دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
تهیه و تنظیم :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مقدمه
به منظور افزايش نشاط روحي ،تقويت حس خوداتكايي ،آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي و تحكیم هويت ملي ،تعمیق بینش
علمي ،زيارت اماكن متبركه ،ديدار از جاذبههای طبیعي و اماكن تفريحي و ضرورت ساماندهي و نظارت بر سفرهای دانشجويي برای
بهرهبرداری مناسبتر از اين سفرها ،اردوهای دانشجويي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار ميشوند .اين دستورالعمل براساس
مصوبات شورایعالي انقالب فرهنگي به شرح زير تدوين و ابالغ ميشود:
1ـ «ماده واحده مقررات سفرهای دانشجويي الحاقي به آيین نامـه حفـح حـدود و آداب اسـالمي در دانشـگاه هـا و مآسوـات آمـوز
عالي»مصوب جلوه  530مورخ 82/9/25
2ـ «اهداف و سیاستهای ناظر بر برگزاری اردوهای دانشآموزی و دانشجويي» مصوب جلوه  534مورخ  ،82/12/5بند  2از ماده .4
بخش اول :تعاريف
ماده  -1اردوهای دانشجويي ،سفر جمعي گروهي از دانشجويان است كه با مجوز شورای فرهنگي دانشگاه برگزار ميشود.
ماده 2ـ اردوهای دانشجويي به دو دسته تقویم ميشوند:
الف :اردوهای فرهنگي شامل سفرهای زيارتي ،ورزشي ،هنری ،سیاحتي و شركت در جشنوارههای فرهنگي و هنری
ب :اردوهای علمي شامل شركت در نمايشگاهها و بازديدهای تخصصي ،كنفـرانسهـا ،نشوـتهـا و بازديـدهـای علمـي و سـفرهای
آموزشيـ پژوهشي
تبصره -سفرهای آموزشي و پژوهشي (مرتبط با واحدهای درسي) كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشي دانشـكده برگـزار مـيشـود ،از
شمول اين دستورالعمل خارج است.
ماده 3ـ اهداف اردو:
الف) ايجاد بوتر مناسب برای تمرين يك زندگي دستهجمعي منبعث از ارز های اسالمي
ب) تقويت و تحكیم بنیه اعتقادی ،اخالقي جوانان
ج) كوب تجربه در زمینههای مختلف اجتماعي ،اخالقي و فرهنگي
د) كمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقای مهارتهای اجتماعي
هـ) ايجاد زمینه مناسب برای رشد و شكوفايي استعدادهای فردی

و) افزايش آگاهيهای عمومي در زمینه تاريخ ،جغرافیا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازی شركتكنندگان با تاريخ و تمدن ايران و
اسالم
ز) گوتر

و تعمیق مهارتهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درك و دريافت شركتكنندگان

ح) جهتگیری ويژه برای تعمیق روحیه وطنخواهي و دلبوتگي به كشور
ط) آشناسازی شركتكنندگان با شرايط معیشتي مردم در مناطق محروم
ماده  -4برگزاركننده اردو :همه نهادها ،تشكلها ،انجمنها و كانونهای دارای مجوز فعالیت همچنین واحـدهای اداری دانشـگاه در
راستای شرح وظايف خود ميتوانند مجوز برگزاری اردو دريافت كنند.
ماده  -5سرپرست اردو :يكي از دانشگاهیان (دانشجو ،هیأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه) اسـت كـه بـامعرفي برگزاركننـده و
تأيید و ابالغ معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به سرپرستي اردو منصوب ميشود.
ماده  -6محل برگزاری اردو و مویر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محوـوب مـيشـود و در مـدت برگـزاری اردو
رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل الزامي است.
بخش دوم :شرايط عمومي برگزاري اردو
ماده  -7در برگزاری اردوها ،تدارك برنامهها ميبايوت به نحوی باشد كه منجر به تقويت و گوتر

