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  :مقدمه

توانند در کنار وظایف ت علمی پرتوان و اندیشمندي است که میئها، حضور اعضاي هیهاي ممتاز دانشگاهیکی از ظرفیت
و اجتماعی راهنمایی کرده و زمینۀ تعامل هاي مختلف علمی، فرهنگی رسمی آموزشی و پژوهشی خود، دانشجویان را در زمینه

اي ایجاد کند تا تعدادي کوشد زمینهنامه میینئدانشگاه بیرجند با تدوین و ابالغ این آ. هرچه بیشتر آنها را با خود فراهم آورند
ان را زیر بتواند دانشجوی» هاي علمیاستاد مشاور انجمن«از اعضاي هیئت علمی عالقمند به این موضوعات، تحت عنوان 

توانند در راستاي حمایت، هاي علمی دانشجویی میاستادان مشاور انجمن. هاي یادشده قرار دهندچتر حمایت خود در حوزه
هاي علمی تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشگاه و تقویت روحیۀ همکاري جمعی در تدوین و اجراي برنامه

هاي دانشجویان در راستاي توسعۀ علمی و نهضت تولید علم بر مبناي اخالق و خالقیت بسیار مثمر اثر باشند تا توانمندي و
دهی و حمایت و تقویت کوشد در جهت نظمنامه میینئبر این اساس این آ. اسالمی شکوفا شود -فرهنگ اصیل ایرانی

ت دانشجویان دانشگاه به شرح ذیل هاي دانشجویی و ترغیب آنها در مشاورت و معاضدهاي استاد مشاور علمی انجمنبرنامه
  .عمل نماید

  تعریف: 1مادة 
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی، یکی از اعضاي هیئت علمی در هر گروه آموزشی است که وظیفۀ ارائه مشاورة 

  .هاي علمی، بر عهده داردتخصصی به انجمن علمی دانشجویی را در راستاي رسالت انجمن
  

  .شودموزشی یک استاد مشاور انجمن علمی انتخاب میدر هر گروه آ :1تبصرة 
  

  اهداف: 2مادة 
 ها؛ها و پردیسهاي آموزشی، دانشکدههاي علمی دانشجویی در سطح گروهارتقاي جایگاه انجمن - 1- 2

 ها؛ نامۀ این انجمنینئهاي علمی دانشجویی بر اساس آهاي انجمنهدایت و حمایت هدفمند فعالیت - 2- 2

 هاي علمی دانشجویی؛ایند مستندسازي فعالیت انجمنمشاوره و راهنمایی فر - 3- 2

هاي آموزشی، انعکاس مسائل و موارد مرتبط هاي علمی دانشجویی و گروهایجاد ارتباط مناسب و سازنده بین انجمن - 4- 2
 .ها به شوراي گروه، معاونت فرهنگی و اجتماعی و برعکسبا انجمن

  

  



  

 هاي علمی دانشجویی تحت نظارت استاد مشاورهاي علمی انجمنفعالیت: 3مادة 

 مناظره و نقد علمی؛ - 1- 3

 هاي علمی؛اندیشی و نشستهم - 2- 3

 حقیقاتی؛هاي تهاي علمی، مشارکت در طرحمطالعات و پژوهش - 3- 3

 هاي علمی؛نشر و ترویج یافته - 4- 3

 آموزشی؛هاي کمکبرنامه - 5- 3

 بازدیدهاي علمی؛ - 6- 3

 چاپ نشریۀ تخصصی؛ - 7- 3

 
عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و توانند بهتمامی اعضاي هیئت علمی دانشگاه می :4مادة 

  .اجتماعی انتخاب شوند

هاي دانشجویی، شوراي مرکزي انجمن، یکی هاي انجمنها و اتحادیهو فعالیت انجمننامه تأسیس ینئآ 14طبق مادة : 5مادة 
عنوان استاد مشاور انجمن به معاون فرهنگی و اجتماعی از استادان گروه و یا دانشکدة مرتبط با موضوع فعالیت انجمن را به

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پس از مشورت با شوراي آموزشی گروه یا دانشکده و در صورت . کنددانشگاه پیشنهاد می
  .سال استموافقت استاد مربوطه، موظف به صدور حکم استاد مشاور انجمن به مدت یک

