
انجمن علمی دانشجویی حرفه اي

شمشیرگرمحمدرضا :  راهبر کارگاه 
)خط مشی گذاري عمومی(دانشجوي دکتري مدیریت دولتی دانشگاه تهران 

)1387-1385(دبیر شوراي دبیران انجمن هاي علمی دانشجویی دانشگاه تهران 
)تا کنون 1382(مدیرعامل شرکت یادگار درخشان آریا 

)1392-1387(عضو کمیته داوري ادوار جشنواره ملی حرکت 
)1386(دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی حرکت 



معارفه

نقش خود را در
آینده علمی یا اجرایی کشور 

چه می دانید ؟



چرخه انجمن علمی حرفه اي

حرفه ايانجمن علمی 

اعضاي توانمند



چرخه ارتباط 
انجمن علمی 
حرفه اي و 

اعضاي توانمند



عضو توانمند انجمن علمی دانشجویی
چه ویژگی هایی دارد ؟



پرده نمایش

1گروه 

2گروه 

3گروه 

4گروه 

5گروه 

6گروه 

1-9-17-25-33 -41

7گروه 

8گروه 

2-10-18-26 -34-42

3-11-19-27 -35-43

4-12-20-28 -36-44

5-13-21-29 -37-45

6-14-22-30 -38-46

7-15-23-31 -39-47

8-16-24-32 -40-48

کنید تا شماره گروه تان به دست بیاید 8یا ضریب  8شماره خود را منهاي : فرمول
گروه بندي



قوانین کار گروهی

.هر کار گروهی را صرفاً در مدت زمان تعیین شده انجام دهید–3
دریافت کارت قرمز: تخلف از این بند

ارائه هر کار گروهی توسط یک نفر به صورت چرخشی با تسلط به جمع –1
.بندي بحث انجام خواهد شد
دریافت کارت زرد: هماهنگ نبودن خروجی گروه

.در هنگام ارائه راهبر و نماینده گروه ها، سکوت کامل صورت گیرد–2
دریافت کارت زرد: تخلف از این بند



انجمن علمی دانشجویی چیست ؟



انجمن علمی دانشجویی 
است غیرانتفاعیو  دانشجوییتشکلی 

ها  دانشگاهدر هاي علمی فعالیتکه به منظور انجام 
.تاسیس می شود



انجمن علمی مطوب چیست ؟
:انجمن

.  گرد هم جمع شوندهدفی مشترك که براي گروه افرادي 
)فرهنگ معین(

جذب افراد
سازماندهی

تعیین هدف مشترك
داشتن برنامه براي رسیدن به اهداف

:انجمن علمی
ها دانشگاهدر فعالیت هاي علمی به منظور انجام  دانشجوییتشکلی 

)آیین نامه انجمن ها(

ارتباط با دانشگاهارتباط با دانشجویان

علمی
1 2

2

3

4

3



هدف گذاري : گام اول



تفاوت کمیتی و کیفیتی انجمن
حرفه اي و غیرحرفه اي

انجمن
غیر

حرفه اي

کمیت برنامه ها

کیفیت مدعوان

انجمن
 

حرفه اي

کیفیت برنامه ها

کمیت دانشجویان



هدف گذاري : گام اول
:انجمن بدون داشتن هدف مشخص

ود ؟ م    د ده ام آ جا آ  از 
 

؟ م  ی و ما ی روم آ  جا   



هدف گذاري : گام اول
:انجمن بدون داشتن هدف مشخص

مسابقه 
علمی

بازدید

هم اندیشی



هدف گذاري : گام اول

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

علمی پژوهشی اشتغال اختراع و نوآوري مهارتی

کمبودها >=ارزیابی شاخص ها 



هدف گذاري : گام اول
،  نیازمندي اصلی دانشجویانو ضعف در شاخص ها بر اساس 

.هدف اصلی خود را انتخاب می کنیم



تعیین چشم انداز= هدف گذاري : گام اول
چشم انداز افقی بلندمدت است
دستیابی به آن غیر ممکن نیست

اما آسان هم نیست



جایگاه چشم انداز در 
برنامه ریزي استراتژیک

اسناد
باالدستی
و امکانات

چشم انداز

برنامه هاي بلندمدت کالن

برنامه هاي کوتاه مدت اجرایی



جایگاه چشم انداز در 
کشور ما

امکانات  داخلی و شرایط محیطی+ سیاست هاي کلی نظام  + قانون اساسی 

سند چشم انداز

قانون برنامه پنج ساله توسعه

قانون بودجه سالیانه



1404ایران –سند چشم انداز بیست ساله 



نمونه چشم اندازها

.بود»حرکت در صدا« نوکیا شرکت انداز شمچ 1996 سال در

.است »حرکت در زندگی« شرکت کنونی انداز چشم .پیوست واقعیت به کوتاهی زمان در انداز چشم این 

