
  بنام خدا

  عضویت در شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی داوطلبانفرم ثبت نام 

  دانشجوي گرامی

 14و 9و ماده  19/2/1395مورخ  22366آئین نامه شوراي صنفی دانشجویان شماره و/ 14پس از مطالعه ماده 
 نسبت به تکمیل جدول زیر اقدام نمائید: 11/3/1395مورخ  4/22366رایی شماره شیوه نامه اج

  : تمامی دانشجویان موسسه(دانشگاه) که داراي شرایط زیر باشند می توانند داوطلب عضویت در شوراي صنفی گردند:آئین نامه 14ماده 

 کارشناسیگذراندن یک نیمسال تحصیلی براي دانشجویان  - 

 نداشتن حکم قطعی محکومیت در شوراي انضباطی  - 

 17، دکتري 15، کارشناسی ارشد 13دارا بودن حداقل معدل کل براي دانشجویان کارشناسی  - 

 مشروط نبودن نیم سال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی - 

 وسسه(دانشگاه)عدم عضویت در شوراي مرکزي تشکل هاي اسالمی داراي مجوز م - 

 مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود کمتر از دو ترم نباشد - 

: با توجه به شرایط ضروري براي داوطلبین شرکت در انتخابات شوراي صنفی، در هنگام ثبت نام می بایستی فرم ثبت نام شامل موارد زیر شیوه نامه 9اده م
  و امضاء نمایند:تکمیل 

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

 رعایت شئون دانشجویی و اخالقی - 

 رعایت مفاد آئین نامه و شیوه نامه شوراي صنفی دانشجویان - 

یا داوطلب مورد نظرشان مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی هاي خود  داوطلبان و طرفداران آنان به هیچ وجه   :اجرایی شیوه نامه 14ماده 
  .ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شدگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان  را مطرح نمایند و هر

و حمایت از تشکل ها و جریان هاي سیاسی همسویی اعضاي شوراي صنفی مجاز به فعالیت و موضع گیري سیاسی و همکاري،  آئین نامه: 1تبصره ذیل ماده 
  داخل و خارج دانشگاه نمی باشند.

     ویی                     شماره دانشجمقطع                                                      اینجانب                               دانشجوي رشته 

                                                             آدرس منزل :                                                                                                                                      تماسشماره 
 ، و بدینوسیله تقاضاي خود را جهت عضویت درنمودهد آن اعالم ابه مفو پایبندي خود را را با دقت مطالعه، فوق  موارد

  .  به کمیته برگزاري انتخابات تحویل می نمایم   شوراي صنفی دانشکده/ خوابگاه                                                    

  

      امضاء و اثر انگشت                                                                                                                     

                   


