
 1 ثخص

 دانشجویان انضثاطی شوراهای اعضای ترکیة

 ضرٍرت ًیس ٍ اًضجبعی ّبی ضَرا عولکرد از پیطیيضَرای اًمالة فرٌّگی ٍثبتکیِ ثرتجرثِ ّبی 424ٍ434ثِ استٌبد ثٌذ اٍل از هصَثبت 

 ٍ اًضجبعی هركسی ضَرای ٍ ّب داًطگبُ اًضجبعی ّبی ضَرا اعضبی تركیت ،، ّب داًطگبُ ًظر تجذيذ ٍ ثذٍی ضَراّبی اعضبی هیبى توبيس

 ، داًطگبُ اًضجبعی ضَراّبی در تصوین اتخبر ّرگًَِ از پیص ، داًطگبُ ريیس است ضرٍری.  ضَد هی تعییي ٍ اصالح زير ضرح ثِ آًْب

 . كٌذ الذام ّب آى اعضبی ٍتکویل ترهین ثِ ًسجت

 تعییي اعضبی از عضَی كِ ّبيی هجوَعِ يب ٍ التأسیس جذيذ عبلی آهَزش ّبی هجوَعِ در اًضجبعی ضَراّبی تطکیل ، ضوٌبً

 ، چٌبًچِ ٍ ثبضذ هی ، ًوبيٌذ هی تعییي كِ ترتیجی يب ٍ رثظ ری ٍزارتیي اًضجبعی هركسی ضَرای تأيیذ ثِ هٌَط ، ًذارًذ را ضذُ

 اًضجبعی تخلفبت ثِ رسیذگی جْت ، ّوجَار ّبی داًطگبُ از يکی اًضجبعی ضَراّبی ، ًٌوبيٌذ احراز را الزم تأيیذ ضرايظ

 . گردد هی تعییي آًبى داًطجَيبى

 دانشگاه تدوی انضثاطی شورای اعضای ترکیة – الف

 ثذٍی ضَرای ريیس عٌَاى ثِ ، داًطگبُ فرٌّگی ٍ داًطجَيی هعبٍى 4-

 ثِ داًطگبُ در رّجری هعظن همبم ًوبيٌذگی ًْبد دفتر هعبًٍبى يب ٍ داًطگبُ حمَق يب هعبرف گرٍُ علوی ّیأت اعضبی از يکی 2-

 يبدضذُ دفتر هسئَل اًتخبة

 ّب داًطکذُ تَسظ ضذُ هعرفی علوی ّیأت اعضبی هیبى از داًطگبُ ضَرای اًتخبة ثِ ، داًطگبُ علوی ّیأت اعضبی از يکی 8-

 ّب داًطکذُ تَسظ ضذُ هعرفی داًطجَيبى هیبى از داًطگبُ فرٌّگی ضَرای اًتخبة ثِ ، داًطگبُ داًطجَی ًفر دٍ 1-

 رأی حك داضتي ثذٍى ، داًطگبُ ريیس اًتخبة ٍ ثذٍی ضَرای ريیس پیطٌْبد ثِ ثذٍی اًضجبعی ضَرای دثیر 5-

 عضَ دٍ حذالل ٍ ثذٍی اًضجبعی ضَرای دثیر ٍ ريیس حضَر ثب جلسبت ، ثَدُ الساهی فَق تركیت اعضبء كلیِ تعییي -4 تجصرُ

 . است هعتجر هَافك رأی سِ ثب آى احکبم ٍ ضَد هی تطکیل ديگر

 عٌَاى ثِ داًطجَيی هعبٍى ، ثبضٌذ ضذُ تطکیل هجسا صَرت ثِ ، داًطگبُ فرٌّگی هعبًٍت ٍ داًطجَيی هعبًٍت ، چٌبًچِ -2 تجصرُ

 . است ثذٍی ضَرای ريیس

 ضَرای تأيیذ ٍ داًطگبُ ًظر تجذيذ ضَرای پیطٌْبد ثِ ، گستردُ ّبی داًطگبُ در الوبری ثذٍی ضَراّبی اعضبی تركیت -8 تجصر4ُ

 . ضَد هی تعییي اًضجبعی هركسی

 ارضبد ٍ اختالف حل ضَرای تطکیل ثِ ًسجت ، خَد ًظر تجذيذ اًضجبعی ضَرای تطخیص حست تَاًٌذ هی ّب داًطگبُ -1 تجصرُ

 هسئَل ، ّیأت ريیس عٌَاى ثِ ٍی جبًطیي يب ثذٍی ضَرای دثیر از هتطکل ، ثذٍی اًضجبعی ضَرای هجوَعِ زير در داًطجَيی



 همبم ًوبيٌذگی ًْبد دفتر هعبًٍبى از يکی ٍ حمَق گرٍُ از ترجیحبً علوی ّیأت اعضبی از ًفر يك ، ٍی جبًطیي يب هطبٍرُ دفتر

 تَسظ ضذُ ارجبع اًضجبعی ّبی گسارش اختالف يب هطکل حل ثرای تالش ٍ همذهبتی ثررسی ثرای ، داًطگبُ در رّجری هعظن

 . ًوبيٌذ الذام 8 ثٌذ تب تٌجیِ تعییي اختیبر تفَيض ثب تٌجْی ٍ ارضبدی ثعذ از ، ثذٍی اًضجبعی ضَرای ريیس

 دانشگاه نظر تجدید انضثاطی کمیته اعضای ترکیة -ب

 ًظر تجذيذ ضَرای ريیس عٌَاى ثِ ، داًطگبُ ريیس 4-

 داًطگبُ در رّجری هعظن همبم ًوبيٌذگی ًْبد دفتر هسئَل 2-

 ّب داًطکذُ تَسظ ضذُ هعرفی علوی ّیأت اعضبی هیبى از ، داًطگبُ ضَرای اًتخبة ثِ ، داًطگبُ علوی ّیأت اعضبی از ًفر دٍ 8-

 ّب داًطکذُ تَسظ ضذُ هعرفی داًطجَيبى هیبى از ، داًطگبُ فرٌّگی ضَرای اًتخبة ثِ داًطگبُ داًطجَی ًفر يك 1-

 رأی حك داضتي ثذٍى ، ًظر تجذيذ ضَرای دثیر عٌَاى ثِ ، داًطگبُ فرٌّگی ٍ داًطجَيی هعبٍى 5-

 دٍ حذالل ٍ ضَرا دثیر ٍ ريیس حضَر ثب ، ًظر تجذيذ ضَرای جلسبت ، ثَدُ الساهی ، فَق تركیت اعضبی كلیِ تعییي -4 تجصرُ

 . اجراست لبثل هَافك رأی سِ ثب آى احکبم ٍ ضذُ تطکیل ديگر عضَ

 ثِ ، داًطجَيی هعبٍى ، ثبضٌذ ضذُ تطکیل هجسا صَرت ثِ ، داًطگبُ فرٌّگی هعبًٍت ٍ داًطجَيی هعبًٍت ، چٌبًچِ -2 تجصرُ

 . است داًطگبُ علوی ّیأت عضَ دٍ از يکی عٌَاى ثِ ، فرٌّگی هعبٍى ٍ ًظر تجذيذ ضَرای دثیر عٌَاى

 . ثبضٌذ ثذٍی ضَرای رأی دارای عضَ ًجبيذ ، ًظر تجذيذ ضَرای در رأی دارای اعضبی -8 تجصرُ


