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 تعالی هسماب

به اطالع دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی ارومیه میرساند زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات 

آبان  12شنبه دوآبان لغایت  12شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه از تاریخ شنبه 

 باشد.می

و به اعضای هیئت اجرایی  تکمیل نموده لکامو  پرینت گرفتهزیر را ثبت نام داوطلبین فرم 

 .شودانتخابات بصورت حضوری تحویل 

به  ثبت نام ،سه روزهپس از اتمام مهلت مطابق آیین نامه داوطلبین محترم توجه داشته باشند 

 .نخواهد شد انجامهیچ وجه 

 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اندیشه ورزان )شورای صنفی( دانشجویانمشخصات اعضای 

 رای تحویل فرم ها در نرم افزار اطالع رسانی تلگرام : جهت هماهنگی ب

 09911233512: 101خانم سید حبشی خوابگاه بهشتی واحد 

    :09055984661 12آقای کیانوش یوسفی خوابگاه خلیلی واحد 

   09906772613 آقای احمد اسدی:

 09135603715 : 32خوابگاه خلیلی واحد  آقای سجاد قائدامینی

 خانم فاطمه ابوذر
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 نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 

 رشته تحصیلی: شماره دانشجویی: 

   

 

 واحدهاي صنفي:

   پردیس اصلی دانشگاه    

   پردیس دانشکده فنی خوی   

  نام دانشکده  

 
  

 توجه:
نام تدانشکده محل تحصیل خود ثبپردیس یا در شورای صنفی  توانندعزیز صرفاً می دانشجویان                            

 نمایند. 

 1041شرایط عضویت در شوراي صنفي دانشجویان 
 سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی. گذراندن یک نیم -1

 نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی -2

برای دانشجویان مقطع  11کارشناسی ارشد و برای دانشجویان  11برای دانشجویان کارشناسی،  13دارا بودن حداقل معدل کل  -3

 دکتری.

 سال مشروطی آموزشی غیر متوالی.پیشین و یا نداشتن دو نیمتحصیلی سال مشروط نبودن نیم -4

 های اسالمی دارای مجوز در موسسه.عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل -1

 گردد، کمتر از دو ترم نباشد.ترمی که در آن انتخابات برگزار میمانده از دوران تحصیل با احتساب مدت باقی -6                

 توانند در انتخابات شورای صنفی شرکت نمایند.دانشجویان میهمان نمی -1                

اساسی،  نوناینجانب با مشخصات فوق، ضمن اعالم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه و قا

 باشم. دارم شرایط عضویت در شورای صنفی )شرایط ذیل( را به دقت مطالعه نموده و واجد همه شرایط میاظهار می
 

 امضاء: 

 تاریخ:

، آقای/ خانم 1401در سال  صنعتی ارومیهپس از بررسی شرایط عضویت در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه 

...................................................................    ،حائز شرایط باشند.فاقد شرایط الزم می 
 

 کمیته نظارترییس                                                                                                                                        

 

 