 داده قرار تاثیر تحت را زندگی مختلف هاي زمینه بشدت فناوري که دنیایی در ما
 آوریم می فراهم سالمتی و زندگی شیوه فناوري، هاي حوزه در محصوالتی است،

.باشیم خود صنعت در شرکت برانگیزترین تحسین سهامداران، نگاه در تا

مطابق سفارش مشتري مستقیما آن طور که او می خواهد و آنچه که او می خواهد 
.  می فروشیم



نمونه چشم اندازها

 چنین بود شده ارائه گیتس بیل آن، جوان مدیرعامل سوي از که شرکت اولیه انداز چشم

.میز هر روي و خانه هر در )PC( شخصی رایانه یک :بود
 در را برتر و عالی افزارهاي نرم اینکه به مردم ساختن توانا :شرکت جدید انداز چشم

.باشند داشته دستگاهی هر روي و مکان و زمان هر

. تبدیل شدن به رهبر انقالب دیجیتال



نمونه چشم اندازها

»کشور اقتصادي رشد محرك موتور و منطقه برتر بورس«

 مقصد برترین پاك، و آرام امن، است محیطی کیش، زیباي جزیره
 تحقیقاتی، -آموزشی-علمی قطب ها، خانواده براي گردشگري

 مناسب و نوین آوریهاي فن از گیري بهره با پایدار توسعه الگوي
.فارس خلیج منطقه در گذاري سرمایه براي مکان ترین

 با پاسخگوئی در سرآمد و چابک پویا، پایدار، است سازمانی
 اجتماعی تامین بهنگام  و کیفی خدمات ارائه هوشمند فرآیندهاي

.ذینفعان به



نمونه چشم اندازها

 مدیریت ، علمی جهاد پرتو در و الهی الیزال قدرت به اتکال با
ایرانی - اسالمی تمدن تحقق مسیر در و وراهبردي خالق ، هوشمند

1404درسال
 بین اعتبار کشوروبا برتر دانشگاه پنج ردیف در کاشان دانشگاه

.است المللی

 دانشگاه اول ي رتبـه داراي ،1404 افق در )س( الـزهرا دانشگاه
 مسلمان زن الگوي ي دهنده ارائه و جهان در بانـوان خاص جـامع

 و پویا محیطی در که است اسالمی ارزش هاي به معتقد و فرهیخته
 برخوردار منطقه در تأثیرگذار و بخش الهام جایگاهی از بانشاط،

.است
 کسب جهت زمین ایران دختران نخست اولویت هاي در دانشگاه این

 مهارت هاي و پژوهشی توانمندي هاي ارتقاي فناوري، و دانش
 خانواده و زن خاص مطالعات علمی مرجع عنوان به و بوده کاربردي
.شود می شناخته



:گام اول
چشم انداز انجمن هاي علمی دانشجویی

گروه خود را با توجه به
امکانات، اسناد باالدستی

هدف اصلی و
تعیین کنید A4



سازماندهی انجمن علمی: گام دوم



سازماندهی انجمن علمی: گام دوم
انواع انگیزه براي حضور در انجمن– 1

انگیزه درونی -1-1

انگیزه بیرونی -1-2



مسیرهاي جذب اعضا– 2

سازماندهی انجمن علمی: گام دوم

عضو گیري -2-1

انتخابات -2-2



مشارکت دانشجویان در تشکیل انجمن و پیوند آنان با این جریان–1
ورود نیروهاي تازه نفس و با انگیزه به انجمن–2
)دموکراسی(تمرین مردمساالري –3
وجاهت قانونی و رسمی بیشتر به لحاظ وجود انتخابات–4

عدم تمایل برخی عالقه مندان به در معرض راي قرار گرفتن–1
خروج یکباره همه نیروهاي قدیمی –2
قرار گرفتن انجمن در معرض تالطم هاي سیاسی و کشمکش ها–3

نقش انتخابات در انجمن

آسیب هاي انتخابات براي انجمن



سازماندهی انجمن علمی: گام دوم
طبقه بندي اعضا–3

ورودي هاي جدید -1- 3

تحصیالت تکمیلی -2- 3



ساختاردهی و تعیین وظایف– 3

کمیسیون ها -1- 3
کارگروه ها -2- 3

سازماندهی انجمن علمی: گام دوم



کمیسیون ارتباطات - 1

کارگروه ارتباط با دانشجویان

کارگروه اعضاي هیات علمی

کارگروه روابط عمومی

کارگروه ارتباطات مجازي

ثبت نام ورودي هاي جدید

پاسخ به نیازهاي دانشگاهی دانشجویان
برگزاري روز انجمن علمی

برگزاري روز معلم

دعوت به جلسات انجمن
دعوت براي سخنرانی

ارتباط با سایر دانشگاه هاي استان
ارتباط با سایر دانشگاه هاي کشور
ارتباط با مراکز علمی خارج کشور

