
 آیین نامه انتخاب و معرفی اساتید مشاور انجمن های علمی دانشگاه شیراز

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

نامه انتخاب و معرفی  انجمن های علمی به سمت فعالیت های علمی و پژوهشی و نظارت بر فعالیت های آنها طبق این آیین

 می گردند.

 : تعریف1ماده 

استاد مشاور انجمن علمی یکی از استادان گروه یا دانشکده می باشد که موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن 

 است.

 : اهداف2ماده 

 هدایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن علمی -1

 فی فعالیت های انجمنارائه مشاوره جهت باال بردن سطح کی -2

 : جایگاه استاد مشاور انجمن علمی3ماده 

 اولین تایید کننده تمامی فعالیت های انجمن علمی جهت گرفتن مجوز اجرا -1

 هدایت کننده و ناظر فعالیت های انجمن علمی -2

زبی و غیر صنفی( و حسب تبصره: با توجه به اینکه انجمن های علمی صرفا مجاز به فعالیت های علمی )غیر سیاسی، غیر ح

مورد مجاز به فعالیت هایی با ابعاد سیاسی و صنفی با رویکرد علمی و تخصصی می باشند، استاد مشاور انجمن اولین مرجع 

 تشخیص فعالیت های انجمن می باشد.

 : شرح وظایف استاد مشاور انجمن4ماده 

علمی .ى نجمن هاابه ط مربوى یین نامه هاآتسلط کامل به و شنایی آ -1

هشی .وپژو علمی ى علمی به سمت فعالیت هاى نجمن هاایت اهدراهنمایی و  -2

حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان و ارسال صورتجلسات به مرکز حضور در جلسات مربوط به انجمن -3

انجمن های علمیحضور فعال در جلسات مربوط به اساتید مشاور  -4

 ن.نشجویاداعلمی ى فعالیتهااز تحصیلی به مرکز حمایت ل هر نیم سان پایاد در خود عملکرارش ئه گزارا -5



 -ارجاعات فرهنگی -قسمت امور اجرایی -اتوماسیون آموزشی سامانه بهمراجعه  بابررسی و تایید طرح های انجمن علمی  -6

  بررسی طرح و انتخاب گزینه مد نظر و سپس ارسال به مرحله بعد

 به عنوان اولین تایید کننده نظارت بر تمامی طرح ها و گزارشات ثبت شده توسط دبیر انجمن در اتوماسیون آموزشی -7

تسهیل ارتباط شورای مرکزی انجمن با رئیس و معاونان دانشکده و دانشگاه، استادان دانشکده و دانشگاه، افراد و دانش  -8

 اعم از جامعه و صنعت آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون از دانشگاه

 : نحوه انتخاب و معرفی استاد مشاور انجمن5ماده 
اعضای هیات علمی گروه یا دانشکده مرتبط با موضوع فعالیت انجمن را به سمت استاد مشاور از نفر  3 مرکزی انجمن یشورا

مرکز حمایت از . پیشنهاد می کنند )مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه( فرهنگی دانشگاه تانجمن به معاون

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و هماهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی پس از مشورت با  فعالیت های علمی دانشجویان

ه سمت استاد مشاور انتخاب می کند وافقت استاد مربوطه یک نفر را بدر صورت میا دانشکده و آموزشی گروه  یشورادانشکده با 

 و حکم ایشان برای یک سال صادر می شود.

ت هیاى عضاى از ایگرد دیا فرو قبل باشد ل ساور  مشاد ستان اهما های بعدلسادر نجمن علمی اتیکه ترجیح رصو: در 1هتبصر

 مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یشوراترجیح ، نجمن علمی نباشدابا رى علمی بخش عالقمند به همکا

 اب شوند.سال متوالی می توانند به سمت استاد مشاور انجمن انتخ 3حداکثر تا دانشگاه : هر یک از اعضا هیات علمی 2تبصره

در صورتیکه در طول دوره فعالیت انجمن استاد مشاور انجمن به هر دلیلی تمایل به ادامه همکاری با انجمن نداشت، : 3تبصره

 دیگری معرفی شود.مشاور موضوع را کتبا به مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان اعالم نماید تا استاد 

 : نحوه محاسبه امتیاز استاد مشاور انجمن6ماده 

عضای هیئت ارتقای مرتبه ا آیین نامه " 1ماده  1جدول شماره  5و  4، 3فعالیت های استاد مشاور انجمن بر اساس بندهای  -

 در ارتقای ایشان درج و اعمال خواهد شد. "وهشیسسه های آموزشی و پژعلمی مؤ

 تعلق می گیرد. نیز امتیاز کارایی 1نیم تا بر اساس موافقت معاونت آموزشی دانشگاه به اساتید مشاور انجمن های علمی بین  -

شان و میزان ارتباط اساتید با تبصره: امتیاز بندی اساتید مشاور انجمن های علمی بر اساس گزارش عملکرد ارسالی از طرف ای -

علمی  حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان و فعال بودن انجمن علمی تحت مشاوره ایشان و رضایت اعضای انجمن  کزمر

 انجام می گیرد.



ماده و هفت تبصره از طرف مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه شیراز پیشنهاد و در تاریخ  6این آیین نامه در 

دید بر اساس دستورالعمل ج 10/4/1400به تصویب کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی رسید و در تاریخ  20/7/89

 وزارت عتف مورد بازنگری قرار گرفت. ابالغی از انجمن های علمی

 
 

 

 


