
 بسمه تعالی
 

مشارکت با و  دهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان با حضور اعضای کمیته های اجرایی و نظارتبه فضل الهی، 

دانشجویان آرای  50برگزار و تا ساعت  08/71صبح لغایت  5از ساعت   52/80/52شنبه مورخ کم سابقه دانشجویان روز سه

  باشد:. نتایج به دست آمده به شرح ذیل می شد رششما

 برگ 0011تعداد تعرفه های چاپ شده:          نفر  8383 حق رأی:دارای تعداد کل واجدین شرایط 

                               رأی 889تعداد آرای صحیح:                                                رأی 863 :همأخوذتعداد آرای 

  رأی 08تعداد آرای باطله و سفید: 
 

 تعداد آرای کاندیداها:

 نام خانوادگی نام ردیف
تعداد 

 رأی
 نام ردیف

نام 

 خانوادگی

تعداد 

 رأی
 نام ردیف

نام 

 خانوادگی

تعداد 

 رأی

 182 محمدی علی 17 274 ایمانیان حدیثه 9 368 نمازی کیانوش  1

 173 ذبیحی امیررضا 18 266 محمدی شیما 10 334 سلیمی آمانج 2

 166 جباری سحر 19 265 داودی زهرا 11 330 نعمتی امین 3

 143 ابراهیمی علیرضا 20 225 عباسی فتوت کیوان 12 321 یارمرادی مریم 4

 143 مطلبی مهدی 21 204 آزادوار کارزان  13 315 علی محمدزاده محمد  5

 59 کرم زاده آرزو 22 193 محسنی علی  14 309 احمدزاده فاطمه 6

 33 قریبیان سورنا 23 190 زینالی پریا 15 305 رهگشایی علی 7

 183 احمدی مهدی 16 303 مظاهری علیرضا 8

     

 ، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف بعالوه یکشیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان 75باعنایت به ماده 

کاندیدای حاضر در انتخابات به این حد  50با توجه به اینکه هیچکدام از ء به عنوان عضو شورا انتخاب خواهند شد. آرا کل

  . به دور دوم خواهد کشید، بنابراین انتخابات نصاب دست نیافته اند

 حضورو گی اعالم آمادسهم بسزای کم نظیر  دانشجویان عالقه مند و    استقبالبا  52آبان   52اگر چه انتخابات   روز 

اعضای  شورای صنفی  دوره قبل و نظارت  دقیق همکاری نزدیک و همچنین با  داوطلبان  عضویت  در شورای صنفی

به رسیدگی  در کمیته نظارتحق اعالم نظر  رسمی در عین حال   همکاران حوزه معاونت دانشجویی برگزار گردید، لکن

 .و تایید نهایی انتخابات  همچنان محفوظ است دریافتی اعتراضات احتمالی 

نفر(   در  70برابر  تعداد نهایی منتخبان)یعنی تا  5حائزین اکثریت آرای مرحله اول تا  ، اجماال اینکهدر دور دوم انتخابات

 ، زمان بندی  مهلت تبلیغات ، و نظارتکمیته اجرایی تبیین  مشابه دور اول شرکت خواهند نمود که ساز و کار   یانتخابات

 اطالع رسانی می شود.   متعاقباًان برگزاری مرحله دوم  زمان  و مک

ویان شرکت کننده،  داوطلبان جاز حضور گرم تک تک دانشاکثریت نسبی دور اول،  حائزینضمن تبریک به   در پایان   

مل اجرای انتخابات تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال  توفیق روز اعزیز، اعضای محترم کمیته اجرایی و نظارت  و  عو

 .افزون و  سعادت  ایشان را مسئلت دارم

 معاونت دانشجویی دانشگاه  - انتخابات بعدیدر دوره  عزیز    به امید مشارکت  مستمر  دانشجویان