معیارها و ارز هـای اسـالمي

شود.
ماده  -8در برنامهريزی و اجرای اردوها ميبايوت جذابیت ،تنوع ،نشاط ،و شادابي و نیز مشـاركت فعاننـه شـركتكننـدگان مـورد
توجه قرار گیرد.
ماده  -9برنامهها ميبايوت با نیازهای عاطفي ،اجتماعي و جومي شركتكنندگان در جنویت و مقاطع مختلف تحصیلي مطابقت
داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد كه ذائقه شركتكنندگان را پوشش دهد.
ماده  -10دورههای آموزشي موتقیم و غیر موتقیم كوتاه مدت در برخي اردوهای خاص مورد توجه قرار گیرد.
ماده  - 11برگزاری اردوهای دانشگاهي ،به صورت مختلط مجاز نميباشد.
ماده  -12زمان برگزاری اردو نبايد در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ايجاد كند.
تبصره -مرجع صدور اردو مي تواند در صورت ضرورت ،مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر كند .موئولیت رعايـت
مقررات آموزشي دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است.
بخش سوم :وظايف برگزاركننده و سرپرست اردو

ماده  -13برگزاركننده اردو برای اخذ مجوز بايد درخواست كتبي حاوی اطالعات زير را به مرجع مندرج در ماده  22ارائه كند:
 -1نوع اردو (براساس ماده  -2 ،)2مبدأ و مقصد -3 ،تاريخ رفت و برگشت -4 ،مویر حركت -5،محل اقامت -6 ،نوع وسیله نقلیـه،
 -7نام سرپرست -8 ،منابع مالي -9 ،برنامه روزانه -10،تعداد شركتكنندگان
همچنین يك روز پیش از آغاز اردو بايد اسامي و امضای شركتكنندگان و عوامل اجرايي به معاونت دانشجويي و فرهنگـي دانشـگاه
ارائه شود.
ماده  -14برگزاركننده اردوهای داخل كشور ميبايوت درخواست برگزاری اردو را حداقل  20روز پیش از زمان پیشبینيشده آغـاز
اردو به مرجع مربوط ارائه كند.
ماده  -15برگزاركننده اردوهای خارج كشور ميبايوت درخواست برگزاری اردو را حداقل  2ماه پیش از زمان پیشبینـيشـده آغـاز
اردو به مرجع مربوط ارائه كند.
ماده  - 16هرگونه ثبت درخواست برگزاری اردو خارج از ظرف زماني تعیینشده در مواد  14و  15بـرای اردوهـای داخـل و خـارج
كشور با صالحديد مراجع مربوطه قابل بررسي است.
ماده  -17برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل در برگزاری اردو هوتند.
ماده  -18سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظـايف ،موـئولیت كامـل برگـزاری ،نظـارت و اجـرای دقیـق برنامـه اردو را كـه در
درخواست اخذ مجوز ارائه شده است بر عهده خواهد داشت .تنها در صورت بروز حوادث پیشبیني نشده و بنا به مصالح ،سرپرسـت
اردو ميتواند در برنامه اردو تغییراتي ايجاد كند.
ماده  -19در طول برگزاری اردو ،شركتكنندگان نميتوانند بدون اجازه سرپرست ،اردو را ترك كنند.
ماده  -20برگزاركننده اردو بايد حداكثر  10روز پـس از پايـان اردو ،گـزار

جـامع و مكتـوب اردو را ،بـه همـراه فـرم نظرسـنجي

شركتكنندگان به معاونت دانشجوييـ فرهنگي دانشگاه تحويل دهد.
ماده  -21اطالع رساني درباره برگزاری اردوها بايد از سوی برگزاركننده اردو به صورت علني و عمومي انجام شود تا كلیه دانشجويان
واجد شرايط به صورت عادننه امكان ثبتنام در اردو را داشته باشند.
بخش چهارم :مجوز برگزاري اردو
ماده  -22برگزاری هر اردو و يا سفر دانشگاهي با شرايط زير موتلزم اخذ مجوز از شورای فرهنگي دانشگاه است.
1ـ استفاده از امكانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو
2ـ تأمین تمام يا بخشي از هزينه اردو از سوی دانشگاه
3ـ نصب اطالعیه رسمي در فضاهای متعلق به دانشگاه

