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انجمن های علمی دانشجویی از نهادهایی 

هستند که می توانند نقش موثری در توسعه 

اجتماعی و علمی جامعه داشته باشند و بر 

این اساس دارای کارکردها و وظایف آشکار و 

پنهان هستند که نتایج قابل پیش بینی نیز برای آنها متصور هستند. این انجمن ها 

ازطریق كاركردهای خود می توانند به تقویت و توسعه كارآفرینی در جامعه كمك 

كنند. هدف از تشکیل انجمن های علمی دانشجویی گسترش و ارتقای علمی 

و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی 

در زمینه فعالیت هر انجمن است. انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه آزاد 

اسالمی به عنوان یک نهاد مستقل، برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در بدنه 

دانشجویی حضور دارند. در این دانشگاه بیش از 2400 انجمن علمی دانشجویی 

و البته 310 انجمن فعال حضور دارند که مدتی است توسط شاخص ها ارزیابی 

می شوند. درواقع ارتقای کیفی و هدفمندسازی فعالیت انجمن  ها یکی از اصولی 

است که باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این دانشگاه در دستورکار خود قرار 

داده و بر همین اساس نیز مدتی است عملکرد انجمن های علمی دانشجویی را با 

شاخص هایی رتبه بندی می کند تا عملکرد هرکدام مشخص شود. درواقع مسئوالن 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این دانشگاه می گویند فعالیت انجمن ها فقط 

نباید روی کاغذ باشد؛ آنها معتقدند هر انجمنی که غیرفعال باشد باید از گردونه خارج 

شود. البته برای انجمن های غیرفعال 6 ماه فرصت درنظر گرفته شده است؛ یعنی 

مجوز آنهایی که فعالیت ندارند به مدت 6 ماه تعلیق شده و 6ماه هم به آنها فرصت 

داده شده که فعالیت خود را آغاز کنند، در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد. 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی پیش از این رتبه بندی ها 

را به صورت ساالنه انجام داده و به صورت ساالنه نیز منتشر می کرد. اما حاال هم 

به منظور رصد دقیق تر فعالیت انجمن ها و ایجاد انگیزه بیشتر و مداوم در اعضای 

انجمن ها، ارزیابی به صورت فصلی و چهارمرتبه در سال انجام خواهد شد. از این پس 

رتبه بندی ها ساالنه، اما به صورت یک چهارم سال به یک چهارم سال اعالم می شود. 

سال نیز براساس سال مالی تحصیلی درنظر گرفته شده است. ارزیابی و رتبه بندی 

یک  چهارم اول سال تحصیلی 1400-1399 انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 

براساس اطالعات ثبت شده توسط روسای دفاتر باشگاه  های پژوهشگران جوان در 

واحدهای دانشگاهی در سامانه پیوند صورت گرفته است. تغییرات رتبه درمقایسه با 

گزارش قبلی به دلیل ثبت اطالعات توسط تعداد بیشتری از واحدهای دانشگاهی، 

نزدیک تر شدن مکانیسم ارزیابی با آیین نامه پیشنهادی و دستورالعمل اعالم شده و 

همچنین رعایت سقف امتیاز برای هر فعالیت است. 

جوکار:مجوزانجمنهایغیرفعال6ماهتعلیقمیشود

محمدمهدی جوکار، مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران 

جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره ارزیابی 

جدید انجمن های علمی دانشجویی توضیح داد و گفت: »برای اینکه بین دانشجویان 

رقابت سالم علمی ایجاد کرده و به آنهایی که فعال هستند انگیزه دهیم، ارزیابی و 

رتبه بندی را برای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در دستورکار قرار دادیم. 

ازسوی دیگر به دنبال این هستیم تا مجوزها را در کمتر از دوماه بررسی کرده و با دید 

کمک به آنها مجوزها را تثبیت و ابالغ کنیم.« او ادامه داد: »تعداد زیادی انجمن علمی 

در دانشگاه وجود دارند که مدت زیادی است غیرفعال هستند؛ ما انجمن هایی که تا 

قبل از شرایط کرونایی غیرفعال بودند را احصا کرده و در مدت کرونایی نیز اگر فعالیتی 

نداشتند، فرض را بر این گذاشتیم که دو سال فعالیت نداشته اند.«مدیرکل هدایت و 

توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی 

با بیان اینکه مجوز این انجمن ها در کمیسیون مرکزی به مدت 6 ماه تعلیق خواهد 

شد، اظهار کرد: »به این انجمن ها 6ماه فرصت داده و به رئیس واحد و رئیس استان 

طی نامه ای اعالم می کنیم که انجمن مربوطه 6ماه فرصت دارد که فعالیت خود را 

آغاز کند و در غیر این صورت لغو مجوز خواهد شد.« او در ادامه برای ایجاد انگیزه 

برای فعالیت در انجمن ها نیز توضیح داد: »برای ایجاد انگیزه در انجمن های فعال 

و غیرفعال رتبه بندی را به صورت ساالنه و به صورت یک چهارم سال منتشر می کنیم. 

