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هدف
بازدیدهای علمی دانشجویی جهت آشنایی هرر چره بیشررر دانشرجویان برا آخرری دسرراوردهای صرنعری و
فناوریهای نوی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی ،گسررش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعره ،رشرد و
توسعه مهارتهای دانشجویان از طریق مشاهدات مسرقیم ،شناسایی نیازهرای صرنعت ،مقایسره پرروهههرای
تئوری و عملی و قرار گرفر در فضای کار و صنعت جهت کسب آمادگی برای شغل آینده برگزار مریشروند.
آیی نامه حاضر با هدف ارائه رویه دقیرق حمایرت از برگرزاری بازدیردهای علمری دانشرجویان توسرو واحرد
پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی دانشجویی تدوی شده است.

مقدمه
به منظور برقراری ارتباط مناسب و سازنده دانشگاه با صنعت و امکان بازدید از فعالیتهای اجرایی در
صنعت ،در جهت ارتقاء سطح کیفی پژوهشی و آموزشی ،فعالیت بازدیدهای علمی هدفمند تعریف شده
است .اداره انجم های علمی دانشجویی در راسرای تحقق بخشیدن به فعالیتهای فوق برنامه علمی
دانشجویی که به منظور شناخت و آگاهی دانشجویان از وضعیت علمی و صنعری کشور و شناسایی
چالشها و فرصتهای موجود انجام میگیرد ،در قالب ای آیی نامه از برگزاری بازدیدهای علمی
دانشجویی هدفمند حمایت مینماید.

تعریف
بازدیدهای علمی به صورت یک روزه و یا چند روزه و همچنی درون شهری ،برون شهری (حومه شهر و
داخل اسران) و برون اسرانی انجام میشوند.

بخش اول :ارکان بازدید
ماده  )1سرپرست اجرایی بازدید که از دانشجویان دانشکده با معرفی دبیر انجم علمی دانشجویی دانشکده و
با تأیید معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده میباشد.
الف)وظایف سرپرست اجرایی بازدید:
الف )1-هدایت اجرایی بازدید
الف )2-تدوی برنامه دقیق بازدید
الف)3-تعیی نحوه و مهلت ثبت نام جهت حضور در بازدید
الف )4-ثبت نام از مرقاضیان جهت شرکت در بازدید
الف )5-تعیی نحوه و کیفیت انجام تدارکات بازدید
الف )6-تصویب نوع و نحوه همکاری شرکتهای تخصصی و غیرتخصصی مرقاضی همکاری با
بازدیدهای علمی دانشجویی
الف )7-تالش جهت جذب حامیان مالی برای بازدیدهای علمی دانشجویی
الف )8-ارائه گزارش نهایی به همراه مسرندات به دبیر انجم علمی دانشجویی و اداره انجم های
علمی دانشجویی دانشگاه
الف )9-پیشنهاد اولویتهای علمی بازدیدهای آتی با توجه به اطالعات اکرسابی از بازدید و
نظرسنجی از شرکت کنندگان و ارایه آن به دبیر انجم علمی دانشجویی مربوطه
ماده  )2سرپرست علمی بازدید که یکی از اعضای هیئت علمری یرا کارشناسران آموزشری و یرا دانشرجویان
تحصیالت تکمیلی میباشد.
الف) وظایف سرپرست علمی بازدید:

الف )1-برگزاری جلسه توجیهی برای شرکت کنندگان قبل از بازدید و شرح محل بازدید جهت
آشنایی با محل بازدید از طریق برگزاری جلسات آنالی یا آفالی با مسئول  QCیا  R&Dمحل
بازدید
الف )2-هدایت بازدیدکنندگان در طول بازدید و پاسخگویی به سواالت ایشان
الف )3-برگزاری جلسه هماندیشی ،چالشیابی و طوفان فکری ( )Brain Stormingبعد از
برگزاری بازدید ،بررسی چالشها و مشکالت دیده شده در محل بازدید ،جمع آوری راهکارها ،ایده-
ها و نظرات شرکتکنندگان در بازدید جهت رفع مشکالت ،رتبهبندی اولیه و ارائه به سرپرست
اجرایی در قالب فرمهای گزارش بازدید هدفمند
الف )4-ارائه به اداره انجم های علمی جهت بررسی و تعیی گزارش برتر
ماده  )3اداره انجم های علمی دانشجویی که حمایت مالی و معنوی از بازدیدهای علمی دانشجویی را
برعهده دارد.
الف) وظایف اداره انجم های علمی دانشجویی:
الف )1-رسیدگی به درخواست انجم های علمی دانشجویی جهت برگزاری بازدیدهای علمی
دانشجویی
الف )2-حمایت مالی و معنوی از بازدیدهای علمی دانشجویی
الف )3-مشخص کردن میزان و نحوه حمایت مالی از بازدیدها (طبق دسرورالعمل)
ماده  )4بازدیدکنندگان یعنی دانشجویان یک یا چند دانشکده که در هر بازدید شرکت مینمایند.
تبصره  -1طبق ماده  11آیی نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عرالی مصروب جلسره
 297مورخ  1395/06/15شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای انقالب فرهنگی ،برگزاری
اردوهای دانشجویی به صورت مخرلو مجاز نمیباشد.
تبصره  -2حداقل  50درصد از بازدیدکنندگان باید دانشجویان ترم پنجم و باالتر یا از دانشجویان تحصریالت
تکمیلی باشند.
تبصره  -3تعداد بازدید کنندگان حداقل  15و حداکثر  30نفر باشد.