4ـ استفاده از عنوان دانشگاه يا يكي از تشكلهای رسمي دانشگاه در برگزاری اردو.
ماده  -23مرجع صدور مجوز مي بايد ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای داخل كشـور و دو مـاه پـس از ثبـت
درخواست برگزاری اردوهای خارج كشور ،نظر نهايي خود را به برگزاركننده اردو اعالم كند.
تبصره -شورای فرهنگي دانشگاه موظف است حداكثر  10روز بعد از طـرح درخواسـت برگـزاری اردوی خـارج كشـور ،در صـورت
موافقت ،نظر معاونت فرهنگي و اجتماعي يا شورای فرهنگي وزارت متبوع را نیز استعالم نمايد.
ماده  -24شركت افراد خارج از دانشگاه در اردوهای دانشجويي _ حوب مورد_ تنها با تأيید مرجع صـدور مجـوز اردو امكـانپـذير
است.
ماده  -25كلیه سفرهای جمعي دانشجويي كه با برنامهريزی متمركز وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری و وزارت بهداشـت ،درمـان و
آموز

پزشكي يا ساير نهادهای رسمي كشور اعالم و برگزار ميشود از شمول اين دستورالعمل خارج است.

ماده  -26معاونت دانشجويي _ فرهنگي دانشگاه موظف است شرح وظـايف سرپرسـت و عوامـل اجرايـي اردو از جملـه راننـدگان و
مقررات ويژه شركتكنندگان در اردو را تهیه كند و پیش از برگزاری اردو به اطالع و امضای ايشان برساند.
ماده  -27معاونت دانشجويي _ فرهنگي دانشگاه مي بايد جهـت نظـارت بـر نگـونگي برگـزاری اردو و عملكـرد برگـزار كننـدگان،
فرمهايي را برای نظرسنجي از شركتكنندگان در اردو تهیه كند و در اختیار ايشان قرار دهد.
ماده  -28معاونت دانشجويي _ فرهنگي دانشگاه همه سوابق و موتندات هر اردو اعم از درخواست برگـزاری اردو ،فهرسـت اسـامي
شركتكنندگان و عوامل اجرايي ،برگههای امضاشده شرح وظايف و فرمهای تكمیـلشـده نظرسـنجي را نگهـداری و اطالعـات ايـن
موتندات را در قالب فرمهای گزار گیری ساننه وزارتین استخراج كرده و به معاونـت فرهنگـي و اجتمـاعي وزارت متبـوع ارسـال
نمايد.
بخش پنجم :ايمني سفر
ماده  -29برگزاركننده اردو موظف است نكات مربوط به ايمني سفر را رعايت كند .از جمله:
 _1استفاده از اتوبوس دارای برگه معاينه فني و بیمهنامه همراه با رانندگان صالحیتدار مویرهای بینشهری
 _2استفاده از دو راننده برای مویرهای طونني (بیش از  500كیلومتر)
3ـ همراه داشتن وسايل و تجهیزات كمكهای اولیه
4ـ بیمه كلیه شركتكنندگان در طول برگزاری اردو
5ـ جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه
6ـ توجه به بهداشت عمومي (غذا ،خوراكيها ،مكانها و)....

