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  هاي علمی شیوه حمایت و طرح نویسی وزارت علوم از انجمن

  
هاي علمی دانشجویی  هاي انجمن ها و طرح و برنامه هاي گذشته از فعالیت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، در طول سال

ها،  هاي پژوهشی، سایر طرح طرح(نویسی  هاي مخصوص طرح با طراحی فرمبه همین منظور . حمایت کرده است
نویسی را بر دانشجویان تسهیل نموده و بدینوسیله دانشجویان براي  ها، کار طرح و ارسال آن به دانشگاه) نویسی گزارش

هاي مادي  ه و از حمایتهاي خود را ارسال داشت ها طرح توانند طبق این فرم هاي دانشگاهی و وزارتی می دریافت حمایت
  .مند شوند بهره

 
 :در خصوص فرم هاي طرح نویسی توجه به نکات ذیل ضروري است

طور کامل تکمیل و تحویل کارشناس امور  ههاي علمی با مشورت استاد مشاور ب ها باید توسط انجمن ـ فرم طرح1
اظهار نظر به مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه ارجاع کارشناس دانشگاه نیز پس از بررسی و . هاي علمی دانشگاه شود انجمن

  .با نامه رسمی به اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ارسال نماید نماید نهایتاً
مربوط   ها امري الزم و ضروري است چرا که ایشان با انجمن ها بر روي طرح هاي علمی دانشگاه ـ ارزیابی کارشناس انجمن2

  .ان در ارزیابی نهایی طرح در وزارت علوم از اهمیت باالیی برخوردار استدر ارتباط هستند و نظر ایش
  . هاي پژوهشی الزم و ضروري است ها از جمله طرح ـ ارزیابی و تأیید استاد راهنما براي کلیه طرح3
وزارت علوم  هاي علمی دانشجویی به ها باید با نامه مدیر فرهنگی، یا معاون دانشجویی و فرهنگی یا مدیر انجمن ـ طرح4

  .یید کارشناس خودداري نمایندأفاقد نامه و ت يها ارسال گردد و دانشجویان از ارسال طرح
چرا که به دلیل محدودیت منابع مالی  ؛صورت دقیق و کارشناسی شده تنظیم شود هها ب ـ برآوردهاي مالی و ریزهزینه5

  .باشد مکن نمیها با برآورد غیرکارشناسی و ارقام باال م امکان ارزیابی طرح
علمی باید از دیگر منابع اعم از   مشارکتی است و انجمن ،ها ـ سهم اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، در حمایت از طرح6

  . مند گردند دانشگاه و حامیان برون دانشگاهی بهره
 علوم وزارت به که باشد می ي ماه قبل از برگزار 6الی  2اجراي آن بین  ةها بسته به گستر ـ زمان مناسب در ارسال طرح7

 هیچگونه شود ارسال بندي زمان برنامه از خارج که هایی طرح از حمایت درخصوص فرهنگی امور کل اداره. شود ارسال
   . ندارد تعهدي

یا کپی  و  تکمیل شده، همراه با یک جلد از نشریه  هاي علمی دانشجویی باید فرم طرح ـ جهت حمایت از نشریات انجمن8
  .به همراه نامه مدیرفرهنگی به وزارت علوم دفتر ارسال شود) در صورت اولین شماره بودن(مجوز چاپ 

نویسی، گزارش طرح خود را به  علمی برگزارکننده باید طبق فرم گزارش  ـ حداکثر یک ماه پس از برگزاري برنامه، انجمن9
  .اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ارسال نماید

هاي  هاي دانشگاه منوط به ارسال گزارش اجراي طرح چرا که اخذ حمایت براي انجمن علمی مربوط یا دیگر انجمن ـ10
    .باشد پیش می
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  :هاي علمی دانشجویی هاي انجمن معیارهاي حمایت از طرح و برنامه
ت یا عدم موافقت به فقهفته ارزیابی شده و نامه موا 2هاي علمی دانشجویی پس از وصول ظرف مدت  هاي انجمن طرح

  . گردد ارسال می دانشگاه مبدا
  

  :شود ها موارد زیر در نظر گرفته می طرح  در ارزیابی
 ـ میزان حمایت دانشگاه 12 ـ علمی و تخصصی بودن طرح 1

 ـ میزان تأثیرگذاري در میان دانشجویان13 ـ دانشجویی بودن2

 ـ نوآوري طرح14 کننده یا مجریان  ـ تعداد شرکت3

 )المللی اي ـ ملی ـ بین اي ـ دانشگاهی ـ منطقه دانشکده(ـ سطح برنامه 15 زمان برگزاري ـ مدت4

 ساز و وزارت علوم  هاي کلی دانشگاه تمدن ـ همخوانی با سیاست16 ـ سطح محرومیت دانشگاه5

 ـ همخوانی با نیازهاي جامعه17 ـ تیمی بودن طرح 6

 اي بودن  رشته ـ بین18 هاي قبلی طرح ـ موفقیت انجمن هاي علمی در اجراي7

 ثر بودن در ایجاد شور و نشاط علمی میان دانشجویان ؤـ م19 ـ نظر کارشناس دانشگاه8

   هاي پیشین ارسال به موقع گزارش ابالغیه   ـ20 ـ امکانات دانشگاهی 9

 ـ تجربه و سابقه مجریان 21 برآورد دقیق مالی و تکمیل فرم   ـ10

 ـ حامیان غیردانشگاهی22 طرح   بودن و خروجی محوريـ هدفمند 11

    . . .و  - 
  

  :ها نکات مهم در خصوص طرح
هاي جداگانه به فواصل زمانی  هاي ارسالی بسته به میزان اعتبارات موجود بستگی دارد و در ابالغ ـ میزان حمایت از طرح1
  .گیرد ، ماهه پرداخت صورت می3و  4
باشد و در خصوص  ها می هاي اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، ارزیابی و تصویب طرح طرحـ وظیفه شوراي کارشناسی 2

  .زمان پرداخت اعتبار به دانشگاه باید متناسب با شرایط ابالغ اعتبار وزارت علوم هماهنگی به عمل آید
طرح از یک  2ارسال بیش از  هاي واصله به این دفتر، در صورت ـ نظر به محدود بودن منابع مالی و تعداد زیاد طرح3

  .شود دار تصویب می هاي اولویت انجمن، طرح
 اعتبار موافقتها مبلغ مورد نظر را طی نامه  ـ اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم پس از اخذ نظر شوراي کارشناسی طرح4

  .نماید می ابالغ انشگاهد به هفته 2 ظرف
  .ها را دقیقاً به همان اندازه در اختیار طرح قرار دهند رحـ دانشگاهها موظفند میران حمایت وزارت علوم، از ط5
  . هاي علمی، اعالم موافقت دانشگاه با برگزاري بازدید الزم و ضروري است ـ در خصوص حمایت از بازدید6

 نویسی و دفتر انجمن هاي علمی دانشجویی آماده پذیرش هر گونه انتقاد و پیشنهاد در خصوص فرآیند پذیرش و شیوه طرح
  .ارزیابی آن را در این خصوص دارد

 


