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 مقدمه

سازی هر چه بیشتر نحوه عملکرد عالیت آنها و نیز در راستای شفافهای علمی دانشجویی و ارتقای سطح فبا هدف تقویت انجمن

 تکمیل و به منظوررا « های علمی دانشجوییفعالیت انجمن نامهشیوه»دانشگاه یزد معاونت فرهنگی و اجتماعی ها، این انجمن

 مهنااین شیوه در. تدوین نموده است)ابلاغی وزارت علوم(  نامه اردوهای دانشجوییو آیین های علمینامه انجمنآیین کردن عملی

 تبیین شده است:به شرح زیر  دانشجویی های علمیانجمن باوظایف و اختیارات هر یک از عوامل مرتبط 

 / مدیر گروه مستقلرئیس دانشکده

 ،هاانجمن این بر عملکردهمچنین نظارت و  نهاهای علمی و هماهنگی میان آانجمن حمایت از وظیفه / گروه مستقلدر هر دانشکده -

 . است گروه مستقلمدیر  /یس دانشکدهریبر عهده  ،در چارچوب وظایف و اختیارات

قرار  همورد توج دانشجویی آن دانشکده های علمیانجمن نوع عملکرد ،مستقل گروهمدیر  /یس دانشکدهلکرد سالانه ریارزیابی عمدر  -

 خواهد گرفت.

 :انجمن مشاور استاد

رهنگی ف امور اداره کل و معاونت پشتیبانی پردیس ،و رابط آنها با رییس دانشکده حامی اصلی انجمن در دانشکدهمشاور انجمن علمی  -

 است و وظایف زیر را بر عهده دارد:و اجتماعی دانشگاه 

 از طریق برگزاری جلسات مستمر با آنان بخشی به اعضای انجمن و ایجاد هماهنگی میان آنهاراهنمایی و انگیزه 

 ها سالانه و نظارت بر انجام برنامه کمک به انجمن در تدوین برنامه 

  ها و مراکز علمی مرتبطبرقراری ارتباط با شخصیتکمک به اعضای انجمن در 

 ی انجمنهابرنامه محتوای علمیکیفیت و ارتقای  کمک به اعضای انجمن در جهت 

 های انجمننظارت بر رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در برنامه 

  ارسال  وانجمن علمی در پایان هر نیم سال تحصیلی  علمی و مالی تأیید گزارش عملکردو کرد بودجه انجمن هزینهنظارت بر

  و اجتماعی امور فرهنگی اداره کلبه 

 های علمی انجمنمشکلات  در جهت رفع پیگیری 

وقت و علاقمند رشته خود را به رییس شورای مرکزی انجمن علمی یک نفر از اعضای هیأت علمی تماماستاد مشاور،  انتخاب برای -

ماید. ناستاد منتخب را به معاونت فرهنگی و اجتماعی معرفی میوی در صورت تأیید، دهد و پیشنهاد می گروه مستقل/ مدیر دانشکده

  ساله خواهد بود.یکو شود حکم استاد مشاور انجمن علمی از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی صادر می

 ور بلامانع است.در چند سال پیاپی به عنوان استاد مشاهیأت علمی  انتخاب یک عضو -

ارزیابی اداره کل امور فرهنگی و  بر اساسکه  فرهنگی استاجرایی/ امتیاز  2حداکثر استاد مشاور برای هر سال فته به رامتیاز تعلق گ -

 گردد.محاسبه می نظر شورای مرکزی انجمن علمی و ،این اداره، میزان همکاری و ارتباط استاد مشاور با اجتماعی از عملکرد انجمن
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 های علمیت انجمنااعتبار

 گردد:بر اساس فرمول زیر محاسبه میبودجه کل هر انجمن در ابتدای سال تحصیلی،  -

  ]در انتخابات انجمن( رشته درصد مشارکت دانشجویان× 3/6( + ) نمره 066از  انجمن عملکرد سال گذشتهنمره ×  7/6)  [×  هزار تومان 06

 شد.لحاظ خواهد  یک میلیون تومانبودجه کل هر انجمن حداقل  ،در هر صورت -

با برگزاری جشنواره حرکت مرحله دانشگاهی، بر اساس گزارش  همزمانماه هر سال و ها در اردیبهشتعملکرد انجمننمره  -

 ارسالی هر انجمن، محاسبه خواهد شد. 