تبصره - 1نزم است معاونت دانشجويي _ فرهنگي دانشگاه ضرورت رعايت موارد فوق را به اطالع برگزاركننده اردو برساند.
تبصره - 2در مواردی كه ايمني سفر به عوامل سفر اعم از :برگزار كننده ،عوامل اجرايي و دانشجويان نیاز به آموز

پیش از

اردو داشته باشد ،معاونت دانشجويي_ فرهنگي دانشگاه ملزم به برگزاری كالس آموزشي ميباشـد .تشـخیل لـزوم برگـزاری
دوره آموزشي با شورای فرهنگي دانشگاه است.
ماده  -30در مواردی كه سفر با هواپیما ،قطار يا كشتي انجام ميشود بررسي موارد ايمني سفر بر عهده شـورای فرهنگـي دانشـگاه
خواهد بود.
بخش ششم :تخلفات ،شكايات و تنبيهات
ماده  -31هرگونه عدول از مقررات و آيیننامههای دانشگاه ،اين دستورالعمل و تعهدات از سوی اشخاص حقیقي و حقـوقي (اعـم از
برگزار كنندگان ،شركتكنندگان و عوامل اجرايي) تخلف محووب ميشود.
ماده  -32ننانچه تخلفي در اردوها صورت پذيرد مرجع تشخیل ،شـورای فرهنگـي دانشـگاه و مراجـع رسـیدگي بـه آن كمیتـه
انضباطي دانشگاه ،هیأت نظارت بر تشكلهای اسالمي ،هیأت رسیدگي به تخلفات اداری مـيباشـد كـه پـس از بررسـي اولیـه و در
صورت لزوم طبق مواد  34 ،33و ساير مقررات دانشگاه حوب مورد تصمیمگیری ميكند.
ماده  -33آيیننامههای كمیته انضباطي ،هیأت نظارت بر تشكلهای اسالمي ،هیأت رسیدگي بـه تخلفـات اداری و سـاير مقـررات
دانشگاه حوب مورد مبنای رسیدگي به تخلفات است.
ماده  -34اگر تخلف از سوی اشخاص حقیقي (اعم از شركتكنندگان يا عوامل اجرايي) صورت گیرد طبق ضوابط و آيیننامـههـای
موجود به آن رسیدگي ميشود.
ماده  -35اين دستورالعمل در يك مقدمه ،شش بخش 35 ،ماده و 5تبصره در تاريخ  86/10/10به امضای وزير علوم ،تحقیقـات و
فناوری و وزير بهداشت ،درمان و آموز









پزشكي رسید و از تاريخ ابالغ به دانشگاه ها و مآسوات آموز

عالي نزمانجراست.

شیوه نامه اجرايي بازديدهاي علمي

ماده -1تعاريف
 )1-1بازديد علمي :بازديدهای يك و يا نند روزه دانشجويي تخصصي از محل صنايع
 )2-1موئول بازديد :يكي از اعضای هیئت علمي (استاد درس) و يا يكي از كارشناسان آزمايشگاههای دانشكده
 )3-1سرپرست بازديد :از دانشجويان دانشكده با معرفي دبیر انجمن علمي دانشجويي دانشكده و با تأيید مدير دانشجويي
ماده -2اهداف
 )1-2آشنايي هر نه بیشتر دانشجويان با آخرين دستاوردهای صنعتي و فناوریهای نوين در جهت ارتقـای سـطح علمـي و عملـي
دانشجويان
 )2-2مشاهده موتقیم دانشجويان با پديدههايي كه صرفاً در دروس نظری به آن اشاره شده است.
 )3-2گوتر

