
 

 شورای مرکزی اوجمه های علمیدستورالعمل برگزاری اوتخابات 

 

 .ذومایبٍ تعذاد مىاسب پریىت گرفتٍ ي آمادٌ برای ريز اوتخابات در صفحٍ ديم را مىذرج  برگٍ رای َاییمسًل برگساری اوتخابات مًظف است 

 وکات زیر دلت فرماییذ: لطفا بٍ 

 .برگٍ بذين شمارٌ باطل خًاَذ شذ باشذشمارٌ َر برگٍ بایذ درگًشٍ سمت چپ مشخص  -1

 در لسمت تعییه شذٌ زدٌ شًد.مُر اوجمه بایذ حتمه  -2

 رای گیری حتمه بایذ با کارت شىاسایی اوجام شًد. -3

داوشجًیان تًاوذ در رای گیری شرکت کىذ. مسًل برگساری اوتخابات َر اوجمه مًظف است کٍ لیست تمامی با تًجٍ بٍ ایىکٍ َر فرد تىُا یک بار می -4

 رشتٍ خًد را در تمامی يريردی َا از معايوت آمًزشی داوشکذٌ بصًرت فابل اکسل تحًیل بگیرد ي در ريزاوتخابات َمراٌ خًد داشتٍ باشذ.

 .ذدََای علمی تحًیل  بٍ کارشىاس اوجمه را تکمیل ي مىذرج در صفحٍ سًم َمیه فایلپس از تمام شذن اوتخابات فرم  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

 .می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی رای اوتخاباتبرگٍ 

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

 .می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

 می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع لطفا کارت 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

 .می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 بىًیسیذلطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر  

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

 .می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

برگٍ رای عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه  ممابل تیک بسویذ

 .می باشذ
 

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی برگٍ رای اوتخابات

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای  ممابل تیک بسویذ

  .می باشذ

 شمارٌ

 

داوشگاٌ  اوجمه َای علمی شًرای مرکسی رای اوتخاباتبرگٍ 

 محمك اردبیلی

 لطفا وام کاوذیذای مًرد وظر خًد را در زیر بىًیسیذ 

1-................................... 

2-.................................. 

3-.................................. 

4-.................................. 

5-................................. 

 

لطفا کارت داوشجًیی رای دَىذٌ را حتما چک وماییذ ي در مربع 

عذم يجًد تیک بٍ مىسلٍ ابطال ایه برگٍ رای می  ممابل تیک بسویذ

  .باشذ
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 



 
 

 

 

 شورای مرکزی در اوتخابات مىتخبفرم وهایی اسامی داوشجویان 

 

 وام داوشکذه:                                                                                    وام اوجمه علمی:

 تعذاد رای ایمیل شمارٌ داوشجًیی وام پذر تاریخ تًلذ شمارٌ ملی وام ي وام خاوًادگی ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 تعذاد کل رای َای صىذيق:                                                             تعذاد را ی َای باطلٍ:

 

 


