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 «هاي علمی دانشجویی انجمن  هاي فعاليت حوزهاهداف و آشنایی با »

 

كيد و اظهار نظرهاي اكثر كارشناسان، آموزش، بددون ژدهوهو و كدار تيمدی معندا نددارد و انجمدن هداي         أطبق ت

هایی زیدادي داشد ه و دارنددر در     هاي علمی در جهت نيل به این امر توانایی به عنوان تشكلدانشجویی علمی 

هاي تيمی و گروهی در جهت تربيت صحيح علمدی   این نهادها، آموزش در كنار ژهوهو قرار گرف ه و با فعاليت

 اشاره داشت:توان از اهداف عمده انجمنهاي علمی دانشجویی به موارد زیر میشودر  گام برداش ه می

هددداي مناسددد  بدددراي شدددكوفایی اسددد عدادها، بدددرانايش ن انقيدددت علمدددی دانشدددجویان،   ایجددداد زمينددده ر1

 گيري از توانمندي ایشان در تقویت و تحقق فضاي علمی دانشااه آموا اان و بهره دانو

 ها هاي علمی جمعی و نهادینه ساا ن این فعاليت افزایو مشاركت و رقابت دانشجویان در فعاليت ر2

 هاي علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و ژهوهو مایت از فعاليتح ر3

 هاي مش لف جامعه تقویت و تحكيم ژيوندهاي نظام آموزش عالی با بشو ر4

 اساتيد دانشااهگيري از توان علمی  تعميق دانو و بينو علمی دانشجویان با بهره ر5

 هامقایسه با سایر دانشااهباالبردن سطح و درجه علمی دانشااه در  ر6

 

 :داد شرحتوان در قال  موارد زیر  را میدانشجویی هاي علمی  در انجمن  هاي فعاليت حوزه
آموزش به عنوان مهم رین كاركرد دانشااه نقو بسزایی در تربيت علمدی دانشدجویان داردر    الف( آموزشی:

باشدد   هاي آموزشی مهارتی د كاربردي و تشصصی كه نياز بازار كدار مدی    ها و كارگاه دانشجویان با برگزاري كنس

افزارهداي مدرتب ،    مهداي تقدوی ی، حدل تمدرین، ندر      توانند در این جهت حركت كرده و یا بدا برگدزاري كدنس    می

هداي   دايل شده و در گدروه با همكاري مدیران گروه هاي آموزشی و كارشناسی ارشد، در بحث آموزش  كارگاه

 آموزشی بپردازندر  جمعی به فعاليت

هدداي اصددلی  كددم تددوجهی بدده مقولدده ژددهوهو و توجدده صددرف بدده بحددث آموزشددی نيددز از د د دده ب( ژهوهشددی:

بده توليدد علدم     یژهوهشد هداي   اودي اود فرار است اما در كنار فعاليت كارشناسان استر چرا كه آموزش به

هداي   انددازي گدروه   حمایدت از راه  ،معاونت فرهنادی دانشدجویی دانشدااه صددرا    گذاري دف ر  هدف انجامدر می

هاست تدا در یدك كدار تيمدی      هاي اجرایی در این تشكل ژهوهشی دانشجویی و از طرفی كم كردن حجم فعاليت

 بپردازندرمؤثر هاي ژهوهشی  به فعاليت

همانندد   رشدود  هداي علمدی را شدامل مدی     هاي انجمن هاي ترویجی  ال  فعاليت فعاليتهاي ترویجی:  ج( فعاليت

هدا از   ررر ایدن گونده فعاليدت   وهداي علمدی    هدا و سدشنرانی   ها، كنفرانس ها، سمينارها، جشنواره ي همایوبرگزار

كدم تدوجهی بده     ولی  ؛هس ندهاي علمی در ميان دانشجویان براوردار  اهميت باالیی در توسعه و ترویج یاف ه

شدود كده توصديه     ن محسدوب مدی  تنها به عندوان كدار اجرایدی بدراي دانشدجویا      ،ها این برنامهدر ژ انسيل علمی 