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

 )4-2رشد و توسعه مهارتهای دانشجويان از طريق مشاهدات موتقیم
 )5-2شناسايي نیازهای صنعت
 )6-2مقايوه پروژههای تئوری و عملي
 )7-2قرار گرفتن در فضای كار و آمادگي برای حضور در صنعت
ماده  -3روند اخذ مجوز برگزاری بازديدهای علمي
 -1-3سرپرست بازديد ميبايوت فرم درخواست مجوز بازديد ( فرم شماره ).......را تكمیل و  7روز كاري ،قبل از زمان بازديد بـه
اداره انجمنهای علمي دانشجويي تحويل دهد.
 -2-3پس از بررسي درخواست توسط اداره انجمنهای علمي دانشجويي و در صورت تأيیـد بازديـد مـورد نظـر ،سرپرسـت بازديـد
موظف است لیوت اسامي شركتكنندگان در بازديد را دو روز كاري قبل از بازديد ،پس از تائید اداره خدمات و نقلیه ،بـه اداره
انجمن های علمي دانشجويي ارائه نمايد.
ماده  -4سرپرست بازديد موظف است مفاد آيین نامه بازديدهای دانشجويي مصوبه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دستورالعمل-
های اجرايي را دقیقاً رعايت نمايد .هم ننین فرم گزار

بازديدهای هدفمند و برگههای نظرسنجي را در اختیـار شـركتكننـدگان

قرار داده و پس از تكمیل ،جمعآوری نمايد .پس از داوری و رتبهبندی گزار ها توسط يكي از اساتید و يـا دانشـجويان تحصـیالت

تكمیلي ،به همراه گزار

بازديد و نتايج نظرسنجي ،حداكثر ظرف مدت ده روز پس از برگزاري بازديـد بـه اداره انجمـنهـای

علمي دانشجويي تحويل دهد.
تبصره -توويه مالي بازديد ،منوط به ارائه گزار

توسط سرپرست و تمـامي شـركتكننـدگان مـيباشـد و در صـورت عـدم ارائـه

گزار ها ،برگزاری بازديدهای بعدی امكانپذير نميباشد.
ماده  -5تمامي شركتكنندگان در بازديدهای درسي موظف هوتند گـزار

بازديـدهای هدفمنـد و نظرسـنجي را بـه سرپرسـت

بازديد ارائه دهند.
ماده  -6اداره انجمنهای علمي دانشجويي پس از بررسي گزار های ارائه شده و روند داوری آنها ،گزار

برتـر را انتخـاب مـي-

نمايد.
ماده  -7جايزه نقدی ،لوح تقدير و تخفیف  50درصدی برای شركت در بازديد بعدی دانشكده برای نفر برگزيده در نظر گرفته شده
است.
ماده  -8برگزاری بازديدهای نند روزه فقط به صورت تك جنویتي مورد تأيید اداره انجمن های علمي است .و در صورت ضرورت
انجام به صورت مختلط و با درخواست يكي از اعضاء هیئت علمي دانشكده ،درخواست مربوطه به معاونت فرهنگي دانشجويي ،جهت
بررسي و اعالم نظر هیئت نظارت ،ارجاع خواهد شد.
ماده  -9برگزاری بازديدهای يك روزه به صورت مختلط ،فقط بـا حضـور يكـي از اعضـای محتـرم هیئـت علمـي و يـا كارشناسـان
دانشكده مربوط ،مجاز ميباشد.
ماده  -10دريافت تنخواه بازديدهای درسي دانشكده و توويه مالي بازديدهای درسي بر عهده موئول مالي انجمن علمي دانشـجويي
دانشكده ميباشد.
تبصره -1برگزاری هر بازديد منوط به توويه مالي بازديد قبلي آن دانشكده ميباشد.


تعیین ناظر براي شرکت در اردوهاي دانشجويي دانشگاه صنعتي امیرکبیر
تهیه و تنظیم :معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه

 -1تعريف ناظر:
به فرد يا افراد تأيید شده از سوی هیأت نظارت بر تشكلهای اسالمي دانشگاه كه از طرف معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (و با
پیشنهاد اداره كل فرهنگي يا اداره انجمن های علمي دانشجويي) جهت شركت و نظارت بر اردوی دانشجويي معرفي ميشوند ناظر گفته
خواهد شد .اين افراد از میان دانشجويان ،هیأت علمي،كاركنان دانشگاه و يا ساير دانشگاهها انتخاب ميشوند.