بخش دوم :اخذ مجوز برگزاری بازدید علمی دانشجویی
کلیه انجم های علمی دانشجویی جهت برگزاری بازدید میبایست پس از مطالعه دقیق آیی نامه حاضر ،فرم
درخواست مجوز برگزاری بازدید را به صورت کامل و دقیق تکمیل نموده و پس از تایید و مهر و امضای
معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده حداقل  10روز کاری قبل از زمان برگزاری به کارشناس واحد
پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی دانشجویی تحویل دهند .اداره انجم های علمی
دانشجویی حداکثر ظرف مدت  5روز کاری می بایست درخواست برگزاری بازدید را بررسی و در خصوص
تأیید یا رد درخواست اعالم نظر نماید.
تبصره  -4کلیه موارد ذکر شده در فرم درخواست مجوز برگزاری بازدید و پیوستهای آن باید به دقت و به
صورت کامل تکمیل شود.

تبصره  -5کارشناس واحد پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی دانشجویی می-
بایست مورد تایید بودن فرم درخواست مجوز برگزاری بازدید و مبلغ تنخواه حمایری اداره انجم های علمی
را به سرپرست بازدید اعالم کند.
تبصره  -6کارشناس واحد پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی در صورت عدم
تایید فرم درخواست برگزاری بازدید میبایست اشکاالت و نواقص را جهت رفع به سرپرست بازدید توضیح
دهد.
تبصره  -7محروای تبلیغات هر بازدید قبل از اطالع رسانی میبایست توسو کارشناس واحد پژوهش،
کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی مورد تایید قرار گیرد.

بخش سوم :روند برگزاری بازدید هدفمند
ماده  )5مراحل برگزاری بازدید هدفمند به شرح زیر میباشد:

 تکمیل فرم درخواست بازدید و ارائه به اداره انجم های علمی پس از تعیی
سرپرست اجرایی و سرپرست علمی بازدید توسو دانشکده

و تأیید بازدید،

 اعالم نظر اداره تا  5روز کاری

 تخصیص  60درصد از بودجه مصوب قبل از برگزاری بازدید

 برگزاری جلسه توجیهی برای شرکتکنندگان توسو سرپرست علمی قبل از برگزاری بازدید

 برگزاری جلسه هماندیشی ،چالشیابی و طوفان فکری ( )Brain Stormingتوسو سرپرست علمی
پس از برگزاری بازدید
 بررسی ایدهها و طرحهای شرکت کنندگان در بازدید توسو تیم داوری دانشکده (مرشکل از
سرپرست علمی ،سرپرست اجرایی و معاون آموزشی و امور دانشجویی) و اولویتبندی آنها بر اساس
فرم داوری بازدیدهای هدفمند
 ارائه نرایج داوری توسو سرپرست اجرایی به اداره انجم های علمی

 انرخاب طرح یا ایده برتر توسو تیم داوری منرخب اداره انجم های علمی
 تقدیر از طرح یا ایده برتر توسو اداره انجم های علمی

 درج حداکثر  10طرح یا ایده اول اولیتبندی شده توسو تیم داوری دانشکده در کرابچه ساالنه
گزارش بازدیدهای هدفمند انجم های علمی
تبصره  -8کلیه ایدهها و طرحها ساالنه با فرمری مشخص به صورت کرابچه ،چاپ شده و در اخریار مخاطبی
و جوامع علمی ،تولیدی ،خدماتی و صنعری هدف قرار خواهد گرفت.
تبصره  -9اولویت حمایت از تیمهای نوپا و طرحهای تحقیقاتی با ایدهها و طرحهای منرخب حاصل از
بازدیدهای علمی هدفمند خواهد بود.