قابل افزایش است. اختصاص این بودجه منوط  درصد 36تا سقف  بودجه انجمن ،و خلاقانه های خاصدر صورت داشتن برنامه -

 ست. ا« هات بر انجمنکمیته حمایت و نظار»های پیشنهادی انجمن در به تصویب برنامه

بررسی و در صورت تصویب، مورد  «های علمیکمیته حمایت و نظارت بر انجمن»در  هر انجمن 0ایهای فرادانشکدهبرنامه -

نام گیرد )میزان حمایت بر اساس سطح برگزاری برنامه، میزان جذب حامیان مالی، و درآمد حاصل از حق ثبتحمایت قرار می

 تعیین خواهد شد(.

به  عنوان مساعدة اولیه در ابتدای سال تحصیلی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی درصد از بودجه کل هر انجمن به 26 -

در  نوبت دوطی  / دانشکده مستقلهای علمی هر پردیساعتبارات انجمندرصد باقیمانده  06گردد.حساب دبیر انجمن واریز می

های ای انجمنهیافته باید صرفًا صرف فعالیتگیرد. اعتبار تخصیصمستقل قرار میپردیس/ دانشکده اختیار معاونت پشتیبانی 

 گیرد، به هر انجمن اختصاص یابد. ای که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی صورت میشود و بر اساس ابلاغیه دانشجویی علمی

 « علمی دانشجویی کرد انجمنهزینه مجلسِصورت»فرم  ، دبیر انجمن بایداعتبار انجمن هر مرحله از برای پرداخت -

ه کارپرداز پردیس/ دانشکدبرای  ،پس از تأیید استاد مشاور ،برنامههر اسناد مالی )فاکتورهای( را به انضمام ( 0شماره  صورتمجلس)

 مستقل ارسال نماید تا پس از تأیید معاونت پشتیبانی پردیس/ دانشکده مستقل، پرداخت صورت گیرد.

مجلس را پس از تکمیل برای اداره امور فرهنگی و باید رونوشت فرم صورت پشتیبانی پردیس/ دانشکده مستقلمعاونت  -

 اجتماعی ارسال نماید.

که برای آن  را گرفته معادل مساعدة اولیههای صورتدر پایان دوره فعالیت انجمن، دبیر انجمن موظف است آخرین هزینه -

 «انجمن علمی دانشجویی اولیه ةهای معادل مساعدصورتمجلس هزینه» فرم ده، در قالبکرد تنظیم نگردیهزینه صورتمجلسِ 

 ( به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی تحویل دهد.2شماره صورتمجلس )

دبیر انجمن موظف است شماره حسابی را در اختیار اداره امور فرهنگی و اجتماعی و معاونت پشتیبانی پردیس قرار دهد و  -

 شماره حساب صورت گیرد.همین ها( از طریق ها و پرداختیگردش مالی انجمن )دریافتیتمام 

محل  و نام(به عنوان مبلغ ثبت) دانشجویانحامیان مالی یا دریافتی از گونه هر لازم استهای انجمن برنامهدر برگزاری  -

 .گیرد صورتمشاور  یید استادکرد آن با تأهزینه

 زارشفرم گ»)مطابق در آن نیمسال را های انجمن تحصیلی، دبیر انجمن بایستی گزارش کلیه فعالیتدر پایان هر نیمسال  -

هر گونه پرداخت به . فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال نمایدامور ( پس از تأیید استاد مشاور انجمن، به اداره «هاانجمن عملکرد

 است. اولنیمسال گزارش ارائه در نیمسال دوم منوط به  انجمن

                                                           
دانشگاه  شود و مخاطبان آن تمام دانشجویاندانشگاه، استان یا کشور برگزار که فراتر از یک رشته یا دانشکده و در سطح شود ای گفته میای به برنامهبرنامه فرادانشکده1 

 ت چند انجمن علمی تدوین شده باشد.هایی که با مشارکبرنامه یاباشند  -درصد 36حداقل  -یا افرادی بیرون از دانشگاه
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 هاهای انجمنبرنامه برگزاریفرایند 