نامۀ ارتقاي مرتبۀ ینئآ« 1مادة  1جدول شمارة  5و  4، 3هاي استاد مشاور انجمن بر اساس بندهاي فعالیت :2تبصرة    
  .در ارتقاي ایشان درج و اعمال خواهد شد» هاي آموزشی و پژوهشیاعضاي هیئت علمی مؤسسه

 :وظایف استاد مشاور عباتند از: 6مادة 

 هاي ساالنه؛ارائه مشاوره به انجمن علمی دانشجویی در خصوص طراحی برنامه - 1- 6

 نشجویی؛هاي پیشنهادي انجمن علمی داتأیید علمی و محتوایی طرح - 2- 6

هاي انجمن علمی دانشجویی و در صورت لزوم، انعکاس آن به برگزاري جلسات هفتگی جهت اطالع از روند فعالیت - 3- 6
 معاونت فرهنگی و اجتماعی؛

 هاي انجمن؛ریزي فعالیتراهنمایی و هدایت شوراي مرکزي انجمن در کلیات برنامه - 4- 6
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تسهیل ارتباط شوراي مرکزي با رئیس و معاونان دانشکده و دانشگاه، استادان دانشکده و دانشگاه، افراد و  - 5- 6
 آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون دانشگاه؛ دانش

ها حسب مورد منظور شده و به شکل مناسب به اطالع است در برنامۀ استاد مشاور، زمان جلسه الزم :3تبصرة 
  .اعضاي انجمن رسانده شود

 برقراري ارتباط مناسب بین اعضاي شوراي مدیریت انجمن علمی دانشجویی و شوراي گروه؛ - 6- 6

جربیات و ارائۀ پیشنهادات در جهت هاي علمی دانشجویی دانشگاه و انتقال تحضور در جلسات استادان مشاور انجمن - 7- 6
 بهبود عملکرد انجمن علمی دانشجویی؛

 اي علمی آموزشی؛ارائه مشاوره در خصوص تولید و انتشار نشریات علمی و تولیدات چندرسانه - 8- 6

 آشناساختن اعضاي انجمن علمی دانشجویی با منابع جدید علمی، آموزشی و تخصصی؛ - 9- 6

 ها و مسابقات علمی؛ها، همایشنحوة برگزاري سمینارها، کنفرانسهدایت و راهنمایی انجمن در رابطه با  -10- 6

 اي؛رشتههاي علمی بینحمایت و هدایت انجمن علمی دانشجویی جهت انجام فعالیت -11- 6

هاي خارج از دانشگاه براي انجام حمایت و هدایت انجمن علمی دانشجویی جهت برقراري ارتباط با نهادها و سازمان -12- 6
 ك؛هاي علمی مشترفعالیت

هاي علمی و اختراعات دانشجویان عضو در انجمن پژوهشی، ابتکارات و خالقیت –هاي علمیحمایت از فعالیت -13- 6
 .علمی دانشجویی

سن عملکرد استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی بر عهدة معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند : 7مادة  نظارت بر ح
هاي ملکرد و میزان رضایت از فعالیت استاد مشاور توسط کارشناس مسئول انجمنباشد و در هر سال تحصیلی، گزارش عمی

  .شودعملی دانشجویی به معاون فرهنگی و اجتماعی ارسال می

در صورتی که فعالیت استاد مشاور انجمن علمی مورد تأیید و رضایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باشد،  :8مادة 
  :شودرفتن به استاد مشاور پیشنهاد میگامتیازات زیر براي تعلق

 نامۀ ارتقاي اعضاي هیئت علمی؛ینئامتیاز بر اساس مادة یک آ 5اختصاص تا سقف  - 1- 8

در ) باشدبه ازاي هر سال تحصیلی که عضو هیئت علمی داراي این مسئولیت می(اختصاص تا سقف سه امتیاز  - 2- 8
 ساالنۀ اعضاي هیئت علمی؛ نامۀ ترفیعینئهاي اجرایی و خدمات علمی در آبخش فعالیت

به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند رسید و از تاریخ ابالغ  22/9/1399تبصره در تاریخ  3ماده و  8نامه در این آئین
  .خواهد بود ءاإلجرا الزم
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