 بار علمی مناسبی نيز براوردار گرددر از دانشااه اساتيد و علمی ها با كمك گروه  گردد این گونه برنامه می

یدا دانشدكده و دانشدااه      فعاليت در انجمن هاي علمی محددود بده فضداي انجمدن    د( ارتباط با صنعت و جامعه: 

ها، صدنای    ژهوهشااه) د ضمن ارتباط با مراكز مرتب  با رش ه اودتوانن هاي علمی دانشجویی می نيست، انجمن

با جامعده در ارتبداط باشدند و در طدو      ، (رررنهادهاي درون و برون دانشااهی و ها، ها، سازمان توليدي، كاراانه

هاي علمی رش ه تشصصی اود را به صورت كداربردي در   دوران تحصيل با آینده شغلی اود آشنا شده و یاف ه

 تنظيم معرفی نامده و ایجداد  با معاونت فرهنای دانشجویی دانشااه صدرا دف ر جامعه بيابندر به همين منظور 

هاي علمدی دانشدجویی ب وانندد بدا مراكدز       انجمن اواهد داش  ااین فضا اد سعی در ایجهاي مش لفی  نامه تفاهم

 مرتب  تعامل داش ه باشندر
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توانندد   شایان ذكر است كه یكی از مصادیق ارتباط با صنعت، بازدیدهاي علمی است كه انجمن هداي علمدی مدی   

 ر عهده بايرندرا به  هااین حوزه از فعاليتمسئوليت در این سفرهاي علمی، 

ررر از طریدق بشدو صدنفی انجمنهداي     لمی و وضعيت كمی و كيفی آموزشی وبررسی مشكنت گروه ع صنفی: د(

 علمی دانشجویی دنبا  می گرددر
 

 اجرا در انجمنهاي علمی دانشجویی :قابل ژيشنهادي مه هاي ناها و براز جمله طرح
 

 مرتب  با رش ههاي آموزشی، مهارتی د كاربردي  برگزاري كارگاه 

 هر رش ه افزارهاي تشصصی برگزاري دوره آموزشی نرم 

 هاي آموزشی تشصصی دوره 

 ها و مسابقات علمی )داالی و اارجی( ها، كنفرانس برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره 

  مسابقات علمی برگزاري 

  علمی و صنع ی مرتب  با رش ه در كنفرانس هاي دانشجویان شركت ایجاد زمينه 

 مجنت علمی اارج و داال كشور  كنفرانس ها و مقاالت علمی در  ارائه 

 مناظره و نقد علمی 

 هاي تشصصی اندیشی و نشست هم 

 هاي علمی  مطالعات و ژهوهو 

 هاي علمی نشر و ترویج یاف ه 

 هاي آموزشی تكميلی و تقوی ی و تشكيل كارگاههاي تشصصی برگزاري دوره 

 د  هداي علمدی   اي و فيلم افزارهاي رایانه ریات الك رونيكی، نرمتوليد و ان شار نشریه علمی، ك اب و نش

 آموزشی

 از مراكز علمی، صنع ی و فناوري  ریزي و اجراي بازدید برنامه 

 بدا معرفدی بده     هاي ژهوهشدی و اا راعدات دانشدجویان    هاي علمی، فعاليت حمایت از اب كارات، انقيت

 مركز كارآفرینی

 هاي مرتب  با اهداف انجمن فعاليترسانی در اصوص كليه  اطنع 

 وررر 

 

 در  هابندي كار توان انجمن فعا  ناميد كه ب واند با تقسيم گف نی است، انجمنی را می

 هاي مفيد فعاليت و دانشجویی در فضاي علمی ،هاي تابعهمربوطه و گروههاي كمي ه 

 را انجام دهندر و كيفی
 

 

 با آرزوي موفقيت همكاران گرانقدر ما

 (1/93/03 – 1/90/02در هس ه مركزي انجمن علمی دانشجویی در دوره فعاليت ) 

 مدیریت امور فرهنای و فوق برنامه

 1302آذرماه 


