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 دانشجویی های علمی ها در زمینه انجمن فعالیت دانشگاه های ارزیابی شاخص شیوه نامه

 ماهه 6ی زمانی  بازهدو در بندی کیفی  رتبه در پایش برنامه عملیاتی و همچنین جهت

 (و مستندات درخواستی)

 

 پیش مقدمه
در  هاا  و گرفتن بازخوردهاایی از دانشاگاه  های علمی دانشجویی در اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت  اداره انجمنگیری  پس از شکل

نامه اصاح  گاردد کاه در اداماه نساخه       گرفت تا برخی موارد در این شیوه نامه، احساس نیازی شکل خصوص نسخه اولیه این شیوه

 اصح  شده را مححظه خواهید کرد.

ای و با اثار   گیری اقدامات ریشه و تحش برای شکل ها انجمننشجویی تقویت کیفی این های علمی دا اداره انجمنسیاست پیش روی 

 های شبکه اینترنت و فضای مجازی بیشتر استفاده شود.  ماندگارتر است. همچنین تحش خواهد شد تا از ظرفیت

 

 مقدمه
باا   5931ای مؤثر افتاده است. تجربه پایش برنامه عملیااتی در ساا     هر مجموعهپایش و نظارت ساختارمند همواره در جهت تعالی 

هاای علمای دانشاجویی وزارت بهداشات، درماا  و       در این راستا دبیرخانه مرکزی انجمنهایش، مفید و مثمر ثمر بود.  همه کاستی

بارای  نامه را تادوین و   نشجویی، این شیوههای علمی دا کیفیت پایش و نظارت مد نظر در حوزه انجمن ارتقای آموزش پزشکی جهت

 .کند های علوم پزشکی سراسر کشور ارسا  می دانشگاه

های علمی دانشجویی به همراه توضایاات در خصاوص نااوه     ها در رابطه با انجمن ها برای ارزیابی دانشگاه و شاخص ها در ذیل آیتم

 و لااظ گردد. شود که امیدواریم با دقت مطالعه ارسا  می وردهر مارزیابی 

 شود. میبا دو هدف بررسی و ارزیابی  (دانشجویی های علمی )در زمینه انجمنها شود که مستندات ارسالی دانشگاه در ابتدا اشاره می

 برنامه عملیاتی برای کسب نمره در پایش -5

 (که بیشتر کیفی استدانشجویی)علمی  های ها در زمینه انجمن دانشگاهبندی خاص  برای رتبه -2

اسات کاه در ایان     "قیاسای و نسابی  "نگاه آنجایی که مرتبط با پایش برنامه عملیاتی است،  ،ها در ارزیابی مستندات بوسیله شاخص

مقایساه و   ،هاایش  تعاداد دانشاکده   و ش، میازا  امکاناات  تعداد دانشجویانهای هم سطح،  حالت دانشگاه با عملکرد خودش، دانشگاه



باه  بنادی شاوند،    های علمای رتباه   انجمن شا  در حوزه بر اساس کیفیت فعالیتوقتی قرار است . در مرحله بعد، بررسی خواهد شد

 شوند. بندی می طیف ها نسبت کیفیت اجرای شاخص

ها و میزا  همکاری و در  در نظر داشته باشید که عحوه بر مستندات، شناخت کارشناس مسئو  دبیرخانه مرکزی از عملکرد دانشگاه

 بندی کیفی دخیل خواهد بود. های علمی در هر دانشگاه نیز در رتبه دسترس بود  کارشناس مسئو  انجمن

 

 گانه های سه شاخص
 که جزئیات هر شاخص در جدو  ذیل آ  آمده است. هستند ها سه مورد صهمانطور که در ادامه مححظه خواهید کرد، شاخ

 درصد( 60برنامه عملیاتی در پایش)وز  شاخص  *علمی فعال های شاخص اول: تاسیس انجمن 

 هاای علمای   دهی انجمن است)منظور تاکید بر شکل ی دانشگاهها به عدد دانشکده ،های علمی فعا  گیری انجمن شکلارزیابی محک 

انجمنای   دهی حداقل یک انجمن در هر دانشکده است که منطقاا  اولویات باا    ، بلکه منظور شکلنیستهای عمومی  رشته دانشجوییِ

 ه ارزیابی در جدو  ذیل مشخص است.ناو است که متقاضی و بدنه دانشجویی حمایت کننده دارد(.

