
 اساتید مشاور انجمن های علمی دانشگاه شیراز آیین نامه

 مقدمه:

انجمن های علمی به   با توجه به هدف تشکیل انجمن های علمی دانشجویی، اساتید مشاور انجمن های علمی جهت تشویق و هدایت دانشجویان

 معرفی می گردند.طبق این آیین نامه  سمت فعالیت های علمی و پژوهشی و نظارت بر فعالیتهای آنها

 : تعریف1ماده 

و نظارت بر فعالیتهای علمی و هدایت مشاوره و استاد مشاور انجمن علمی یکی از اعضای هیات علمی هر بخش یا دانشکده می باشد که مسئولیت 

 می می باشند.انجمن علمی بخش مربوط به خود را بر عهده می گیرد، همچنین ایشان ناظر طرح های انجمن ها از لحاظ علپژوهشی 

تبصره: در مورد انجمن های علمی بین رشته ای، استاد مشاور از بخشی معرفی می گردد که بیشترین ارتباط را با فعالیت های انجمن مربوطه 

 داشته باشد.

 : اهداف2ماده 

 هدایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن علمی  -

 هایانجمن ارائه مشاوره جهت باال بردن سطح علمی فعالیت -

 بررسی چالشهافعالیتهای انجمن علمی و  بر کیفیت علمی عوامل موثرشناسایی  -

 شناسایی استعدادهای برتر در انجمن های علمی و هدایت آنها -

 : جایگاه استاد مشاور انجمن علمی3ماده 

 انجمن علمی جهت گرفتن مجوز اجرا  فعالیتهایاولین تایید کننده کلیه   -

 ایت کننده انجمن علمی در کلیه امور و فعالیتهای علمی و پژوهشیمسئول و هد -

 : نحوه انتخاب استاد مشاور انجمن علمی4ماده 

 نحوه انتخاب استاد مشاور انجمن علمی به ترتیب زیر خواهد بود:  -

به رئیس بخش در بخش مربوطه باشند سال سابقه کار  2که حداقل دارای نفر از اساتید مورد نظر خود را  3ابتدا اعضای انجمن علمی بخش، 

یید معاونت فرهنگی دانشکده و حکم مدیر امور علمی یا معاون فرهنگی انفر را انتخاب می نماید. با ت 3معرفی و سپس رئیس بخش یکی از این 

. ضمناً شروع به کار نامبرده از آغاز سال سال قابل تمدید می باشد 2و تا  سال منصوب می گردد 1رای مدت دانشگاه، استاد مشاور علمی ب

 تحصیلی می باشد. 

دوره های آموزشی مرتبط با وظایف استاد مشاور انجمن های علمی در صورت امکان توسط مدیریت امور علمی در شروع بکار  الزم است تبصره :

 هر دوره فعالیت اساتید جهت ایشان برگزار گردد .

و  رئیس بخش مربوطهماه ( استاد مشاور و جانشین به پیشنهاد  3انجمن علمی ) حداکثر به مدت در زمان عدم حضور استاد مشاور  -

 نفره پیشنهادی انجمن علمی و تایید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده با همان مسئولیت ها انتخاب می شود .  3ترجیحاً از لیست 

 



: شرح وظایف استاد مشاور انجمن علمی 5ماده   

 تسلط کامل به آیین نامه های مربوط به انجمن های علمی .آشنایی و  -

 هدایت انجمن های علمی به سمت فعالیت های علمی و پژوهشی . -

 بررسی کلیه طرح های انجمن های علمی و تایید یا رد آنها قبل از ارائه به مدیریت امور علمی جهت اجرا . -

 ارائه گزارش آن به مدیریت امور علمی .ارزیابی فعالیت های انجمن علمی از لحاظ کیفیت اجرا و  -

 نظارت بر کلیه طرح های انجمن های علمی . -

هفته یکبار با اعضای انجمن علمی خود پیرامون مسائل انجمن و ارسال صورت جلسات آن به مدیریت امور  2برگزاری جلسات مرتب هر  -

 علمی .

جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی در اعضای  مشاوره و انتقال اطالعات و تجربیات به دانشجویان انجمن علمی -

 انجمن علمی .

 شرکت در دوره های آموزشی توجیهی و جلسات مربوط به اساتید مشاور انجمن های علمی که مدیریت امور علمی برگزار می نماید .  -

 انشجویان .ارائه گزارش عملکرد خود در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیریت امور علمی د -

 برگزاری جلسات مشترک با اساتید مشاور انجمن های علمی سایر رشته ها و دانشکده ها حداقل ترمی یکبار -

: نحوه محاسبه امتیاز استاد مشاور انجمن علمی 6ماده   

واحد درسی در هر به ازای هر انجمن علمی معادل یک  هاحضور استاد مشاور در جمع اعضای انجمن علمی و ارائه مشاوره و هدایت آن -

نیمسال تحصیلی منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تایید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و دبیر انجمن 

 می باشد . اساس آیین نامه های موجود در دانشگاهبرو  علمی بخش

وظایف مربوطه با نظر انجمن علمی و تایید معاون دانشجویی و امتیاز داده شده به استاد مشاور انجمن علمی بر اساس عملکرد و انجام  -

 فرهنگی دانشکده جهت لحاظ شدن در سابقه آموزشی ایشان به معاونت آموزشی دانشگاه منعکس خواهد شد .

بارز  در صورتیکه استاد مشاور به تشخیص اعضای انجمن علمی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده در اجرای وظایف محوله قصور -

 داشته باشدبا نظر و حکم مدیر امور علمی یا معاون فرهنگی دانشگاه از این مسئولیت خلع خواهد شد .

به تصویب کمیته  20/7/89از طرف مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز پیشنهاد و در تاریخ و یک تبصره ماده 6این آیین نامه در

.د حمایت و نظارت بر انجمن های علمی رسی  


