
 در خصوص فرم های طرح نویسی
 توجه به نكات ذیل ضروری است: 

 

های گررو  از  هایی غیر از فضاسازیبایست در خصوص برنامهاعضای محترم انجمن علمی دانشجویی می .1

مرییر گررو  علمری و    مرییریت امرور فرهی ری و فرون برنامره        طریق برد و... و نیز تعامالت و جلسات با 

طرحری  های پیشیهادی  برای برنامهاساتیی و... که بطور میظم و مستمر در طول سال انجام خواهی شی؛ 

 ( ارائه نماییی.1در قالب فرم شمار  )الف 

برا اسراتیی    مشرورت   دانشرجویی و  هرای علمری    انجمرن اعضرای الرلی   بایری توسر    (1فررم شرمار  )الرف     .2

ترا در جلسره    شرود مسروول امرور فرهی ی  تكمیل و تحویرل   بطور کاملمییرگرو  علمی و اعضای وابسته 

 مییریت امورفرهی ی و فون برنامه و نیز شورای فرهی ی طرح و بررسی گردد.

ها بصورت دقیق تیظیم شود چرا که به دلیل محیودیت میابع مرالی امكرا     برآوردهای مالی و ریزهزییه .3

 باشی. ها با برآورد غیرکارشیاسی و ارقام باال ممكن نمی زیابی طرحار

ها  طرحبرخی در حمایت از  مؤسسهامور فرهی ی  دفترسهم برنامه ها کیفی و کمی برای باال برد  سطح  .4

پشرتیاانی  اعرم از   یدی رر امكانراتی   –می بایستحمایتهای مرالی و اجرایری   علمی   مشارکتی است و انجمن

 . جلب نماییینیز را یا  برو  دانش اهی و حام شرکتها

تا پایا  نیمره دوم    بایستی مربوطهنویسی برای برنامه های انجمن علمی دانشجویی  ضروری است طرح .5

اه مسوولین امور فرهی ری در سراختما    ماهدیپایا   لورت گرفته و حیاکثر تا 92-93سال تحصیلی 

 ارائه گردد. 2یا  1شمار  

  فررم طررح  مری بایسرتعالو  برر    و حمایت از آنها  انجمن های علمی دانشجویی لیور مجوز نشریات جهت  .6

  بره دفترر   که به تائیی علمی مییر محترم گرو  رسریی   نشریهاولین شمار  از  پرییتتكمیل شی   یك 

 .ارائه گردد امور فرهی ی و فون برنامه

معیارهای زیر  موارد تائیی شی  بره  پس از بررسی طرح های ارائه شی  در شورای فرهی ی دانش ا  با  .7

و گروههای اجرایی و فكری و تالیغاتی برنامره هرا را مطرابق     ابالغ می گردد تا با تشكیل ستاد هر انجمن

 ویم اعالم شی  به انجام رسانیی.قت

 شود: ته میها موارد زیر در نظر گرف طرح  در ارزیابی .8
 نوآوری طرح 

  موثر بود  در ایجاد شور و نشاط علمی میا  دانشجویا 

 علمی و تخصصی بود  طرح 

  دانشجویی بود 

 تیمی بود  طرح 

  میی افراد بهر تعیاد 

  میزا  تأثیرگذاری در میا  دانشجویا 

 زما  برگزاری میت 

  سطح محرومیت دانش ا 

  دانش ا موجود در امكانات 

  طرح  بود  خروجی محورهیفمیی بود  و 

  المللی( ای ر ملی ر بین ای ر دانش اهی ر میطقه سطح برنامه )دانشكی 

 ای بود  رشته بین 

 میزا  جلب حمایتهای برو  دانش اهی 


