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 باسمه تعالی

نجمن  اهيسند  مأموريت
علمی دانشجويی اهيا

 

 1به صورت خاص( 12و  9 ،4 به صورت عام و 3و 2و 1) مبتني بر اهداف حوزه تربيت دانشجو

 انداز:چشم

ي و وزشي، پژوهشآم هایحوزهمرتبط با  ؛های علميمحوریت فعاليت باهستند تشكل دانشجویي های علمي یک انجمن

 فرهنگي؛-دانشجویي

 به منظور:

 در راستایدانشجویان یک رشته علمي  رشد .1

 های علمي دانشگاه و كشور بر بستردر تحقق آرمان ايفاي نقش مؤثر .2

ر دو سایر دانشجویان  نظرانصاحب، ها، اساتيدها، تشكلبا نهادآگاهانه و داوطلبانه اعضاء با هم و  مشاركت .3

 داخل و خارج دانشگاه.
 

 نجمنتوضیحات محوراهي مذکور رد تحقق چشم
ز ا  اهي علمیاندا

  اخلاقي، اجتماعي ،علمي، ایمانيشامل رشد : رشدایجاد فضای  

 :به های آموزشي، پژوهشي، فناوری و مهارتي در حوزهعلم آموزی عاشقانه و مؤمنانه  رشد علمي

 سازی برای:زمينه منظور

 ؛آفرینهای علمي نوآورانه و تحولمحور فعاليتتمرین داوطلبانه و تكليف 

 ؛آشنایي با فضای واقعي كار در رشته و ارتباط با مشاغل 

 ؛سازی در عرصه علميتصميم 

 ؛نظری و كاربردی اسلامي -توليد علوم انساني 

 ؛تبدیل ایده به عمل 

به پيشنهاد انجمن و تأیيد دانشكده به عنوان )مي رشته تحت اشراف و هدایت یک عضو هيئت عل

در عرصه های علمي و  )متعهد و متخصص(در راستای تربيت نيروی درجه یک نظام (استاد مشاور

 .اسلامي -مكتب علمي دانشگاه در توليد علوم انسانيتحقق مدیریتي و 

 به منظور: عتقادیهای ابه عنوان پایه همراهي علم با ایمان و معنویتشد ایماني: ر 

                                                
 سند اهداف و الگوی ساحات تربيت دانشجو در دانشگاه امام صادق عليه السلام1 
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  ؛علمي هایفعاليتسلامت هدفمندی و تضمين 

 ؛های اسلاميتحقق آرماندر مسير  ارتقای مرتبه علم به عامل ادای تكليف و جلب رضای الهي 

 های علمي.فعاليت مندیچارچوب 

 :تمرین و ترویج سجایای اخلاقي در تعاملات كاری به منظور: رشد اخلاقي 

 ؛هااخلاقي و ملاك عمل قرارگرفتن در فعاليتسازی فضائل نهادینه 

 ارج نهادن به فعل اخلاقي در مسير تقبل مسئوليت و پاسخگویي. 

   :ایفای نقش مؤثر 

 های دانشگاهمكمل فعاليت: 

 سازی و گفتمان سازی در عرصه علم؛تصميم 

 ؛ریزی برای تشكيل انجمن های علمي قدرتمند دانشگاهيبرنامه 

 ؛ی علمي دانشجویي كشورهاسازی فعاليتفرهنگ 

 های علمي دانشجویي.گو برای تشكلو ارائه ال سازیتمدن 

  فرهنگي. –علمياثرگذاری فراجناحي در فضای 

 عاقلانه و ناصحانه در عرصه )ضرورت علم و یقين( ، عالمانه)شجاعت در گفتار( صریحگری مطالبه ،

 روی.كاری و زیادهيری از افراطو جلوگ علمي و فرهنگي

 های علمي، تحقيقاتي و فرهنگيليتارتباط با دانش آموختگان در فعا. 

 ارتباط با صاحب نظران و صاحبان تجربه در مسائل جامعه در راستای طرح و ارائه راهكار برای مسائل. 

 :مشاركت و ایجاد روحيه كار جمعي 

 ها و اهداف دانشگاه.ها با توجه به آرمانمشخص كردن اهداف تشكل و فعاليت 

 عضوگيری از دانشجویان رشته علمي؛ 

 های دانشجویان؛ریزی برای شناسایي و شكوفایي استعدادها و توانایيبرنامه 

 ها.جلب مشاركت اعضای انجمن  و تعریف مسئوليت 

 های هوشمندانه و مبتكرانه نيل به اهداف با برخورداری از ویژگي دقت و سرعت.طراحي شيوه 

 های متنوع و خلاقانه با و روحيه علمي دانشجویان در قالب ریزی برای تقویت هویتبرنامه

 آزادی اندیشه و در چارچوب عقلایي

 اندیشي، آزاداندیشي، تفكر خلاق و نقاد، عقلانيت های توسعه دهنده همریزی برای فعاليتبرنامه

