
 

       

 ييدانشجو يپژوهش يعلم يهاانجمناستاد مشاور  نامهوهیش

 

 مقدمه

نه يو فراهم آوردن زم در دانشگاه های کشوران مستعد يدانشجودر  يج فرهنگ و اخالق علميت و ترويت، تقويحما منظوربه

شبرد اهداف و تحقق توسعه يت پ. جهباشنديمت مشغول يبه فعال ييدانشجو يعلم یهاانجمن، يعلم یهاتيفعال یمناسب برا

 رونيازا. اندقرارگرفته يعلم یهاانجمند مشاور در کنار ياسات ،مطابق با شيوه نامه انجمن های علمي دانشجويي يعلم

 ده است.يگردن يه و تدويته يعلم یهاانجمنارات استاد مشاور يو اخت هادستورالعملف، يجهت مشخص کردن وظا یانامهوهيش

 

 فيتعر -1ماده 

ت و يهدا ،ت مشاورهيکه مسئول باشديم گروه آموزشيهر  سيالتدرحقيا  يعلم أتيه یاز اعضا يکي: يعلم مشاورد ااست

 .دارد را بر عهده همربوط يانجمن علم يو پژوهش يعلم یهاتيفعالنظارت بر 
 

 اتیکل  -2ماده 

 .استک استاد مشاور ي یدارا ييدانشجو يپژوهش يهر انجمن علم -1

 .رديگيممربوطه صورت  يق گروه آموزشياز طر يت پژوهشيريآن به مد ين استاد مشاور و معرفييتع -2

ن يبه ا معاونت پژوهشيبوده و با حکم  يت انجمن علمياستاد مشاور متناسب با دوره فعال تيمسئولطول دوران  -3

 .گردديمسمت منصوب 

 

 د مشاوریه انتخاب اسات: نحو3ماده 

 ديتائو  يآموزش یهاگروهت يريشنهاد مديپبا ،انجمن های علمي انتخابات یپس از برگزارعلمي  د مشاور هر انجمنياسات

 .شونديمانتخاب  يعلم یهاانجمنمشاور  عنوانبهک سال يبه مدت ، يت پژوهشيريمد

فرد  ،ت هر گروهيريمد ديبا ،از مشاوره را داشته باشد یريگکنارهقصد  يمشاور انجمن تا قبل از مدت قانون کهيدرصورت تبصره:

 د.ينما يمعرف يت پژوهشيريبه مد منظورن يرا به ا ينيگزيجا

 

 ف استاد مشاور:يوظا  -4ماده 

 ؛مؤثرمستمر و  طوربه يعلم یهاانجمن یاعضاا ب جلسات یبرگزار .1

 ؛يعلم یهاانجمن یشنهاديپ یهاطرح ديتائو  يبررس .2

 ؛يلمع یدهايبازدان در انجام يدانشجو يت و همراهيهدا .3

ر انجمن و استاد يدب یبا امضا هابرنامهم يو ارائه تقو يعلم یهاانجمنو مستمر  یاديمسائل بن يو هماهنگ یزيربرنامه .4

 ؛مشاور

 یهاانجمن يو پژوهش يبه مسائل علم يدگيو رس يجاد هماهنگيو ا يعلم یهاانجمننظارت بر حسن عملکرد  .5

 ؛يعلم

 ؛يت پژوهشيريمسال به مديعف و قوت و ارائه گزارش کار در هر نت و ارائه گزارش نقاط ضيفعال يابيارز .6

 انجمن یشورا بارکيا دو هفته ي يانجمن و حضور در جلسه هفتگ یمرکز یر و شورايو ارتباط مستمر با دب یهمکار .7

 ؛يعلم های

 یهابرنامه و شرکت در هانشستن يان در ايب دانشجويو ترغ يعلم یهانشست يآموزش -يعلم يبازدهح ارتقاء سط .8

 ؛هابرنامهبهتر  یضمن کمک به اجرا يعلم یهاشيهما ژهيوبه يمهم انجمن علم

 ؛انجمن علمي هر يپژوهش یهاتيفعالجهت  یزيربرنامهن و يتدو .9

 ؛يعلم یهاانجمن يپژوهش یهاطرحبه مشارکت در  يان ممتاز علميب دانشجويترغ .10

  يعلم یهاانجمن يعلم یشگاه دستاوردهاينما یفعاالنه در برگزار یهمکار .11

 مشاوره جهت برگزاری دوره های آموزشي. .12



اعم از هزينه کرد بودجه اختصاصي هرانجمن  ،های علميهای صورت گرفته توسط انجمنمسئوليت کليه فعاليت :1تبصره