 

 مستنداتی که باید ارسا  شود عنوا  فعالیت

 های علمی فعا  تعداد انجمن
با امضای حاضرین و ناظر  صورتجلسه انتخابات شورای مرکزی

 **انجمن برنامه سالیانه+  )دو یا سه عکس گویا(دانشگاه

 ادر شده از طرف دانشگاه/دانشکدهتصویر مجوز ص ***های علمی ثبت شده تعداد انجمن

 اعحم نتایج به ستاد
حم اعماتوای  با ای خطاب به مدیر کل فرهنگی تصویر نامه)نامه

 های علمی موجود در دانشگاه متبوع( تعداد و عنوا  انجمن

سته شده توسط ابروز رسانی فایل اکسل خو

های  کارشناس مسئو  دبیرخانه مرکزی انجمن

 )نسخه جدید(علمی

های  انجمنارسا  فایل اکسل بروز شده بر اساس آخرین تغییرات 

 جدید در گروه تلگرامی بارگذاری)نسخه در دانشگاه متبوععلمی 

 خواهد شد(

 اش را نوشته باشد. امه سالیانهاش را برگزار کرده باشد و برن انجمن علمی فعا ، انجمنی است که انتخابات ساالنه*

)طبق روش ارزیابی کیفیت برناماه ، بندی گزارش از برنامه ، زما جدو  گانت برنامه عملیاتی،، اهداف خرد، هدف کلیبرنامه سالیانه:  **

 فرمت ارسالی(
اش را  انتخاباات ساالیانه   صادر کرده اسات ولای هناوز   انجمن علمی ثبت شده، انجمنی است که دانشگاه/دانشکده مجوز فعالیتش را ***

 .شوند نباید در قسمت ثبت شده درج شوند بندی می هایی که در قسمت فعا  دستهانجمن برگزار نکرده است.

 

  :برناماه   در پاایش )وز  شااخص   دانشنجویی  هنای علمنی   های مادی و معنوی از انجمنن  حمایتشاخص دوم

 درصد( 40 عملیاتی

 موارد بعدی به صورت کیفی ارزیابی خواهند شد.. ضروری هستند مورد او  در جدو  ذیل چهار

 



 مستنداتی که باید ارسا  شود عنوا  فعالیت

ای  که گویا باشد. تابلویی یا نشانه عکس از فضا به صورتی در اختیار گذاشتن مکا  برای استقرار 

 در عکس باشد.

حداقلی)شامل یک میز  در اختیار گذاشتن امکانات دفتری

 (برای هر دانشکده عدد صندلی 6نفره، تخته وایتبرد و  6

 عکس

مسئوال  دانشگاه با اعضای  برگزاری نشست مشترک

شورای مرکزی و یا دبیرا  انجمن های علمی 

 دانشگاه/دانشکده

تصویر صورتجلسه)موارد برجسته در صورتجلسه: تاریخ، 

 امضای حاضرین(حاضرین، موضوع جلسه، نتایج جلسه، 

 "فصل نو، فصل نشاط علمی"همایش  برگزاری

 نامه ارسالی( )طبق شیوه

بنر ناوه اطحع رسانی از جمله پوستر، سایت)لینک خبر(، 

 عکس -گزارش برگزاری همایش  – و ...

های علمی دانشجویی سب امتیاز و یا حمایت برای انجمنک

انجمن آمده  نامهدر آییندر شورای فرهنگی)عحوه بر آنچه 

 است(

 تصویر صورتجلسه)دارای مهر و امضا(

صدور گواهی برای اعضای انجمن و یا شرکت کنندگا  در 

 کارگاه برگزار شده توسط انجمن

 تصویر اسکن شده گواهی صادر شده

 تصویر اسکن شده کارت صادر شده صدور کارت برای اعضای انجمن

 

  :های علمی فعال کیفیت انجمنشاخص سوم 

 

 مستنداتی که باید ارسا  شود عنوا  فعالیت

به  های علمی های انجمن درصد دانشجویا  درگیر فعالیت

 نسبت تعداد دانشجویا  دانشکده

فته از صورتجلسه عمومی)برگر تعداد اعضای مجمع

ها،  انتخابات شورای مرکزی( + لیست حاضرین در کارگاه

های  فعالیتها و  های آموزشی، سمینارها، همایش دوره

 )نفر ساعت(برگزار شده توسط انجمن علمی

 ریزی ساالنه انجمن علمی دانشجویی کیفیت برنامه
 % +  متن برنامه40ماه او  سا ، خود برنامه با وز   6در 

% + گزارش 60ماه دوم سا ، تاقق برنامه با وز   6در 

 انجام برنامه

 

شاوند،   شاا  مای   درگیر برگزاری انتخاباات شاورای مرکازی    نامه( زما  ابحغ این شیوه )ازماه دیگر 9هایی که کمتر از  انجمن :تبصره

 ریزی کنند. دت باقی مانده پیش رویشا  برنامهها، برای م ا تهیه و تدوین کنند. سایر انجمنای ر نیازی نیست چنین برنامه

ای و  هاای دانشاگاهی، منطقاه    رویادادها و هماایش  های علمی دانشاجویی فعاا  در مساابقات،     نکته: در این زمینه همچنین انجمن

 شوند. کشوری به طریق دیگری ارزیابی می

 



 رتبه بندی و ارزیابی کیفی 

 

 درصد مشارکت دانشجویا                                                                                                                                             (%05) عملکرد دانشگاه                                                                                            

                                                    کیفیت حمایت ها                                                                                                                                                                                              

 صدور گواهی/کارت                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                       

 ( برنامه%05عملکرد انجمن علمی                        ) ریزی 

 تاقق برنامه                                                                                     