 دیني متناسب با سطح راقي دانشگاهي

 هافعاليت ریزیادهای دانشگاه در برنامههای دانشجویي و نههمكاری و هماهنگي با سایر تشكل 

 هاسالانه فعاليت طراحي برنامه 

 ها  و نهادها طراحي سازوكار ارتباط با سایر تشكل 

 هاهای سایر تشكلرصد برنامه 

 ها های دارای زمينه مشترك با سایر تشكلهماهنگي برای برگزاری فعاليت 
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 فربانمه نجمنهب مأموريت اهي انظر هب اهدا
  : 2اهي علمی دانشجويیاهي ا

ف
ردی

 

 های ارزیابیشاخص ها و اقداماتبرنامه راهبردها اهداف
متولی اجرا و 

 تحقق

1 

ریزی برای ایجاد برنامه

و تقویت روحیه جهاد 

علمی و اخلاق 

آموزی در فضای علم

 علمی دانشجویان.

الگوسازی علمی 

گیری از با بهره

شیوه سلوک 

علمی دانشمندان 

 بزرگ اسلامی

نکات کلیدی از سلوک علمی افراد شاخصی نظیر استخراج        .1

شهید مطهری )ره(، علامه طباطبایی )ره(؛ استادان برجسته دانشگاه و ... 

 ؛

تعداد افراد شاخصی  .1

که نکات کلیدی 

شان سلوک علمی

 استخراج شده است؛

انجمن های  

 دانشجویی_علمی
تعداد استادان   .2

 برجسته دانشگاه که 

نکات کلیدی سلوک 

شان استخراج علمی

 شده است.

هایی در خصوص سلوک علمی ها و سخنرانیبرگزاری نشست       .2

 دانشمندان بزرگ اسلامی 

ها  و تعداد نشست .1

های برگزار سخنرانی

 شده؛
انجمن های  

 دانشجویی_علمی
های خروجیتعداد  .2

مکتوب جلسات 

)گزارش جلسه، طرح 

 مدون یا ...(

2 

ریزی برای برنامه

ترویج و تبلیغ مکتب 

علمی دانشگاه در 

تولید علوم انسانی 

اسلامی و نیز 

ها و سازی ایدهگفتمان

دستاوردهای علمی 

دانشگاه در راستای 

عینیت بخشیدن به 

 آنها در جامعه.

آشناسازی 

تفصیلی 

دانشجویان با 

هداف دانشگاه و ا

چگونگی تحقق 

آن، مبتنی بر 

مکتب علمی 

دانشگاه در تولید 

علوم انسانی 

 اسلامی.

تبیین درست و تدریجی هدف اصلی دانشگاه )مرجعیت علمی( برای    .1

 دانشجویان و الزامات عملیاتی تحقق آن؛

تعداد جلسات و  .1

های به کار سایر قالب

رفته برای طرح این 

 موضوع؛

ی  انجمن ها

 دانشجویی_علمی

تعداد محصولات و . 2

اسناد تولید شده با این 

موضوع )نظیر 

نامه، برنامه درسی طرح

 یا ...(؛

نتیجه نظرسنجی از  .3

دانشجویان در خصوص 

 تحقق این برنامه.

سطح آل دانشگاه در سطوح مختلف )از های ایدهتبیین خروجی       .2

 پرداز و مرجع علمی تا سطح مسئول اجرایی متعهد(؛نظریه

تعداد جلسات و  .1

های به کار سایر قالب

رفته برای طرح این 

 موضوع؛

انجمن های  

 دانشجویی_علمی

تعداد محصولات و . 2

اسناد تولید شده با این 

موضوع )نظیر 

نامه، برنامه درسی طرح

 یا ...(؛

ز ا نتیجه نظرسنجی .3

دانشجویان در خصوص 

 تحقق این برنامه.

های تخصصی و عمومی جهت تبیین رویکرد برگزاری نشست       .3

 مختار دانشگاه در خصوص علوم انسانی اسلامی.

های تعداد نشست .1

)به تفکیک عمومی و 

 تخصصی(؛

انجمن های  

 دانشجویی_علمی

                                                
 از سند دفتر جهاد علميبرگرفته 2 
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نتیجه نظرسنجی از  .2

دانشجویان در خصوص 

 تحقق این برنامه.