کند و به تأیید استاد مشاور برنامه را تکمیل می )مجوز( ، دبیر انجمن فرم شناسةهای علمیانجمن هایبرای برگزاری برنامه -

 از طریق پس از تکیمل برنامه را رونوشت فرم شناسةبایستی استاد مشاور  رساند.انجمن و رییس دانشکده/ مدیر گروه مستقل می

هنگی رحراست دانشگاه و اداره امور ف برای«( های انجمن علمیشناسه برنامهرونوشت »فرم الکترونیکی  از مسیر)اداری اتوماسیون 

مور اروابط عمومی، معاونت دانشجویی، های دانشگاه )با دیگر بخش مورد نیاز هماهنگیهر گونه کند. و اجتماعی دانشگاه ارسال 

 .گیردصورت میگروه مستقل مدیر رییس دانشکده/ نقلیه، مهمانسرا، و ...( نیز توسط 

/ مدیر س دانشکدهیبعد از تأیید استاد مشاور و ری برنامه)مجوز( فرم شناسه  ،هر انجمن 2ایفرادانشکده هایبرنامه یبرگزار یبرا -

ح مطر «یعلم هایو نظارت بر انجمن تیحما تهیکم»ارسال گردد تا در  یو اجتماع یامور فرهنگ کل به اداره دیبا گروه مستقل

ضمن اعلان موضوع به در صورت تصویب برنامه در کمیته مذکور،  .ردیقرار گ ژهیو تیمورد حما ب،یو در صورت تصو شود

 اجتماعی صورت خواهد گرفت.های دانشگاه توسط اداره امور فرهنگی و های لازم با دیگر بخشدانشکده/ گروه مستقل، هماهنگی

فرهنگی و اجتماعی امور اداره  های تفریحی و سرگرمی باشد، تأییددر موارد خاص چنانچه برنامه انجمن علمی دربردارندة بخش -

 رعایت گردد.« نامه موسیقایی دانشگاه یزدشیوه» بایددر مورد اجرای موسیقی، به طور خاص،  .است ضروری

های علمی در کارشناس انجمنهای انجمن است. نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در برنامهاستاد مشاور انجمن مسئول  -

های ضوابط برگزاری برنامهفرایندها و  های علمی وارائه هر گونه مشورت درباره انجمن مسئولاداره امور فرهنگی و اجتماعی 

                                  هاست.آن

 اردوهای علمی دانشجویی

 وزارت علوم( ضروری است.ابلاغی ) «نامه اردوهای دانشجوییآیین»ضوابط رعایت  برای برگزاری اردوهای دانشجویی -

ای ها و بازدیدهها، نشستها و بازدیدهای تخصصی، کنفرانسشامل شرکت در نمایشگاه)های علمی اردوتواند می صرفاً  هر انجمن -

 2های علمی خارج است )در ماده ، فرهنگی و ورزشی از حدود اختیارات انجمنآموزشیاردوهای  یربرگزا .برگزار نماید علمی(

 .اند(این چهار نوع اردوهای دانشجویی تعریف شده« اردوهای دانشجویی»نامه آیین

تواند دانشجو، عضو هیأت علمی یا یکی از نامه میدر همه اردوها حضور سرپرست اردو الزامی است. سرپرست اردو طبق آیین -

گردد، حضور یکی از اعضای هیات علمی با حضور خواهران دانشجو برگزار می در اردوهای دانشجویی که کارمندان دانشگاه باشد.

 یا کارکنان دانشگاه الزامی است. 

