل برخورد نماید:
آ) تأخير بيش از یك ماه :تذكر كتبی از سوی سرپرست كل به سرپرست واحد
ب) تأخير بيش از دو ماه :دعوت سرپرست واحد توسط سرپرست كل به منظور ارائه توضيحات الزم
پ) تأخير بيش از سه ماه :ارائه پيشنهاد تعليق عملکرد واحد مربوطه در دوره جاری از سوی شورای مركزی كل آن
دوره به سرپرست كل
تبصره  :1مبنای زمانی محاسبه تأخير در تشکيل شورای مركزی واحد و معرفی دبير و نمایندگان واحد "اولين جلسه شورای
مركزی كل" است.

ماده  :4شیوه انتخاب اعضای شورای مرکزی کل:
بند  -1واحدهای بهداشت ،تغذیه ،توانبخشی ،داروسازی و دندانپزشکی دارای  2عضو و واحدهای پرستاری و مامایی ،پزشکی و
پيراپزشکی دارای  3عضو میباشند .از این ميان یك سهم در هر واحد مربوط به دبير واحد و سایر سهمها مربوط به نمایندگان
هر واحد است .این نمایندگان از ميان اعضای شورای مركزی واحد و با رأیگيری آنها انتخاب میشوند.
تبصره  :1در پایان هر دوره بنا به "آئين نامه انتخاب واحد برتر" و همچنين نظر سرپرست و دبيركل ،واحد برتر هر دوره دارای
یك حق رأی (عضو) بيشتر در دوره بعدی شورای مركزی خواهد بود.

ماده  :5شیوه انتخاب دبیرکل:
بند  .1شورای مركزی كل مسئول انتخاب دبيركل است.
بند  .2سرپرست كل و دبيركل دوره قبل به نمایندگی از سرپرست كل ،وظيفه برگزاری و نظارت بر روند انتخابات دبيركل و
همچنين رسيدگی به شکایات را بر عهده دارند.
بند  .3روند انتخاب دبيركل میبایست مطابق با جدول زمانی ذیل صورت پذیرد.
 .1دو هفته (هفته چهارم و پنجم)

 .2یک هفته (هفته ششم)

 .3دو هفته (هفته هفتم و هشتم)

اعالم فراخوان عمومی و ثبت نام از کاندیدها

بررسی صالحیت کاندیدها

تبلیغات و برگزاری انتخابات

تبصره  :1مبنای جدول زمانی برگزاری انتخابات شورای مركزی واحدها" ،تاریخ برگزاری مجمع ساليانه" میباشد.
بند  .4معيارهای كاندیدها به منظور شركت در انتخابات دبيركل:
آ) عدم سابقه مشروطی در سه ترم منتهی به تاریخ انتخابات

ب) نداشتن سابقه محکوميت در كميته انضباطی دانشگاه
پ) حداقل دو نيمسال از دوران تحصيلی وی باقی مانده باشد.
ت) حداقل  32واحد (برای دانشجویان كارشناسی و دكترای حرفه ای) یا  6واحد (دانشجویان تحصيالت تکميلی) را
گذرانده باشد.
ث) دارا بودن كارت عضویت فعال
ج) كسب نمره قبولی در "آزمون اساسنامه"
چ) دارا بودن "پيشنویس برنامه عملکردی"
ح) تائيد حسن سابقه در سنوات گذشته مركز (شامل محروميتهای حاصل از غيبت یا استعفا غيرموجه نباشد) و اتمام
دوره محروميت در صورت داشتن سابقه محروميت
تبصره  :1آزمون اساسنامه :آزمونی است صرفاً كتبی كه سواالت آن می تواند به صورت تشریحی ،چهارگزینهای و غيره میباشد
كه در هر سال توسط سخنگوی دوره قبل طراحی شده و جهت برگزاری آزمون به واحدها ارسال میگردد.
بند  .5دبيركل دوره قبل به نمایندگی از سرپرست كل موظف است اولين جلسه شورای مركزی كل را با هدف انتخاب دبيركل
و سخنگوی شورای مركزی و با حضور سرپرست كل ،دبيركل دوره قبل ،اعضای شورای مركزی اسبق و كنونی و كاندیدهای
دبيركل برگزار نماید .این جلسه میبایست در بازه زمانی شش الی هشت هفته پس از تاریخ برگزاری مجمع برگزار گردد .برای
انتخاب دبيركل جدید اعضای كنونی شورای مركزی كل حق رأی دارند.
بند  .6در صورت انتخاب دبيركل از ميان اعضای شورای مركزی كل ،شورای مركزی واحدی كه دبيركل از آن انتخاب شده است
مسئول است جایگزینی دیگر برای وی در شورای مركزی كل معرفی كند.
بند  .7انتخاب قائم مقام در هر دوره از جمله اختيارات دبيركل است .از این رو میتواند در صورت صالحدید ،پس از انتخاب در
همان جلسه و یا حداكثر ظرف مدت یك ماه قائم مقام خود را معرفی كند.
تبصره  :1پس از انتخاب دبيركل ،ایشان به همراه قائممقام دبيركل (در صورت انتخاب) ،عضو اصلی شورای مركزی كل به حساب
میآیند.
تبصره  :2در صورت انتخاب قائممقام دبيركل از ميان اعضای شورای مركزی كل ،شورای مركزی واحدی كه قائممقام دبيركل از
آن انتخاب شده است ،مسئول است جایگزینی دیگر برای وی در شورای مركزی كل معرفی كند.
بند  -8انتصاب مجدد دبيركل بالمانع است.
بند  -9دبيركل بهطور متوالی میتواند حداكثر دو دوره انتخاب شود.
بند  -10سرپرست كل و دبيركل دوره قبل موظف به ارائه گزارش "انتخابات شورا و دبيركل" در اولين جلسه شورای عالی مركز
میباشند.

