
 
و شورای صنفی دانشجویان  شورای صنفی دانشجویانالکترونیک اطالعیھ برگزاری انتخابات 

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانرزیدنت و دکتری تخصصی 
 

 تخصصی دکتري و رزیدنت دانشجویان صنفی شوراي و دانشجویان صنفی شوراي الکترونیک انتخابات      

 . شد خواهدبرگزار 1400در اردیبهشت و خرداد ماه  دانشگاه

می توانند با مراجعه به سایت  28/2/1400بنا بر این اطالعیه دانشجویان دانشگاه از روز سه شنبه        

entekhabvcs.iums.ac.ir    در انتخابات نمایند . الزم به ذکر  اعالم کاندیداتورياقدام به

 است که تمام مراحل ثبت نام تا اعالم نتایج انتخابات به صورت غیرحضوري و الکترونیک خواهد بود.

 
 شرایط داوطلبین عضویت در شورای صنفی دانشجویان :

 
  تابعیت جمهوري اسالمی ایران  *

  التزام به قانون اساسی و والیت فقیه  *

  نداشتن مسئولیت و عضویت در شوراي صنفی مرکزي تشکل هاي اسالمی و سیاسی در داخل دانشگاه  *

  نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی  *

  می تواند فقط در یک شوراي صنفی واحد دانشگاهی عضویت داشته باشد. "هر دانشجو صرفا *

مشغول به  1401تا خرداد  بایستی انشجو(دمدت باقی مانده از دوران تحصیل کمتر از دو ترم نباشد *

  . تحصیل باشد)

 دانشجویان مشمول قوانین آموزش مهمان، نمی توانند عضو شوراي صنفی شوند.  *
  

 مدارک مورد نیاز ثبت نام داوطلبین :
 

 کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ، کارت دانشجویی  آپلود نمودن* 

  3*4یک قطعه عکس  آپلود نمودن *

 تکمیل فرم ثبت نام  *

  
 زمان ثبت نام:

 

 3/3/1400لغایت  28/2/1400

 :برگزاری انتخاباتزمان 

23/3/1400 



 
 

 نکتھ:
 

نام کاربري و از کد ملی براي رمز عبور خود استفاده  براي ورود به سامانه از شماره دانشجویی به عنوان* 

 نمایید

  هر دانشجو تنها در یک حوزه انتخابی می تواند اعالم کاندیداتوري نماید.* 

که در آن ساکن می باشد و یا در دانشکده اي که  یدر خوابگاهتنها دانشجوي متقاضی کاندیداتوري * 

 گردد.متقاضی عضویت در شوراي صنفی مشغول به تحصیل می باشد ، می تواند 

مجزا از شوراي صنفی دانشجویان می باشد و صرفاً  تخصصی يدکتر و رزیدنت* شوراي صنفی دانشجویان 

 می توانند در این حوزه ثبت نام نمایند. تخصصی يدکتر و رزیدنتدانشجویان مقاطع 

 

 

 

  


