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هدف
واحد رويدادها و مسابقات علمي اداره انجمن های علمي دانشجويي با اهداف تحت الذکر در حال فعالیت مي
باشد:
 -1ايجاد زمینه مناسب برای تجلي استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفايي علمي دانشجويان
 -2افزايش سطح مشارکت و جذب دانشجويان در رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه ،تقويت
ارتباط آموزشي و پژوهشي با اساتید و تمرين کار گروهي منسجم
 -3تهیه و تدوين آيیننامههای مرتبط با رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه انجمنهای
علمي دانشجويي
 -4هماهنگي و نظارت در جهت برگزاری رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه توسط انجمن
های علمي دانشجويي
 -5نظاممند ساختن رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه
 -6تلاش در جهت جذب منابع مالي رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه
 -7مستندسازی رويدادها ،مسابقات و ديگر فعالیت های فوق برنامه
 -8شناسايي و پرورش دانشجويان نخبه و ممتاز و بهرهگیری از مشارکت آنها در ارتقاء فضای علمي و
پژوهشي دانشگاه
 -9ارتقاء رتبه علمي دانشگاه و مطرح شدن آن در سطوح ملي و بین المللي
 -11شناسايي مسابقات داخلي و خارجي مرتبط با رشتههای تحصیلي دانشگاه
 -11ساماندهي مراحل اعزام تیمها به مسابقات داخلي و خارجي
 -12برنامه ريزی ،نظارت و اجرای امور فوق برنامه در حوزه دانش آموزی و ارتباط با مدارس (بازديد ،دوره
های آموزشي و رويداد های مرتبط)
آيین نامه حاضر با هدف ارائه رويه دقیق تصويب و حمايت از شرکت دانشجويان در مساابقات علماي توساط
واحد رويدادها و مسابقات علمي اداره انجمن های علمي دانشجويي تدوين شده است.
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-1مقدمه
اداره انجمن های علمي دانشجويي به منظور معطوف نمودن توجه دانشجويان به علوم روز پايه و فني
مهندسي ،افزايش شور و نشاط علمي ،ايجاد انگیزه مضاعف در دانشجويان جهت فعالیت های فوق برنامه،
تمرين کار گروهي و سنجش و ارزيابي توانايي ها و مهارت ها ،بر اساس اين آيیننامه از شرکت دانشجويان و
اعزام تیم های دانشجويي در مسابقات علمي در سطوح مختلف دانشکده ای ،دانشگاهي ،ملي و بین المللي
حمايت مادی و معنوی مي نمايد.

-2ارکان
 -1-2سرپرست تیم :برای هر تیم از اعضای آن تیم يک سرپرست تعیین و با تايید مدير دانشجويي
دانشکده به اداره انجمنهای علمي دانشجويي معرفي مي شود.
 -1-1-2وظايف سرپرست تیم:
 -1-1-1-2اجرا و نظارت بر کلیه مراحل شرکت تیم در مسابقه
 -2-1-1-2هماهنگيهای لازم با واحدهای مختلف دانشگاه جهت شرکت تیم در مسابقه
 -3-1-1-2ارائه گزارش از روند شرکت تیم و نتايج به دانشکده و اداره انجمنهای علمي دانشجويي
 -4-1-1-2تلاش جهت جذب حامیان مالي برای تیم
 -5-1-1-2تلاش جهت افتخارآفريني تیم
 -2-2اداره انجمن های علمی دانشجويی :حامي مالي و معنوی تیم های دانشجويي جهت شرکت در
مسابقات مي باشد.
 -1-2-2وظايف اداره انجمنهای علمي دانشجويي:
 -1-1-2-2رسیدگي به درخواست انجمن های علمي دانشجويي جهت اعزام تیم به مسابقات
 -2-1-2-2حمايت مالي و معنوی از تیم های شرکت کننده در مسابقات
 -3-1-2-2مشخص کردن میزان و نحوه حمايت مالي از تیمها (طبق دستورالعمل)
 -41-1-2-2تقدير از تیم های افتخارآفرين
 -3-2استاد راهنمای تیم :هر تیم شرکت کننده در مسابقات مي بايست يک استاد راهنماجهت پشتیباني
علمي داشته باشد.
 -1-3-2وظايف استاد راهنما:
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 -1-1-3-2نظارت بر کلیه فرايندهای علمي و عملیاتي تیم منطبق بر قوانین علمي و اجرايي مسابقه
 -2 -1-3-2تشکیل بانک اطلاعاتي مرتبط با موضوع مسابقه
 -3-1-3-2پشتیباني علمي از تیم جهت افتخارآفريني در مسابقه
-4-1-3-2تايید نهايي اعضای تیم براساس قابلیت و نیاز حضور افراد در آن تیم