 عهده استاد مشاور خواهد بود. بر علمي(

حد پژوهشي دانشگاه،در هفته يک نفر از اعضای انجمن استاد مشاور انجمن علمي موظف است با توجه به نياز وا: 2تبصره

 .علمي خود را به عنوان نيروی کار دانشجويي جهت همکاری با واحد پژوهشي به مديريت پژوهشي معرفي نمايد

 

 ازاتیو امت يابيارز  -5ماده 

 منظوربه پرداخت وخواهد آنان  یهاتيفعال يابيبه ارز يعلم یهاانجمند يمشاوره اساته با اتمام دور هرساله يت پژوهشيريمد

است دانشگاه به آنان ير ديتائکه پس از  رديگيمدر نظر  هاآن یرا برا يازاتيامت يعلم یهاانجمنن يب مشاوريق و ترغيتشو

 تعلق خواهد گرفت.

 هادانشگاهساير  سيلتدراحقاز اساتيد  توانيم ،باشديمعلمي  أتيهعلمي که دانشگاه فاقد عضو  یهارشتهدر برخي  :1تبصره

 د.دانشگاه خواهد بو سيالتدرحقنيز همانند ساير اعضای  هاآن الزحمهحقاستفاده نمود و نحوه محاسبه 

عالوه بر پرداخت حق مشاوره آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيئت علمي موسسه های آموزشي و پژوهشي، »: با توجه به 2تبصره

 نيز برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد. هنگي امتياز فربه اساتيد مشاور، 

 اعتبار پژوهشينحوه محاسبه امتياز فرهنگي و  -6ماده 

تعداد  یبه ازا يت پژوهشيريدمبرای اين منظور ؛ رديگيماساتيد مشاور تعلق  يتمام به اعتبار پژوهشي :اعتبار پژوهشي

امتيازات را بررسي و مطابق با آيين نامه پژوهه اعضای  ،داده است انجام تحصيلي سالک يکه استاد مشاور در طول  ييهاتيفعال

 هيات علمي، اعتبار پژوهه تعيين مي گردد.

 
 حق مشاوره واحد  تعداد نوع فعالیت

 امتياز 1 بازديدر به ازای ه بازديد علمي

 امتياز 1 يکارگاه آموزشر به ازای ه يآموزشی هاکارگاه

 امتياز 1 راني علمي دانشجوييسخن ربه ازای ه سخنراني علمي

 امتياز 3 ، طرح پژوهشي مصوبر اختراعبه ازای ه اختراع/ طرح

 جايزه و رتبه در مسابقاتر به ازای ه جايزه و رتبه در مسابقات

 امتياز 3 منطقه ای

 امتياز 4 ملي

 امتياز 6 بين المللي

 

طرف( در طول يک روز و يا کيلومتر مطابق مقررات اداری)يک 80در خصوص بازديدهايي که با طي مسافت بيش از : 1تبصره 

بق با شيوه نامه بازديد های علمي( ، پس از تأييد انجام بازديد توسط معاونت پژوهشي امدت و بلندمدت )مطبازديدهای ميان

نجام خواهد شد و ( از سوی معاونت پژوهشي امشاور)استاد  اقدام الزم در خصوص صدور حکم مأموريت برای سرپرست گروه

 حق مأموريت طبق مقررات دانشگاه پرداخت خواهد شد.

اعتبار پژوهه فعاليت های استاد مشاور، مازاد بر اعتبار پژوهه فعاليت های پژوهشي مي باشد و حق استفاده از آن به : 2هتبصر

 اختيار خود استاد مشاور خواهد بود. 

 

، انتخاب دانشجويان داوطلبو رای گيری از ميان  انتخاباتر سال با برگزاری از آنجا که انجمن های علمي ه امتیاز فرهنگي:

در نظر گرفته مي شود. برای ثبت اين  برای ايشان امتياز 0.7انجمن علمي تا  مشاور استاد فعاليت هر ترم یمي شوند لذا به ازا

و فناوری ارسال شود تا پس از طرح در  امتيازات الزم است فرم پيوست در پايان هر نيمسال تکميل و به معاونت پژوهش

 کميسيون تخصصي هيات مميزه نسبت به محاسبه و تاييد امتيازات متقاضيان اقدام شود.

 نظارت بر حسن اجرا -7ماده 

ن يح و کامل ايصح یت اجرايدانشگاه مسئول يپژوهش تيريمدتدوين و  درتاريخ  ................ تبصره 7ماده و  7در  نامهوهيشاين 

 .باشديم االجراالزمدر شورای پژوهشي دانشگاه  ديتائو پس از را بر عهده دارد  نامهنيآئ


