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 مقدمه
نفع،   ت علمی و جلب مشارکت تمام همکاران ذیأبرخاسته از نظرات آحاد همکاران هیهای تخصصی و کمیسیونت ممیزه أدر راستای تشکیل هی

  وزارت عتع   06/12/96معورخ   285620/15بخشعنامه معماره   همچنعی   و  06/07/1395مورخ  142736بخشنامه  5ماده  5تبصره و بر اساس 

دسعتورالعمل رعرز    5معاده   3هیأت ممیزه )موضعو  بنع     حقیقیانتخاب اعضای  پیشنهاد و برایمورای دانشگاه  1397 سال مصوب دستورالعمل

معورد بعازنگری    (همان دستورالعمل 8ماده  2های تخصصی )موضو  بن  نفر اعضای کمیسیون 3تشکیل هیأت ممیزه و وظای  و اختیارات آن( و 

  .قرار گرفت
 

 نامزدهای عضویت  طیشراها و ن دانشکدهیندگاتعداد نما: 1ماده 

 نکمیسعیو    در صورت امکان حضور در جلسعات هیعأت ممیعزه و   یمرتبه دانشیارح اقل با هر دانشک ه کلیه اعضای هیأت علمی رسمی  -1-1

گان یناد نماو   تخصصعی  هعای کمیسعیون  در عضاویت  ناامزد  خود را به عنوان توانن می دو ساله هیأت ممیزه ری دوره  تخصصی

  در تواننع هعا معی  وهشعک ه ژپ ماغل دررسمی با ح اقل مرتبه دانشیاری و اعضای هیأت علمی  .اعالم نماین  در هیأت ممیزه دانشکده

 نامزد مون .بط با رمته تحصیلی خود دانشک ه مرت
تی که امکان حضور در جلسات ورص ردهستن   ی وریت ادارو یا مأم مرخصیمطالعاتی   افرادی که در زمان انتخابات  در فرصت :1تبصره 

 . می توانن  به عنوان نامزد ثبت نام نمایندامته بامن   ری دوره دو ساله هیأت ممیزه را کمیسیون تخصصی  وهیأت ممیزه 

 ان  ازبارتتوانن  اعالم نامزدی نماین  عکه نمی اعضای هیأت علمی :2تبصره 

 .اخذ ترفی، ساالنه نش ه بامن ه ب فقسال منتهی به انتخابات  مو دوافرادی که ری  .1

 .هستن  قطعی در پنج سال اخیر اعضای هیأت علمی دارای محکومیتهیأت انتظامی دی که در رااف .2
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و به عنوان عضو حقیقعی   یک نمایندهدارای  هست در هیأت ممیزهنفر  10عضویت آنها کمتر از یی که تع اد واج ی  مرایط هادانشک ه -1-2

  خواهن  بود. مایندهن دوی ها دارابقیه دانشک ه
 نارأی دهندگ: شرایط 2ماده 

عنوان  توانن  بهمی ماغل و با ح اقل مرتبه استادیاری  گاهدانش ردرسمی و پیمانی دارای ح اقل سه سال سابقه کلیه اعضای هیأت علمی  -2-1

هعر عضعو هیعأت     ت نماینع . کرمشعا های تخصصی ت ممیزه و اعضای کمیسیونأاعضای هی گیری و انتخابیأدر فراین  ر هنددهرأی 

یع   انتخابعات  در فقط توانن  یم هاشک همی پژوهخابات دانشک ه خود مرکت کن  و اعضای هیأت علتوان  در انتقط میعلمی دانشک ه ف

 مرتبط با رمته تحصیلی خود مرکت کنن .دانشک ه 
هعر  . مسئول اجرای انتخابعات لیسعت   کن میهیه تها شک هبه تفکی  دانرا هن گان رأی دمرایط  ی لیست واج معاونت آموزمی دانشگاه  -2-2

 .نمای اعالم می رسماً   یس دانشک هط رئتوس پس از تأیی دانشک ه را 
 رأیاخذ تخابات و ری انبرگزانحوه : 3ماده 

 .وده  بواخ  هدانشک در هر انتخابات اجرایمسئول وی   . نمایای را برای برگزاری انتخابات معرفی میئیس دانشگاه نماین هر -3-1
ینع   آر فرمعود تعا د   آغعاز  انتخابات اجرایمسئول  نونی هیأت ممیزه مستقر  توسطپایان زمان قاماه قبل از  3انتخابات بای  ح اقل  ن فرای -3-2

 .ای ایجاد نگرددممیزه  وقفهبرگزاری جلسات هیأت 
ی  ددر انتخابات و اعالم نامزشارکت برای می لمع ئتهیای اعضکلیه ضم  دعوت از از رریق اتوماسیون اداری انتخابات   اجرایمسئول  -3-3