بند  -11پایان كار دبيركل :به یکی از راههای زیر صورت پذیرد:
آ) پایان دوره كار یك ساله وی
ب) عزل توسط سرپرست
پ) استعفا :دبيركل استعفای خود را تقدیم سرپرست كل میكند و تا زمان پذیرفته شدن استعفا باید به وظایف قانونی
خود ادامه دهد.
ت) هر گونه اتفاق غيرمنتظره كه مانع ادامه كار دبيركل گردد.
تبصره  :1عزل دبيركل از اختيارات سرپرست كل است.
تبصره  :2در صورت درخواست حداقل دوسوم اعضای شورای مركزی كل ،دبيركل عزل میشود .انتخاب دبيركل جایگزین با رأی
شورای مركزی و تائيد سرپرست صورت میگيرد.
تبصره  :3سرپرست كل میتواند بدون رأی شورای مركزی مستقيماً دبيركل را عزل نماید و از شورای مركزی كاندید جایگزین
را برای دبيری درخواست كند.
تبصره  :4اگر بنا به هریك از دالیل فوق دوره دبيركل زودتر از موعد مقرر پایان یابد ،شورای مركزی كل موظف است حداكثر
ظرف مدت دو هفته دبيركل جدید را به سرپرست مركز پيشنهاد نماید .در طول این مدت قائم مقام دبير و/یا سخنگوی شورای
مركزی به تشخيص سرپرست كل وظيفه مدیریت امور اجرایی مركز را بر عهده خواهد داشت.
تبصره  :5در صورت رد صالحيت بيش از دو كاندید پيشنهادی شورای مركزی كل توسط سرپرست ،اعضای شورای مركزی
میتوانند در صورت تائيد دو سوم اعضا ،درخواست خود را به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ارائه دهند.

ماده  :6شیوه انتخاب سخنگو:
بند  -1در انتهای جلسه اول شورای مركزی كل ،این شورا موظف است از ميان اعضای خود ،یك فرد را به عنوان سخنگو انتخاب
كند.
بند  -2سرپرست كل و دبيركل دوره قبل به نمایندگی از سرپرست كل ،وظيفه برگزاری و نظارت بر روند انتخابات سخنگوی
شورای مركزی و همچنين رسيدگی به شکایات را بر عهده دارند.
بند  -3كاندیدهای سخنگوی شورای مركزی كل میبایست یك هفته پيش از برگزاری نخستين جلسه شورای مركزی كل،
مشخصات كامل و رزومه خود را به صورت مکتوب برای سرپرست كل و دبيركل دوره قبل ارسال نماید.
بند  -4دبيركل دوره قبل وظيفه معرفی كاندیدها به شورای مركزی دوره جدید را برعهده دارد.
بند  -5در صورتی كه به هر دليل (نبود كاندید و یا به حد نصاب نرسيدن تعداد آرا) شورای مركزی كل به اجماعی برای انتخاب
سخنگوی شورای مركزی كل نرسد ،سرپرست كل موظف است ظرف مدت یك هفته پس از برگزاری دومين جلسه شورای
مركزی كل سخنگوی این شورا را منصوب نماید.

ماده  :7شیوه انتخاب معاونین شورای اجرایی:
بند  -1دبيركل موظف است ظرف مدت  3الی  4هفته پس از نخستين جلسه شورای مركزی بر طبق جدول زمان بندی ذیل،
معاونين خود را انتخاب و شورای اجرایی كل را تشکيل دهد.
 .1ده روز