3 

ریزی برای برنامه

تقویت مهارت انجام 

کار تشکیلاتی 

دانشجویان، از طریق 

تمرین داوطلبانه و 

محور تکلیف

های علمی فعالیت

 آفرین.نوآورانه و تحول

تدارک 

هایی جهت برنامه

افزایش 

های مهارت

ضروری در انجام 

کار تشکیلاتی 

)نظیر: آشنایی 

اجمالی با فرایند 

ریزی برنامه

راهبردی، 

های ساده روش

برای ارزیابی 

ها و کنترل برنامه

های پروژه، روش

نوشتن طرح و 

گزارش عملکرد، 

های بایسته

اخلاقی کار 

 تشکیلاتی و ...(

های ضروری در های آموزشی در خصوص مهارتهبرگزاری کارگا     .1

، ریزی راهبردیکار تشکیلاتی )نظیر: آشنایی اجمالی با فرایند برنامه

های نوشتن ها و کنترل پروژه، روشهای ساده برای ارزیابی برنامهروش

 های اخلاقی کار تشکیلاتی و ...(؛طرح و گزارش عملکرد، بایسته

های تعداد کارگاه .1

 شده؛برگزار 

های  تشکل

 دانشجویی_علمی
تعداد شرکت  .2

 ها؛کنندگان در کارگاه

های تعداد خروجی .3

مکتوب جلسات و 

ها )گزارش کارگاه

جلسه، طرح مدون یا 

.)... 

های شناسی و انتقال تجربه تشکلبرگزاری جلسات آسیب     .2

 ای در کار تشکیلاتی؛ باهای اخلاقی و حرفهخصوص بایستهدانشجویی در 

نظر در این حوزه )نظیر برنامه گردهمایی تابستانه راهبری افراد صاحب

 های دانشجویی(.مسئولین تشکل

تعداد جلسات  .1

 برگزار شده؛

های  تشکل

 دانشجویی_علمی

های تعداد تشکل .2

همراه و 

 کننده؛مشارکت

ن کل میزا . 3

 مشارکت دانشجویان.

4 

توانمندسازی 

دانشجویان برای فهم و 

تحلیل مسائل 

اجتماعی و مطالعه و 

 محور.مسئلهپژوهش 

های ایجاد زمینه

لازم برای طرح 

مسائل اجتماعی 

روز در محافل 

دانشجویی _علمی

 در دانشگاه

مسائل حیاتی ناظر به هر رشته با استفاده از برگزاری جلسات طرح     .1

 دانشجویی در دانشگاه؛_های علمیظرفیت

تعداد جلسات . 1

برگزار شده با این 

 موضوع؛

های  تشکل

 دانشجویی_علمی

های تعداد خروجی .2

مکتوب جلسات 

)گزارش جلسه، طرح 

 مدون یا ...(؛

مشارکت میزان  .3

دانشجویان و استادان 

 در جلسات مذکور.

برگزاری مسابقات و المپیادهای درون دانشگاهی برای حل مسائل      .2

 دانشجویی در دانشگاه._های علمیتیم واقعی کشور با استفاده از ظرفیت

تعداد مسابقات  .1

 برگزار شده؛

های  تشکل

 دانشجویی_علمی

های تشکلتعداد  .2

دانشجویی و _علمی

های دانشکده

کننده در این مشارکت

 برنامه؛

های تعداد خروجی .3

مکتوب جلسات 

)گزارش جلسه، طرح 

 مدون یا ...(؛
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تعداد مسائل  .4

 بررسی شده..

5 

ایجاد بسترهایی جهت 

های ارائه یافته

دانشجویی و _علمی

قرارگیری نظرات در 

 گفتگو.بوته نقد و 

تقویت مناظرات 

علمی دانشجویی 

ریزی و  و برنامه

برای ارتقای 

 کیفیت مناظرات

ی مناظرات علمی دانشجویی در شناسی اجمالی برنامهآسیب       .1

 کارهای بهبود و ارتقای این برنامه؛های اخیر و ارائه راهسال

سند نهایی و تأیید 

ی آسیب شناسی شده

صورت گرفته به همراه 

ئه راهکارهای ارا

 اصلاحی.

های  تشکل

 دانشجویی_علمی

ایجاد سازوکاری 

برای تشویق 

دانشجویان به 

های ارائه یافته

علمی خود و 

 دریافت بازخورد 

های پژوهشی( و برگزاری جلسات ارائه دانشجویی تخصصی )حلقه

های علمی برای ارائه و نقد یافتهعمومی )در جمع عموم دانشجویان( 

نامه و ...( با استفاده از ظرفیت دانشجویان )اعم از مقاله، کتاب، پایان

های علمی دانشجویی و نیز حمایت مادی و معنوی ها و انجمندانشکده

 از دانشجویان داوطلب در این برنامه.

تعداد جلسات  .1

عمومی برگزار شده با 

 این هدف؛

ها و دانشکده

های  نجمنا

 دانشجویی_علمی

تعداد جلسات  .2

تخصصی برگزار با این 

 هدف؛

میزان مشارکت  . 3

ها در این دانشکده

 برنامه؛

میزان مشارکت   .4

دانشجویان در این 

 برنامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