  رسان .ارال  همگان میرا به  انی انتخاباتزمنامه بر

مسعئول  مسعتقیماً بعه    اعضای واج  مرایط  نعامزدی خعود را   در ای  بازه .بام میاداری  ده روزاورلبان د میبازه زمانی برای دریافت اسا -3-4

  . مایننمیاعالم انتخابات  اجرای
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یس دانشک ه بعه  و توسط رئ کن تعیی  میه ک ئیس دانشهنگی ربا هما راهر دانشک ه در ی انتخابات زمان برگزارانتخابات  اجرایمسئول  -3-5

 . رسیمارال  اعضاء 
 اجعرای مسعئول    رئیس دانشعک ه مرکب از ) ه انتخابات دانشک هگزارکنن کمیته بر تشکیل با در موع  مقرر دانشک ه هر گیری جلسه رأی -3-6

در صعورت حضعور   و  برگزار (انتخابات ک ه به عنوان ناظردانشعلمی  و ی  نفر از اعضای هیأت   کارمناس مسئول هیأت ممیزهاباتانتخ

 مود.می انجامصورت حضوری ه بانتخابات   رأی دهن گان ح اقل نص  به اضافه ی  از
 نیست. پذیرانامکلت برای اعالم رأی بام  و دادن وکامی مخفیگیری به صورت کتبی و یأر -3-7
ممیعزه و   برای انتخاب اعضای هیعأت ی أدو برگه تعرفه ر  (2 مماره فرم) حاضری  ء لیستپس از امضا در جلسه انتخابات رأی دهن گان -3-8

 .کنن دریافت میصصی های تخکمیسیون

ضعویت در  و از بعی  نامزدهعای ع   دانشعک ه  نماینع گان  دو برابرح اکثر  ه به تع ادمیزت مدر هیأعضویت  بی  نامزدهای زا گانرأی دهن  -3-9

  دهن .می ر رأینف 2 رح اکث های تخصصی بهکمیسیون
بعاز  و اعضای کمیسیون تخصصی  ی اعضای هیأت ممیزهاصن وق آر به ترتیب انتخابات کنن هارکمیته برگزضور در ح گیرییأپایان ردر  -3-10

 3در ( 1)فعرم معماره   برگزاری انتخابات پس صورتجلسه . سمودمیرائت و ممارش انتخابات ق اجرایئول ط مستوسم ه  م ه و آراء اخذ

 رس .می ه انتخابات دانشک هکنن برگزاری کمیته به امضاو یل تکمخه نس
 دانشعک ه تع اد دو برابعر نماینع گان هعر     ئز بیشتری  آراء بهی افراد حارا با معرف انتخاباتین  آفرو نتیجه گزارش   انتخابات ایاجرمسئول  -3-11

بعا توجعه بعه اینکعه       .نمایع گاه اعالم میدانش رئیس هبهای تخصصی عضویت در کمیسیوننفر برای  4و  هیأت ممیزه برای عضویت در

که عضو هیئت علمی با مرتبه استادی دارنع     هایینشک هدادر زه بای  دارای مرتبه استادی بامن   ح اقل نص  اعضای حقیقی هیأت ممی

 د بامن .ح اقل نص  افراد معرفی م ه بای  استا
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 مزدهعا ی نااسعام انتخابات  من   ب ون برگزاری اب در هیأت ممیزهدانشک ه  اد نماین گان عت ابررب ح اکثرتع اد نامزدها  هایی کهدر دانشک ه -3-12

 .مون میبه رئیس دانشگاه معرفی انتخابات  اجرایتوسط مسئول 
 مشخص مع ه و  5-3ربق بن  انتخابات زمان برگزاری مج د    به ح  نصاب نرسگیری در جلسه رأیتع اد رأی دهن گان ی که در صورت -3-13

 صرفنظر از تع اد رأی دهن گان انجام خواه  م .خابات ای  جلسه انتگردد. در برگزار می 6-3 مطابق بن گیری  رأی جلسه دوم
لسعات رأی گیعری بعه صعورت     ول اجرای انتخابات و تصویب هیأت رئیسعه دانشعگاه ج    با پیشنهاد مسئبه ضرورت در مرایط خاص و بنا -3-14

  .مجازی برگزار خواه  م
 تعیین اعضای حقیقی هیأت ممیزه: 4ماده 

ارسال م ه توسعط   گیرییأررایط و ترکیب معی  م ه برای اعضای حقیقی هیأت ممیزه و با توجه به نتایج به م ا عنایترئیس دانشگاه ب -4-1

مورد نظعر را    افراد  های مختل هدانشک افراد حائز اکثریت آراء در  اه  از بیهای دایر در دانشگانتخابات و متناسب با رمته اجرایمسئول 

 . نماین میرت معرفی ی وزاقام عالبرای ص ور حکم به م

برای دستیابی به مرایط و ترکیب معی  م ه برای هیأت ممیزه و نیز حضعور  با تشخیص خود   توان می رئیس دانشگاه در صورت ضرورت -4-2