 -2شرايط و ويژگيهاي ناظر:
 -1-2دانشجوی سال اول كارشناسي نباشد.
 -2-2حتي انمكان تجربه حضور و يا سرپرستي اردوهای دانشجويي را داشته باشد.
 -3-2پرونده انضباطي يا سوء پیشینه اخالقي نداشته باشد.
 -4-2حتي انمكان تجربه فعالیت فرهنگي يا همكاری با نهادهای فرهنگي داخل دانشگاه را داشته باشد (با راهبردها ،سیاستها و
اسناد برنامههای فرهنگي دانشگاه آشنايي داشته باشد).
 -5-2فعال ،با نشاط ،قاطع ،با سعه صدر بان ،توانمند در ايجاد ارتباط و برخورد مناسب با گروهها و ساليق مختلف دانشجويان و اخذ
تصمیم مناسب در مواقع ضروری را داشته باشد.
تبصره  -1ناظر ميتواند از میان اعضای هیأت علمي دانشگاه و يا كاركنان نیز انتخاب گردد و شروط ( )1-2و ( )2-2صرفاً برای
دانشجوياني كه به عنوان ناظر انتخاب ميشوند ،مورد نیاز ميباشد.
تبصره  -2معاونت دانشجويي فرهنگي مي تواند برخي نظار خود را از بیرون دانشگاه صنعتي امیركبیر شناسايي نموده و جهت
تصويب و تأيید به هیأت نظارت بر تشكلها معرفي نمايد.
 -3شناسايي ،جذب و آموزش ناظر:
 -1-3معاونت دانشجويي فرهنگي ميبايوت افراد فعال و واجد شرايط را شناسايي نمايد كه در اين فرآيند ميتواند از طريق گروه-
های دانشجويي ،مشاركت دانشكدهها ،رصد برنامهها و اردوهای برگزار شده اقدام نمايد.
 -2-3افراد شناسايي شده در صورت احراز شرايط بند  2جهت شركت در جلوات يا اردوهای آموزشي اداره كل فرهنگي دعوت
ميشوند.
 -3-3شكل برنامه آموزشي با پیشنهاد اداره كل فرهنگي و تأيید هیأت نظارت دانشگاه برای هر ترم تعريف مي شود.
 -4-3پس از شركت در دورههای مذكور و تأيید توسط اداره كل فرهنگي ،شخل با عنوان ناظر جهت همراهي اردوهای دانشجويي
معرفي ميشود.
 -5-3پس از اعالم مجوز اردو ،اداره كل فرهنگي و اداره انجمن های علمي دانشجويي موظف به معرفي ناظر اردو به صورت مكتوب
به سرپرست اردو ميباشد.
 -4وظايف ناظر:
 -1-4ارائه گزار برگزاری اردو به صورت مكتوب به معاونت فرهنگي (منطبق با محورهای تعیین شده در گزار اردو)
 -2-4نظارت بر رعايت قوانین و مقررات دانشگاه در جريان اردو (دانشجويان موظفند در طول اردو قوانین و مقررات دانشگاه را
رعايت نمايند).