وب سایت انجمن–وبالگ 
کانال و گروه تلگرام

اینستاگرام



کمیسیون ارتباطات - 1

کارگروه ارتباط با صنعت 
رایزنی جهت انجام بازدیدهاي علمی

معرفی دانشجویان جهت طی دوره کارآموزي
نیازسنجی نیروي کار و شرایط مورد نیاز و توانمندسازي دانشجویان

جذب حمایت مالی جهت برگزاري برنامه ها

کارگروه نشریات
انتشار مجالت علمی دانشجویی

انتشار خبرنامه انجمن
انتشار گزارش عملکرد

انجام پروژه هاي علمی و اجرایی براي صنعت



کمیسیون پژوهش–2

کارگروه تالیف و ترجمه کتاب

کارگروه اولویت هاي پژوهشی

کارگروه انجام طرح پژوهشی



کمیسیون آموزش–3

کارگروه سخنرانی هاي علمی

کارگروه دوره هاي آموزشی

کارگروه همایش ها

سخنرانی هفتگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
سخنرانی ماهانه اعضاي هیات علمی

آموزش هاي عمومی
آموزش هاي تخصصی رشته ها

آموزش هاي فناوري اطالعات

همایش دانشگاهی
)استانی، ملی، بین المللی(همایش فرادانشگاهی 

مسابقات علمیکارگروه ترویجی
...



سازمانی نمونهچارت –4
شوراي 
مدیریت

دبیر

کمیسیون ارتباطات

کارگروه  
نشریات

کارگروه  
ارتباط با 

صنعت

کارگروه  
فضاي 
مجازي

کمیسیون آموزش

کارگروه  
دوره هاي 
آموزشی

کارگروه  
همایش ها

کمیسیون پژوهش

کارگروه  
طرح هاي 
پژوهشی

کارگروه  
کتاب

سازماندهی انجمن علمی: گام دوم



:دومگام 
کمیسیون و کارگروه هاي انجمن را

با توجه به چشم انداز 
تعیین کنید



برنامه ریزي یک ساله: گام سوم



برنامه ریزي یک ساله: گام سوم
ضرورت هاي وجود برنامه ریزي یکساله–1
اعالم به مخاطبان جهت برنامه ریزي -1-1

دانشجویان

تخصیص بهینه منابع مالی -1-2

نیل به اهداف بلندمدت چشم انداز -1-3

اعضامدعویندانشگاه



برنامه ریزي یک ساله: گام سوم
برنامه هاي معمول تقویم انجمن علمی–2
)جذب–ثبت نام ورودي هاي جدید (مهرماه –1

)جشنواره ملی حرکت–روز پژوهش (آذرماه –3
)2و بازنگري براي ترم  1مرور ترم (دي ماه –4

)انتخابات انجمن(آبان ماه –2

)کنکور ارشد و دکتري(بهمن و اسفند –5
)روز معلم(اردیبهشت ماه –6
)جشنواره دانشگاهی حرکت(خردادماه –7



برنامه ریزي یک ساله: گام سوم
محدودیت هاي برنامه ها–3
بودجه –1

مخاطب - 3
امکانات - 2



:سومگام 
برنامه یک ساله انجمن خود را
با توجه به چشم انداز و محدویت ها 

تعیین کنید
)8(دوره آموزشی 

)2(بازدید علمی 



برنامه ریزي مالی: گام چهارم



برنامه ریزي مالی: گام چهارم
هزینه ها– 1

:هزینه هاي انجام یک فعالیت در محیط عادي شامل موارد زیر می باشد

فضاي فیزیکی–1
تجهیزات الزم–2
حق الزحمه افراد–3
حاشیه سود –4
مواد مصرفی–5
تامین خارجی –6



ورودي ها– 2
:انواع راه هاي تامین هزینه در انجمن هاي علمی دانشجویی

تامین از کمک هزینه دانشگاه –1
دریافت بخشی از هزینه از دانشجویان–2
)اسپانسر(دریافت کمک هاي مالی از صنعت –3