نامه استخدامی آیین» 03و  33ماده مطابق  / کارمند(عضو هیات علمی)اردوهای علمی دانشجویی سرپرست  حق مأموریت -

 خواهد شد. محاسبه «هاهیأت علمی دانشگاهغیرنامه استخدامی اعضای آیین» 20ماده  و« هااعضای هیأت علمی دانشگاه

در )در موارد استثنا  ضروری است.دانشجویان دختر و پسر در اردوهای علمی مه اردوهای دانشجویی، عدم اختلاط ناطبق آیین -

کننده در اردو بسیار معدود باشد که تعداد دانشجویان دختر یا پسر شرکتشهر یزد اردوهای علمی دانشجویی داخل و حومه 

مورد بازدید امکان دو بازدید جداگانه را فراهم  موسسة یا نقلیه مقرون به صرفه نباشد، سیلةبه طوری که استفاده از دو یا چند و

 تواند مشترک باشد.اساتید به عنوان سرپرست اردو، وسیله ایاب و ذهاب می نکند(، به شرط حضور یکی از

همراه  )به« )مجوز( اردوهای علمی دانشجویی هفرم شناس» بایستمیدبیر انجمن  و بیمه دانشجویان، وسیله نقلیه تهیهبرای  -

ه طور را ب شماره ملی و شماره دانشجویی،( کننده شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر،دانشجویان شرکتلیست کامل مشخصات 

                                                           
 ای در پانوشت صفحه قبل تعریف شده است.برنامه فرادانشکده2 
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 امور فرهنگی و اجتماعی(کل های علمی )اداره انجمن به کارشناس اردو ساعت قبل از برگزاری 72 حداکثر و کامل تکمیل

هایی آن طی نا فرایند تأیید ت تکمیل نماید را اردو فرم شناسة اداری دانشگاه سامانةاز طریق  بایستمی کارشناس نماید.تحویل 

 .گردد

  (دانشگاهی)مرحلة  جشنواره حرکت

های انجمن)های علمی های انجمنآنجا برترین در و شوددانشگاهی برگزار میمرحله در اردیبهشت ماه هر سال جشنواره حرکت  -

  شود.انتخاب می (های علمی برترعلمی برتر و فعالیتهای نشریهبرتر، اساتید مشاور برتر، 

 ریزیبرنامه و اعضا گروهی حاصل کار باید اهفعالیت. است انجمن ساله یک علمی هایفعالیت کلیه حوزه این در رقابت مبنای -

 با مطابق باید هاآن ارائه ترتیب و هافعالیت تعداد لحاظ از انجمن عملکرد گزارش همچنین. باشد انجمن مرکزی شورای

 .گرددارائه و بر اساس فرمهای پیوست  زیر جدول

 . استهای جشنواره حرکت ملی ها بر اساس فرمملاک ارزیابی فعالیت -

 نوع فعالیت مصادیق فعالیت

های آموزش علمی و تخصصیها و دورهها، کلاسکارگاه  فعالیت آموزشی 

، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصیمسابقه، جشنواره، کنفرانس  رویداد علمی 

، حلقه فکریداندیشی، مناظره، سخنرانیا، کرسی آزاندیشیهم  گفتگوی علمی و تخصصی 

ملی یا بین المللی ای یا تخصصیبازدید و همکاری مشترک با مراکز علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه   هایارتباطات و همکاری 

  علمی

ای که صاحب امتیاز آن انجمن است.های نشریهکلیه شماره  نشریه علمی 

ریزی انجمن انجام شده باشد.و پژوهشی که کارفرمای مشخصی داشته و با مدیریت و برنامهمطالعه   فعالیت پژوهشی 

ترجمه یا تألیف کتاب که اسم و لوگوی انجمن در شناسنامه و یا روی جلد کتاب مندرج شده و مجوز 

 نشر آن کسب شده است.

کتابترجمه یا تألیف   

 

بخشی از امتیاز آن را داشته و مستندات مؤید این موضوع باشد.کارآفرینی یا اختراعی که انجمن   خلاقیت علمی 

 و صفحات از اعم) باشد یافته انتشار مجازی فضای قالب در آن محصول که دانشجویی علمیفعالیت 

 باشد. بوده همراه مخاطبان و کاربران استقبال و با ...( و افزارهانرم ها،اپلیکیشن ها،سایت

مجازی فضای  

-در راستای اولویت فعالیت خوانی، و دانشگاه سبزکتاببا محوریت کارآفرینی، کتاب و برگزاری رویدادهای 

 های دانشگاه 

در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی  00/0/77این شیوه نامه در جلسه مورخ 

 الاجراست.دانشگاه یزد تصویب نهایی شد و از تاریخ مذکور لازم
 


