
 

 9911 های علمی دانشجوییانتخابات سراسری شوراهای مرکزی انجمنشیوه نامه 

 

 ؛انتخابات به صورت مجازی از طریق سامانه فرهنگی نگارستان انجام خواهد شد -

 نام کاربری و رمز ورود را وارد کنید؛  https://negarestan.atu.ac.ir پس از ورود به سامانه به نشانی  -

 نام کاربری شماره دانشجویی و رمز ورود  شماره ملی بدون دو صفر اول می باشد؛ -

 ورود به بخش انجمن های علمی دانشجویی؛  -

لطفا در وارد کردن شماره تلفن همراه دقت داشته باشید کد  تکمیل  اطالعات پروفایل دانشجویی) فیلد های ضروری( -

 در انتخابات به همان شماره ارسال خواهد شد؛ شرکت

 آیتم درخواست کاندیداتوری فعال نخواهد شد؛، اطالعات پروفایل دانشجویی در صورت عدم تکمیل  -

 ثبت درخواست کاندیداتوری. -

 

 طبق آیین نامه جدید ای شورای مرکزی شرایط کاندید

 اشتغال به تحصیل در رشته ی مربوطه؛ 

 عضویت در انجمن؛ 

  عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی وسازمان های سیاسی و عدم

 فرهنگی ) بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی(؛

  نباشد؛ 41معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از 

 دورۀ تحصیل در دانشگاه؛ داشتن سابقه ی دو نیمسال عضویت انجمنی در 

 عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیل گذشته؛ 

 و باقی ماندن  8حداکثر ترم  باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دورۀ تحصیلی دانشجو ) برای دانشجویان کارشناسی

، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای 1واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم  41دست کم 

 ، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره(8دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم 

  منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صالحیت داوطلبی بر عهده معاون در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

 

 

https://negarestan.atu.ac.ir/
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 انتخابات  کلی زمانبندی

  14/60/99الی  45/60/99 ثبت نامشروع 

 1/67/99 -  4/67/99 تمدید مهلت ثبت نام

 60/67/99 اعالم اسامی کاندیدای تایید شده

 7/67/99 تایید نشدهاعتراض به اسامی 

 0/67/99-7 تبلیغات

 45/67/99الی  8/67/99 برگزاری انتخابات

 40/67/99 تمدید سراسری انتخابات

 46/67/99 اعالم اسامی منتخبین 

  44/67/99 مهلت اعتراض به نتایج

 

 هادانشکدهزمانبندی انتخابات 

 زمان دانشکده
ریاضی و بیمه، الهیات، ارتباطات، حقوق و علوم سیاسی  44-8/67/99 

 41/67/99و 44  مدیریت ،روانشناسی

و اقتصاد علوم اجتماعی ، ادبیات  45/67/99و 41 

انتخابات سراسری تمدید  40/67/99 

 

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر:

  18191541          18191544:  شماره تماس دفتر انجمن های علمی دانشجویی

 Anjoman_atu @ :های علمی دانشجوییتلگرام و اینستاگرام انجمن 

 

 