 مای .ند پیشنها تمقام عالی وزارعضو حقیقی هیأت ممیزه به  انوبه عن رادیگری  افراد نو  دایر در دانشگاه های متتهنماین گان از رم

 های تخصصی هیأت ممیزهتعیین اعضای حقیقی کمیسیون: 5ماده 

اکثریعت آراء در هعر   راد حعائز  ها  از بی  افع رئیس دانشگاه با عنایت به ترکیب معی  م ه برای کمیسیون تخصصی و رعایت تناسب رمته -5-1

 .نمای می یمعرفیزه عضویت در کمیسیون تخصصی به هیأت ممی  یأترا برای نفر  2  دانشک ه

را به مورای دانشک ه معرفی  با مرتبه استادی هیأت علمی عضو 3برای انتخاب سومی  عضو حقیقی کمیسیون تخصصی رئیس دانشک ه  -5-2

نتیجه را و  را مشخص فرادااولویت   هات پرون هاساس بیشینه مشمولی بر معرفی م ه و افراد خصصت مورای دانشک ه با توجه بهکن . می

 نمای .صورتجلسه مربوط به رئیس دانشگاه منعکس می هه همرا ه بیس دانشکرئ
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ه هیعأت  ون تخصصی بیی  عضویت در کمیسیأبرای تهای اعالم م ه توسط رئیس دانشک ه رئیس دانشگاه نفر سوم را با توجه به اولویت -5-3

 نمای .ممیزه معرفی می
 ای تخصصیی اعضای حقیقی هیأت ممیزه یا کمیسیونهجایگزین: 6 ماده
دسعتورالعمل   13معاده   3)موضو  تبصعره   های تخصصیاستعفای عضو حقیقی هیأت ممیزه یا کمیسیونع م امکان استمرار حضور یا صورت در 

انتخعاب و   4و 3بر اسعاس معواد   جی تخبی  نظرسندانشگاه عضو جایگزی  را از بی  من آن(  رئیس ررز تشکیل هیأت ممیزه و وظای  و اختیارات

 نمای . میمرج، مربوره معرفی به  ام الزم اقبرای 
 

 است. هیأت رئیسه دانشگاهبر عهده دستورالعمل تفسیر مفاد این : 7 ماده

هیأت رئیسه دانشاگاه ماورد   توسط  1399/  8 / 11در تاریخ تبصره  2بند و  23ماده و  7با  دستورالعملاین  

های جایگزین دستورالعمل ب شورای دانشگاه رسید وبه تصوی 1399/  12/  4 در تاریخرفت و نگری قرار گباز

 ت.االجراسالزم سال 4به مدت  از تاریخ تصویبقبلی گردید و 
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 (1ره )فرم شما
 به نام خدا

 صورتجلسه انتخابات هیأت ممیزه و

 ن تخصصی دانشکده ...کمیسیو 

 

            ........................ عضای حقیقی هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکدهور انتخاب اگیری به منظجلسه رأی

پیوست(،  ور ......  نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده )لیست.  با حض...........مورخ ......... .................روز  ........ ساعت

......... و کارشناس مسئول .................ماینده رئیس دانشگاه و مسئول اجرای انتخابات ......، ن....................رئیس دانشکده ..

توضیحات مقدماتی در خصوص نحوه رأی گیری و تعداد ز ارائه پس ا. برگزار گردید.... ......................هیأت ممیزه ....

وزیع برگه وان ناظر دانشکده انتخاب و سپس مراسم اخذ رأی از حضار با تبه عن  .....  .............یندگان دانشکده،  ........نما

ندوق آراء هیأت ممیزه و ابتدا ص .....گیری در ساعت .های تعرفه که در دو رنگ تهیه شده بود آغاز شد. پس از  پایان رأی

خابات به پایان رسید. نتیجه راء انتصی در حضور امضاء کنندگان زیر باز و با شمارش آسپس صندوق آراء کمیسیون تخص

 شده است: شمارش آراء در جدول زیر منعکس 

 تعداد آراء کمیسیون تخصصی ردیف  تعداد آراء هیأت ممیزه ردیف

1    1   

2    2   

3    3   

4    4   

5    5   

 
                       .....                 ............................                                                        .......                        ....................  

دانشکده     رئیس                                                                   مسئول اجرای انتخابات                        

 

                        ....                           .............................                                                            ...........................           

کارشناس مسئول هیأت ممیزه                                                      ناظر دانشکده                                        

 ارد.نسخه تهیه شده است که با امضای اعضای برگزارکننده معتبر بوده و هر نسخه حکم واحد د 3سه در توجه: این صورتجل             
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 (2م شماره )فر
 

 عضای هیأت علمی دانشکده ......لیست ا

 امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

   

   

   

   

   

   

   

 