بخش چهارم :حمایت مالی و معنوی از بازدیدها
در صورت تایید بازدید و صدور مجوزهای الزم ،اداره انجم های علمی دانشجویی میبایست نامهنگاری و
هماهنگیهای الزم جهت اسرفاده از امکانات و حمایتهای درخواسری و مورد تایید ،جهت برگزاری بازدید را
با بخشهای مخرلف داخل و خارج دانشگاه به عمل آورد.
ماده  )6سرپرست اجرایی بازدید موظف است کلیه امکانات درخواسری و هماهنگیهای مورد نیاز جهت
برگزاری بازدید را در فرم درخواست مجوز برگزاری بازدید قید کند .در غیر اینصورت ،اداره انجم های علمی
دانشجویی هیچگونه مسئولیری در قبال عواقب ناشی از عدم هماهنگی را نخواهد پذیرفت.
ماده  )7میزان هزینه مورد نیاز جهت برگزاری بازدید میبایست از محل ثبت نام شرکت کنندهها ،حامیان
مالی ،بودجه اداره انجم های علمی دانشجویی و دانشکده یا دانشکدههای مربوطه تامی گردد.
ماده  )8کلیه مبالغ دریافت شده از محل حامیان مالی میبایست به حساب هدایای دانشگاه و کلیه مبالغ
دریافت شده از محل ثبت نام شرکت کنندگان به حساب درآمدهای اخرصاصی دانشگاه واریز شده و از طریق
اداره انجم های علمی دانشجویی پیگیری الزم جهت دریافت مبالغ برای هزینه در بازدید مربوطه صورت
میگیرد.
ماده  )9حداکثر حمایت مالی از برگزاری هر بازدید طبق جدول زیر میباشد که  40درصد از کمک هزینه
هر بازید توسو اداره انجم های علمی تامی شود .الباقی هزینهها میبایست توسو دانشکده ،حامیان رویداد
و یا هزینه ثبتنام شرکتکنندگان تامی گردد.
میان وعده (ریال)

غذا (ریال)

ایاب و ذهاب (ریال)

اسکان

بازدید یکروزه

200.000

500.000

1.000.000

-

بازدید چند روزه

400.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

تبصره -10ساالنه  10تا  20درصد به مبالغ فوق افزوده میشود.
تبصره  -11مبالغ به ازای هر نفرروز میباشند.
تبصره  -12در مورد بازدیدهای چند روزه ،حداکثر تا  3روز حمایت مالی تعلق میگیرد.
تبصره  -13در تعیی وسیله نقلیه برای بازدیدهای چند روزه ،اولویت با قطار میباشد.

بخش پنجم :گزارش گیری و تسویه حساب مالی
کلیه هزینههای مصرف شده میبایست بعد از بازدید به همراه ارائه گزارش کامل مالی و ارائه فاکرورها با
واحدهای مربوطه در دانشگاه تسویه شود .تسویه تنخواه حمایری اداره انجم های علمی دانشجویی توسو
مسئول مالی انجم علمی دانشجویی برگزار کننده و با مراجعه به کارشناس مالی معرفی شده توسو اداره
انجم های علمی دانشجویی حد اکثر تا  10روز پس از برگزاری بازدید میبایست صورت گیرد.

ماده  )10سرپرست علمی بازدید موظف است حداکثر تا  10روز پس از بازدید ،گزارشهای شرکت کنندگان
در بازدید را پس از جمعآوری و رتبهبندی اولیه و تأیید ،از طریق سرپرست اجرایی به کارشناس واحد
پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی دانشجویی ارائه نماید.
ماده  )11تسویه حساب مالی با اداره انجم های علمی دانشجویی منوط به تحویل گزارش کامل بازدید،
مسرندات (عکس ،فیلم ،نرایج نظرسنجی و  ) . . .و لیست اسامی شرکت کنندگان در بازدید و گزارش بازدید
هدفمند به کارشناس واحد پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت اداره انجم های علمی دانشجویی و تایید
وی میباشد.
ماده  )12برگزاری هر بازدید منوط به تسویه مالی بازدید قبلی آن دانشکده میباشد.
ای رویه در  5بخش 12 ،ماده و  13تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.