 -3-4ارتباط با موئولین دانشگاهي (معاون دانشجويي فرهنگي يا مديركل فرهنگي يا رئیس اداره انجمن های علمي دانشجويي) در
صورت بروز بحران در اردو
 -4-4مشاوره ،مذاكره و ايجاد ارتباط موتمر و مفید با سرپرست اردو در جهت رفع مشكالت احتمالي پیش آمده در جريان اردو و
برگزاری اردوی مناسب
 -5-4در صورت رعايت نشدن قوانین و مقررات انضباطي دانشگاه در طول اردو ،عدم رعايت برنامههای مصوب پیش بیني شده برای
اردو ،عدم رعايت برنامه زمانبندی و يا تعويض مقصد موافرت ،ناظر ميبايوت موارد را در گزار مكتوب به مديركل فرهنگي يا
رئیس اداره انجمن های علمي دانشجويي اعالم دارد.
 -6-4در صورت هرگونه نقض قوانین شرع و عرف كه به تشخیل ناظر ،مانعي برای ادامه جريان معمول اردو باشد ،ناظر ميبايوت
در خالل اردو مراتب را به مديركل فرهنگي يا رئیس اداره انجمن های علمي دانشجويي گزار نمايد.
 -7-4موئولیت تمامي وقايع اردو به عهده سرپرست اردو ميباشد و ناظر ،تنها عملكرد نظارتي خواهد داشت.
 -5حق الزحمه:
 -1-5با ارائه گزار مكتوب اردو از سوی ناظر پس از برگزاری اردو ،اداره كل فرهنگي يا اداره انجمن های علمي دانشجويي موظف
است نامه حق الزحمه ناظر را به امور مالي معاونت دانشجويي فرهنگي جهت پرداخت ارسال نمايد.
 -2-5مبلغ حقالزحمه ناظر ،مبتني بر مصوبه هیأت امنای دانشگاه صنعتي امیركبیر ،محاسبه و پرداخت ميشود.
اين آيیننامه در جلوه مورخ  1391/2/18شورای فرهنگي دانشگاه به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ برای تمامي مجموعهها
نزم انجرا ميباشد.

گزارش بازديد هدفمند (مختص بازديدكنندگان)

سوال  :1گزارشي از آن نه در اين بازديد مشاهده نموديد ،در نند سطر توضیح هید.
سوال :2نه مشكالتي از نظر شما در محل بازديد وجود داشت؟ (اعم از مشكالت صنعتي ،مديريتي ،و )...
سوال  :3راهكارها و ايده های خود جهت رفع برخي از مشكالت آن مجموعه را بیان نمايید.
سوال  :4شما توانايي حل كدامیك از اين مشكالت را داريد .به اختصار توضیح دهید.
خواهشمند است پاسخ سوانت را در قالب برگه  A4و حداكثر تا دو روز پس از بازديد ،جهت داوری به سرپرست بازديد ارائه دهید.

نظر سنجي بازديدهاي علمي دانشجويي
از اينکه با نظرات خود ما را در بهبود کیفیت فعالیت هاي علمي ياري مي نمايید ،سپاسگزاريم.

نام دانشکده برگزار کننده:

رشته و مقطع تحصیلي:

محل بازديد:
سواالت

عالي

متوسط

خوب

ضعيف

نظري ندارم

 -1اطالع رساني (زمان ثبت نام ،زمان شروع تبليغات و )...
-2نحوه ثبت نام
 -3روز و ساعت برگزاري
 -4كيفيت امكانات دانشگاه ( اتوبوس ،تغذيه و )...
 -5ميزان هزينه ي دريافتي جهت ثبت نام نسبت به كيفيت برگزاري
-6همكاري سرپرست بازديد در برگزاري
 -7همكاري دبير انجمن مربوطه در برگزاري بازديد
 -8همكاري اداره كل انجمن هاي علمي و المپيادها در برگزاري بازديد
-9ميزان نظم و انضباط
 -10رفتار مسئوالن برگزاري
 -11ميزان تمايل جهت دعوت دوستان براي بازديد از محل مذكور
-12ميزان ارتباط محل بازديد با رشته تحصيلي
 -13تأثير بازديد در هدايت تحصيلي
 -14تأثير بازديد در هدايت شغلي
 -15در مجموع بازديد علمي برگزار شده را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

در پايان ،پيشنهاد يا انتقاد خود ر ا ذكر نمائيد .همچنين اگر سوال يا چالشي در ارتباط با كليه موارد جاري در بازديد برگزار شده در ذهنتان
وجود دارد كه تمايل به انعكاس آن داريد ،قيد بفرماييد :
...................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................