-3

اخذ مجوز شرکت در مسابقات

کلیه افراد و تیم های دانشجويي جهت شرکت در مسابقات علمي مي بايست پس از مطالعه دقیق آيین نامه
حاضر ،فرم مجوز درخواست شرکت در مسابقات را به صورت کامل و دقیق تکمیل نموده و پس از تايید و
مهر و امضای مدير دانشجويي دانشکده حداقل  15روز کاری قبل از زمان برگزاری مسابقه به کارشناس واحد
رويدادها و مسابقات اداره انجمن های علمي دانشجويي تحويل دهند .اداره انجمن های علمي دانشجويي
حداکثر ظرف مدت  5روز کاری مي بايست درخواست شرکت در مسابقه را بررسي و در اين خصوص اعلام
نظر نمايد.
تبصره  :1کلیه موارد ذکر شده در فرم درخواست شرکت در مسابقه و پیوست های آن بايد به دقت و به
صورت کامل تکمیل شود.
تبصره :2کارشناس واحد رويدادها و مسابقات اداره انجمن های علمي دانشجويي مي بايست مورد تايید
بودن فرم درخواست و مبلغ تنخواه حمايتي اداره انجمن های علمي را به سرپرست تیم اعلام کند.
تبصره  :3کارشناس واحد رويدادها و مسابقات اداره انجمن های علمي در صورت عدم تايید فرم درخواست
شرکت در مسابقات مي بايست اشکالات و نواقص را جهت رفع به سرپرست تیم توضیح دهد.
تبصره  :4هیچ فرد و يا تیمي بدون تايید اداره انجمن های علمي دانشجويي حق حضور در مسابقات علمي
در سطوح ملي و بین المللي را ندارد.
تبصره  :5محتوای تبلیغات هر مسابقه قبل از اطلاع رساني مي بايست توسط کارشناس واحد رويدادها و
مسابقات اداره انجمن های علمي مورد تايید قرار گیرد.
تبصره :6در رابطه با مسابقات بینالمللي حداقل  2ماه قبل از برگزاری بايد فرم مجوز درخواست شرکت در
مسابقات به اداره انجمن های علمي دانشجويي ارائه شود.

 -4حمايت مالی و معنوی از شرکت در مسابقات
در صورت تايید درخواست شرکت در مسابقه ،اداره انجمنهای علمي دانشجويي ميبايست نامه نگاری و
هماهنگيهای لازم جهت استفاده از امکانات و حمايت های درخواستي و مورد تايید را با بخشهای مختلف
دانشگاه به عمل آورد.
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تبصره :7سرپرست تیم موظف است کلیه امکانات درخواستي و هماهنگي های مورد نیاز جهت شرکت تیم
در مسابقه را در پیوست فرم درخواست مجوز شرکت در مسابقات قید کند .در غیر اينصورت اداره انجمن
های علمي دانشجويي هیچگونه مسئولیتي در قبال عواقب ناشي از عدم هماهنگي را نخواهد پذيرفت.
تبصره :8کلیه واحدها و دانشکدهها مي بايست حداکثر همکاری را جهت در اختیار قراردادن فضا و امکانات
خود مطابق با آئیننامه و مقرارت دانشگاه برای افتخارآفريني تیم های دانشجويي در مسابقات مبذول نمايند.
تبصره :9میزان هزينه مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه ميبايست از محل اداره انجمنهای علمي
دانشجويي (حداکثر  31%کل هزينه ها) ،دانشکده يا دانشکدههای مربوطه ( )31%و شخص شرکت کننده و
حامیان مالي (در مجموع )41%تامین گردد.
تبصره :10حمايت مالي اداره انجمن های علمي دانشجويي مشمول حداکثر  5نفر از هر تیم دانشجويي مي
باشد .بسته به سطح برگزاری مسابقه و محل برگزاری آن ،حداکثر میزان حمايت اداره انجمن های علمي
دانشجويي به ازای هر نفر به شرح زير خواهد بود:
 سطح برگزاری ملي و محل برگزاری تهران هر نفر  101110111ريال

 سطح برگزاری ملي و محل برگزاری شهرستان هر نفر  20111011ريال

 سطح برگزاری بین المللي و محل برگزاری تهران هر نفر  201110111ريال

 سطح برگزاری بین المللي و محل برگزاری شهرستان هر نفر  301110111ريال

 سطح برگزاری بین المللي و محل برگزاری خارج از کشور(آسیا) هر نفر 1501110111ريال
 سطح برگزاريبین المللي و محل برگزاری :خارج از کشور(اروپا) هر نفر  2101110111ريال

تبصره :11در صورتي که مسابقه بین رشتهای باشد ميبايست مبلغ حمايت دانشکده به طور مساوی از
دانشکده های مربوطه تامین شود.
تبصره :12سرپرست تیم موظف است تمام تلاش خود را جهت جذب حامیان مالي از برنامه به عمل آورد.
تبصره  :13کلیه مبالغ دريافت شده از محل حامیان مالي ميبايست به حساب هدايای دانشگاه واريز شده و
از طريق اداره انجمنهای علمي دانشجويي پیگیری لازم جهت دريافت مبالغ برای هزينه در مسابقات مربوطه
صورت مي گیرد.

-6گزارش گیری و تسويه حساب مالی
کلیه هزينههای مصرف شده ميبايست بعد از مسابقه به همراه ارائه گزارش کامل مالي و ارائه فاکتورها با
واحدهای مربوطه در دانشگاه تسويه شود .تسويه تنخواه حمايتي اداره انجمن های علمي دانشجويي توسط
مسئول مالي انجمن علمي دانشجويي برگزار کننده و با مراجعه به کارشناس مالي اداره انجمن های علمي
دانشجويي مي بايست صورت گیرد.
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تبصره  :14تسويه حساب مالي با اداره انجمن های علمي دانشجويي منوط به تحويل گزارش کامل مسابقه و
مستندات (عکس ،فیلم ،نتیج نظرسنجي و  ) . . .به کارشناس واحد رويدادها و مسابقات اداره انجمن های
علمي دانشجويي و تايید وی مي باشد.
تبصره  :15زمان تحويل گزارش کامل مسابقه به کارشناس واحد رويدادها و مسابقات حداکثر يک هفته پس
از زمان برگزاری مسابقه مي باشد .اسامي نفرات و مقام های کسب شده توسط آن ها مي بايست در گزارش
قید شود.
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