برنامه ریزي مالی: گام چهارم



:چهارمگام 
اطالعات زیر را براي هر برنامه 

مشخص کنید
)8(دوره آموزشی 

ریال 16.000.000
اسپانسر% 20دانشگاه % 30دانشجو  % 50

:مجموع هزینه برنامه هاي یکسال
:میانگین سهم تامین

دانشگاه        دانشجو         اسپانسر

)2(بازدید علمی 
ریال 4.000.000

اسپانسر% 70دانشگاه   % 20دانشجو   % 10

)10(سخنرانی علمی 
ریال 1.000.000

اسپانسر% 0دانشگاه   % 100دانشجو   % 0



مستندسازي: گام پنجم



  آغاز از را پروژه یا فعالیت یک تکامل و تکوین سیر که است مدارك و اسناد از اي مجموعه تهیه سازي مستند
 . داد خواهد نشان ارزشیابی و تحلیل با همراه را پایان تا

 توسعه جهت را گروهی و فردي تجربیات گیري کار به و استفاده امکان که است ابزاري سازي مستند واقع در
  زیادي حد تا را سازمان آتی تجربی هزینه سازمان در موجود تجربه نمودن ذخیره با و سازد می فراهم سازمانی
. دهد می کاهش

  
  در و نویسی فهرست پاالیش ، گذاري ارزش ، بندي طبقه ، گردآوري ، شناسایی فرآیند شامل سازي مستند

  که باشد می ... و کامپیوتري هاي فایل / مکاتبات / عکس / فیلم قبیل از موجود اسناد یا سوابق قراردادن دسترس
. هستند نیز تاریخی ارزش داراي

  شکاف اتصال و پرکردن یا موجود شفاهی هاي تجربه براي جدید متون خلق مستلزم سازي مستند ضمن در
  .  باشد می هم تاریخی سوابق در موجود هاي

  

چیست؟ مستندسازي



دانش مدیریت –1

بودجه دریافت –2

رزومه تدوین –3

مستندسازي هاي ضرورت



 عنوان به دانشجویی علمی هاي انجمن در اعضاي و دبیران  هايتجربه
  مستندسازي با که می شود محسوب تشکل این به متعلق فکري هاي سرمایه

.رفت خواهد بین از اینصورت غیر در می کند، پیدا افزایش زمان گذر در

 علمی هاي انجمن در دانش مدیریت

دانشتعریف مدیریت 
 دادن قرار دسترس در علمی اندوخته هاي مدیریت یا دانایی مدیریت دانش، مدیریت
 اختیار در نیاز هنگام به که گونه اي به است، علمی اندوخته هاي و اطالعات نظام مند

 بازدهی با را خود روزمره کار بتوانند آنها تا گیرند قرار هستند، آنها نیازمند که افرادي
.دهند انجام موثرتر و بیشتر



هیات دولت

معاونت علمی ریاست 
جمهوري

وزارت علوم

دانشگاه

انجمن هاي علمی دانشکده

انجمن علمی رشته

روند گزارش دهی فعالیت ها و دریافت بودجه



 پیش هاي برنامه مستندات به نیاز انجمن، توانمندي به نسبت اعتمادسازي منظور به
.داریم

حامیان جذب براي مستندسازي

:بداند باید )اسپانسر( حامی
)مستند سوابق( دارید را برنامه خوب برگزاري تجربه شما –1
دهید می بها اسپانسر به کافی اندازه به –2
.داشت خواهد اي رسانه بازتاب برنامه که دهید می اطمینان وي به –3



)... و فیلم پوستر،( برنامه مستندات نگهداري –1

مستندسازي هاي قالب انواع

)شده برگزار برنامه اي صفحه یک تا نیم توضیح( برنامه خبر نگارش – 2

)الزم ضمائم + مفصل توضیحات( برنامه گزارش تدوین – 3

)... و کار کننده تسهیل اطالعات برگزاري، روندهاي( تجارب مستندسازي – 4



گزارش گذاري کد

مقدمه
مشخصات دوره–1
زمان برگزاري -1-1
مکان برگزاري -1-2
افراد شرکت کننده -1-3
محتواي ارائه شده–2
نشست اول -2-1
نشست دوم -2-2
نشست سوم -2-3
نشست چهارم -2-4
جمع بندي–3



:پنجمگام 
برنامه هاي مستندسازي انجمن شما  

چیست ؟



حمایت ذینفعان: گام ششم



شناسایی ذینفعان انجمن

ذینفعان 
انجمن 
علمی

دانشجویان

مسئوالن 
دانشگاه

اعضاي 
انجمن

هیات 
علمی

صنعت و  
سایر 

مخاطبان



استمرار: گام هفتم



حمایت  
ذینفعان چرخه اعضا

مدیریت  
دانش و  

مستندسازي

تدوین آیین 
نامه قوي



:پایانیگام 
اقدامات کلیدي پیشرفت انجمن

در جهت نیل به چشم انداز
را بنویسید


