معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرم تقاضا ،تعهد و استعالم صالحیت داوطلبین عضویت در شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان

(دوره اول)

تقاضا و تعهد عضویت در شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان :
اینجانب  ......................................................فرزند .................................. :به شماره ملی ....................................... :و شماره دانشجویی....................................... :
رشته تحصیلی ............................... :به شماره تماس همراه .................................... :تقاضای عضویت در شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه
بزرگمهر قائنات مطابق اساسنامه مصوب انجمن را دارم.
اینجانب با قبول اهداف و اصول مندرج در اساسنامه انجمن اسالمی دانشگاه و اعالم تمایل به همکاری و با اقرار به اعتقاد کامل و التزام عملی به مکتب
اسالم و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،التزام به قوانین موضوعه کشور و آئیننامههای مصوب ،اعتقاد و التزام
عملی به اساسنامه انجمن اسالمی ،عمل به شعائر اسالمی (انجام واجبات  -ترک محرمات) ،نداشتن فساد اخالقی و سوابق محکومیت سیاسی و جزایی در
نظام جمهوری اسالمی ،توجه به اصل مشورت و شورا در تصمیمگیریها با رعایت موازین شرعی و اجتناب از خود محوری و تصمیمگیری فردی ،عدم
وابستگی (چه درگذشته و چه در حال) به احزاب و گروهها و سازمانهایی که فعالیت آنها قانونا ممنوع اعالم شده است ،متعهد می گردم:
 -1نسبت به مطالعه دقیق آئین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان ،اساسنامه مصوب انجمن اسالمی دانشگاه بزرگمهر قائنات ،دستورالعمل اجرائی
برنامه های فرهنگی و هنری ،دستورالعمل ساماندهی فضای مجازی و سایر قوانین ،آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط که در نشانی الکترونیکی
دانشگاه بارگذاری شده است ،اقدام نموده و در تمامی مراحل انتخابات اعم از تبلیغات ،سخنرانی ها و یا درتمام طول مدت عضویت در شورا ضمن
اشراف کامل ،از مفاد آن تبعیت کامل نمایم.
 -2در تمامی برنامه های پیش بینی شده از سوی مدیریت فرهنگی و اجتماعی اعم از کارگاه های آموزشی ،اردوها ،مسابقات ،نشست ها و سایر برنامه ها
حضور فعال داشته باشم.
 -3حق هرگونه سواستفاده در هر سطحی از سمت و عنوان حقوقی خود ،اموال و تجهیزات متعلق به بیت المال در اختیار اینجانب ،دسترسی های
ایجادشده در سامانه اتوماسیون اداری ،سامانه درخواست کاال و سایر موارد مشابه تحت هر عنوان را از خود سلب می نمایم.
 -4در تمامی موارد منافع عموم دانشجویان و دانشگاه را بر منافع شخصی ترجیح داده و در تمامی طول مسئولیتم نسبت به رفع موانع احتمالی موجود در
راستای رشد و توسعه روزافزون برنامه های مختلف در چارچوب قوانین و اسناد موضوعه اقدام نمایم.
 -5وقت کافی جهت انجام امور محوله اختصاص داده و به تمامی وظائف خود مطابق قوانین موضوعه پایبند بوده و تمام تالش خود را در جهت انجام تمام و
کمال آن مصروف نمایم.
بدیهی است در صورت عدم رعایت هریک از موارد فوق ،دانشگاه را مجاز به جبران هزینه های ناشی از سهل انگاری های احتمالی خویش اعم از مالی،
حقوقی و کیفری مطابق با آراء حاکم شوراهای رسمی داخلی دانشگاه دانسته و حق هرگونه اعتراض و یا شکایتی را از خود سلب می نمایم.
نام و نام خانوادگی ،تاریخ و امضا متقاضی

استعالم آموزشی
بدین وسیله گواهی می گردد جناب آقای  /سرکار خانم  ....................................................................به شماره دانشجویی ...................................
 -1با توجه به وضعیت تحصیلی ،معدل ،سیالبس دروس ،تعداد واحدهای گذرانده و  ...قانوناً تا پایان مهرماه  97دانشجو
 -2دو نیمسال تحصیلی متوالی و یا سه نیمسال تحصیلی غیر متوالی معدل مشروط کسب

می باشد/نمی باشد.
نموده است /ننموده است.

توضیحات:
نام و نام خانوادگی ،تاریخ ،مهر و امضاء
اداره آموزش /مدیر گروه آموزشی
استعالم انضباطی
بدینوسیله گواهی می گردد جناب آقای /سرکار خانم  ..........................................................به شماره دانشجویی  ........................................دارای سابقه محکومیت قطعی در
کمیته انضباطی می باشد /نمی باشد.
توضیحات:
نام و نام خانوادگی ،تاریخ ،مهر و امضاء
کمیته انضباطی دانشجویان

استعالم دانشجوئی ،ورزشی و فرهنگی
بدینوسیله گواهی می گردد دانشجوی نامبرده در فوق
.1

عضو انجمن اسالمی

می باشد /نمی باشد(.تائید مدیریت فرهنگی و اجتماعی)

.2

عضو سایر تشکل های اسالمی دانشگاه

می باشد /نمی باشد(.تائید مدیریت فرهنگی و اجتماعی)

توضیحات:

نام و نام خانوادگی ،تاریخ ،مهر و امضاء
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
استعالم نظر شورای ناظر انجمن اسالمی دانشجویان
بدینوسیله با نظر به استعالمات انجام شده ،مصاحبه صورت پذیرفته و شرایط داوطلب ،گواهی می گردد دانشجوی نامبرده در فوق مطابق با اساسنامه انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات صالحیت داوطلبی عضویت شورای مرکزی انجمن اسالمی در این دوره از انتخابات را دارد/ندارد.
توضیحات:

نام و نام خانوادگی ،تاریخ ،مهر و امضاء اعضای شورای ناظر انجمن اسالمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

