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 آیین نامه شورای راهبردی فعالیت های علمی دانشجویان
 

 مقدمه:
تواند نقش موثر در ه میهای فوق برنامه علمی دانشجویان در دانشگاهماهنگی نهادهای مرتبط با فعالیت

جویان و حرکت در مسیر نقشه جامع علمی کشور ایفا کند. این نهادها عبارتند از: کمیته توانمندسازی دانش
(، دفتر استعدادهای درخشان )معاونت آموزشی( و های دانشجویان )معاونت پژوهشی و فناوریپژوهش
ن کند با ایجاد هماهنگی بی، شورای راهبردی تالش میهای علمی ) معاونت دانشجویی فرهنگی( انجمن

 ، زمینه مناسبی برای رشد و توانمندسازی دانشجویان فراهم آورد .نهادهای مذکور و استفاده بهینه از منابع
  

 
 

 : اهداف و ارزش ها :1ماده 
 

 اهداف 

  ی در کشورعلمافزایش حساسیت و عالقه مندی دانشجویان نسبت به توسعه 
 ا و بستر مناسب برای رشد آنان هشناسایی و توسعه توانایی در دانشجویان مستعد و ایجاد فرصت 
 رهنگ و روحیه علمی در دانشجویان نهادینه کردن ف 

 
 ارزش ها :

 های انسانی و انسجام اجتماعیتاکید بر اکوسیستم پویا و زایا مبتنی بر ارزش 
 ای و پایبندی به اصول اخالقی توجه به منش حرفه 
 حمایت و نظارت اعضای هیات علمیان با وجود حفظ استقالل دانشجوی 
  توسعه ظرفیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین رسالت 
  )...توجه به انضباط سازمانی) برنامه ریزی مدرن، مستند سازی، ارزشیابی و اصالح مداوم فرایندها و 
 های کار گروهی و مدارا تمرین مهارت 
 ها برای انجام کار علمی احترام به سالیق مختلف دانشجویی و فراهم کردن فرصت 
 ای مختلف با همدیگرهای و تعامالت دانشجویان رشتههای بین رشتهتشویق فعالیت 

 

 

 

 



های فوق برنامه و هماهنگ سازی نهادهای مربوطه، ریزی فعالیتانتظار می رود این شورا با هماهنگی و برنامه
 را فراهم کند  ردانشجویان در موراد زی یبتواند زمینه توانمند

 تفکر نقاد و خالق 
  شهامت علمی 
  پشتکار و تعهد 
  کنجکاوی 
 ی و برقراری تعادل بین شئون مختلف زندگی داشتن سرگرمی و زندگی اجتماع 
  خودکاری و خودانگیزشی 
  توانایی حل مساله 
  حمایت از دیگران و حساسیت نسبت به مسائل آنان 
  حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی 
 مهارت برقراری ارتباط و تعامل سازنده و کار گروهی 
 های نو و خودآموزی ه، دریافت ایدتوانایی توسعه فردی 

 

 : شرح وظایف 2ماه 
 های علمی دانشجویان عبارتند از :در راستای اهداف و ارزش های فوق، وظایف شورای راهبردی فعالیت

 دانشجویان  های فوق برنامه علمی دانشگاه جهت توانمندسازیسیاست گذاری  فعالیت -1

 های نوآورانه لف در جهت توسعه برنامهمختهای های موجود در معاونتهماهنگ سازی فعالیت -2

 های موجود ارزشیابی و نظارت بر برنامه -3

می های فوق برنامه علتامین منابع مالی، فضای فیزیکی و زیرساختهای الزم برای انجام بهتر فعالیت -4
 دانشجویان 

 

 : ارکان شورا :3ماده 
منابع  و این شورا متشکل از رئیس دانشگاه و معاونین آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی ، توسعه مدیریت

و همچنین مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مدیر فرهنگی ر ایشان، یادانشگاه و یا نماینده تام االخت
، مشاور معاون درخشان های دانشجویان، مسئول دفتر استعدادهایسرپرست کمیته پژوهش ،دانشگاه

های علمی دانشجویی و نیز دو های علمی و کارشناس مسئول امور انجمندانشجویی و فرهنگی در امور انجمن
اعضای هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه می باشد . دبیر شورا بصورت چرخشی در طول هر سال  نفر از

هد بود. حضور دو سوم اعضای شورا جهت رسمیت یافتن جلسات ضروری معاونین مربوط خوا یتحصیلی یک
 بنای اکثریت آرای اعضا حاضر ) نصف بعالوه یک ( اعتبار می یابد. و تصمیمات آن بر ماست 

ین های مشترکی بها ، نشستدهای مربوطه و پایش پیشرفت برنامهبه منظور هماهنگی بیشتر نها تبصره :
، مسئول دفتر استعدادهای درخشان و مشاور نشجویانهای دا، سرپرست کمیته پژوهشمدیر فرهنگی

 شود.  های علمی ) کمیته معین ( برگزار می گردد و نتایج برای تصویب نهایی به شورای راهبری ارائه می انجمن
 

 : تناوب جلسات 4ماده 
تواند جلسات فوق ت اعضاء میگردد . همچنین در صورت درخواسماه یک بار برگزار می 2جلسات شورا هر 

 العاده برگزار گردد. 
این آیین نامه مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در تاریخ.............................. به تصویب شورای دانشگاه رسید 

 و یکسال پس از تصویب مورد بازنگری و در صورت لزوم تغییراتی در آن اعمال خواهد شد. 