 .2ده روز

 .3هفت روز

فراخوان عمومی و اعالم كاندیداتوری

بررسی صالحيت ها

انتصاب معاونين

تبصره  :1مبنای زمانی جدول فوق "نخستين جلسه شورای مركزی كل" میباشد.
بند  -2جلسه بررسی صالحيتها میبایست با حضور دبيركل و سخنگو برگزار گردد.
تبصره  :1حضور سرپرست كل در این جلسات اختياری و به دعوت دبيركل میباشد.
تبصره  :2سخنگوی شورای مركزی میبایست نتایج حاصل از بررسیهای خود را در نهایت به دبيركل تقدیم نماید.
تبصره  :3انتصاب معاونين میبایست پس از بررسی صالحيتها و به تشخيص دبيركل صورت پذیرد.
بند  -3تأخير در انتخاب معاونين و تشکيل شورای اجرایی توسط دبيركل تخلف محسوب شده و با متخلف مطابق با دستورالعمل
ذیل برخورد میگردد.
آ) تأخير بيش از یك ماه :تذكر كتبی به دبيركل از طرف شورای مركزی كل
ب) تأخير بيش از دو ماه :دعوت دبيركل از جانب شورای مركزی كل به منظور ارائه توضيحات و در انتها اخذ رأی
اعتماد
پ) تأخير بيش از سه ماه :برگزاری جلسه استيضاح دبير كل و در انتها اخذ رأی اعتماد توسط شورای مركزی كل
ت) در صورتی كه دبيركل موفق به تشکيل شورای اجرایی خود یك ماه پس از جلسه استيضاح نشود ،با حکم شورای
مركزی كل عزل خواهد شد.
تبصره  :1مبنای زمانی محاسبه تأخير در تشکيل شورای اجرایی كل "نخستين جلسه شورای مركزی" میباشد.
بند  -4دبير كل در هر دوره می تواند بنا به برنامه اجرایی خود پيشنهاد حذف برخی از معاونت ها را به شورای مركزی كل ارائه
دهد .در این شرایط در صورتی كه این پيشنهاد به تائيد بيش از نيمی از اعضای شورای مركزی كل برسد صرفاً برای همان دوره
قابل اجرا خواهد بود.

ماده  :8شیوه انتخاب کمیسیونهای تخصصی شورای مرکزی کل:

بند -1كميسيونهای تخصصی :گروههایی متشکل از اعضای شورای مركزی كل كه وظيفه مشاركت و نظارت بر عملکرد معاونت-
های مربوطه را بر عهده خواهد داشت .از این رو به ازای هر معاونت در هر دوره ،میبایست یك كميسيون تخصصی در شورای
مركزی در نظر گرفته شود.
بند  -2تعداد كميسيونها در هر دوره به تناسب تعداد معاونتها انتخاب خواهد شد.
بند  -3كميسيونهای شورای مركزی كل و تعداد هر كميسيون عبارتند از :كميسيون بين الملل (دو عضو) ،كميسيون روابط
عمومی (دو عضو) ،كميسيون پژوهشی (چهار عضو) ،كميسيون آموزشی (سه عضو) ،كميسيون فرهنگ و هنر (سه عضو)،
كميسيون پایش و توسعه (چهار عضو) و كميسيون امور عملکردی (دو عضو) میباشد.
بند  -4تعداد اعضای هر كميسيون میتواند به پيشنهاد دبيركل و پس از بررسی و تصویب در شورای مركزی كل صرفاً در آن
دوره تغيير داده شود.
بند  -5اعضای كميسيونهای تخصصی میبایست ظرف مدت یك ماه و بر اساس قرعهكشی انتخاب گردند .سخنگوی و دبيركل
وظيفه نظارت بر روند این روند را بر عهده دارند.

آئين نامه حاضر توسط علی پروهان ،عرفان تيموری ،یسنا رستم آبادی ،محمدامين شرفی ،اميرحسين عالمی ،دینا ولدان و با
همکاری فائزه ایوبی و مریم تاجيك تهيه و تنظيم شده و در بهار  1397به تصویب شورای مركزی و تائيد سرپرست محترم مركز،
سركار خانم دكتر پاساالر رسيده است.

برگزاری مجمع سالیانه مرکزی پژوهش های علمی دانشجویان

تشکيل شورای مركزی واحد

جدول زمـانی برگـزاری انتخـابـات

فراخوان عمومی و اعالم كاندیداتوری

بررسی صالحيت ها

برگزاری انتخابات

( 2هفته)

( 1هفته)

( 1هفته)

دبير واحد

فراخوان عمومی و برگزاری انتخابات
( 2هفته)

فراخوان عمومی

بررسی صالحيت ها

برگزاری انتخابات در اولين جلسه شورای

( 2هفته)

( 1هفته)

مركزی كل ( 2هفته)

اعالم كاندیداتوری

برگزاری انتخابات در اولين جلسه شورای

( 1هفته)

مركزی كل ( 2هفته)

تشکيل كميسيون ها

تشکيل شورای اجرایی

دبير كل

سخنگوی شورای مركزی كل

تشکيل كميسيون های تخصصی شورای مركزی
( 4هفته)

فراخوان عمومی ،بررسی صالحيت ها و انتصاب معاونت ها توسط دبير كل
( 4هفته)