سال نیز براساس سال مالی تحصیلی درنظر گرفته شده است؛ یعنی برنامه ای که 

داریم برای اول آذر رنکینگ یک چهارم اول را انجام داده و برای اسفندماه نیز رنکینگ 

یک چهارم دوم سال را انجام خواهیم داد.« جوکار در ادامه تصریح کرد: »اتفاقی که 

می افتد این است که انجمن های غیرفعال و حتی آنهایی که مجوزشان تعلیق شده 

تشویق می شوند تا خود را ارزیابی کرده و در رتبه بندی قرار بگیرند. ازسوی دیگر برای 

اینکه اطالعات ارزیابی نرمال شود، شاخص ارزیابی را براساس فعالیت یک ساله در 

بازه های زمانی یک چهارم سال قرار می دهیم. به عبارت دیگر شاخص ارزیابی ساالنه 

خواهد بود، اما با تغییر و جابه جایی بازه ارزیابی به صورت یک چهارم سال.« 

تفاوتارزیابیجدیدچیست؟

او درخصوص تفاوت شیوه ارزیابی فعلی با ارزیابی قبلی نیز گفت: »در ارزیابی جدید 

یک سری شاخص ها که در آیین نامه پیش بینی شده و به صورت دستورالعمل به 

واحدها ابالغ شده بود را در ارزیابی جدید اعمال کردیم )جدول شماره 3(. بنابراین 

رنکینگ ها در ارزیابی جدید نسبت به ارزیابی قدیم تغییر کرده که این موضوع نیز به 

دو دلیل اصلی است؛ یک سری از انجمن ها در ارزیابی قدیم حضور نداشتند یعنی 

مسئوالن آنها در واحدهای دانشگاهی اطالعات خود را ثبت نکرده بودند.« مدیرکل 

هدایت و توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 

اسالمی درخصوص دلیل دوم نیز اظهار کرد: »در ارزیابی جدید سقف فعالیت ها را 

رعایت کردیم؛ در ارزیابی قبلی به دلیل ایجاد رقابت سقف فعالیت ها اعمال نشد، 

اما در رتبه بندی جدید، سقف فعالیت اعمال و این موضوع باعث شد به طور مثال 

امتیاز برخی واحدها همچون علی آباد کتول علی رغم فعالیت های زیاد، نسبت به 

رتبه بندی قبلی کمتر شود.«او با بیان اینکه یک سری اصالحات نیز در گزارش گیری 

انجام دادیم، تصریح کرد: »به طور مثال یک انجمن فعالیت خود را ثبت کرده، اما 

تاریخ فعالیت مشخص نبود یا مخدوش بود. یا برای مثال یک فعالیت برای چند 

انجمن ثبت شده بود؛ مثال یک کارگاه مقاله نویسی برگزار شده و بچه های انجمن 

شیمی، فیزیک و عمران در این کارگاه حضور داشته و این فعالیت برای هر سه انجمن 

ثبت شده است. کاری که کردیم این بود که این امتیاز را حذف و اعالم کردیم امتیاز 

کارگاه فقط به یک انجمن )انجمن اول ذکرشده( تعلق می گیرد.«

 

تمرکززداییازیکانجمنواحدوتوجهبههمهانجمنها

جوکار گفت: »همچنین ممکن است یک واحد دانشگاهی فقط یک انجمن فعال داشته 

و مسئوالن نیز از آن حمایت می کنند؛ شاید این تصور پیش آید که مسئوالن نسبت به 

بقیه انجمن ها کم توجه باشند، بنابراین باید تدبیری اندیشدیده شود تا تمرکز واحد 

دانشگاهی فقط روی یک انجمن نباشد. به طور مثال نقطه قوت واحد دانشگاهی قزوین 

رباتیک است، اما نباید از رشته زبان و ادبیات آن غافل شد. برهمین اساس در این گزارش، 

واحدهای دانشگاهی نیز براساس امتیاز انجمن ها رنکینگ شده اند. به عبارت بهتر به 

غیر از انجمن ها، واحدهای دانشگاهی نیز امتیازبندی شده اند.« )جدول شماره 1(

او درخصوص تفاوت دیگر رتبه بندی جدید با رتبه بندی قدیم بیان کرد: »در ارزیابی 

جدید رتبه بندی حقیقی شد؛ یعنی انجمنی که امتیاز 25 را با 6 فعالیت کسب کرده، 

باالتر از انجمنی است که امتیاز 25 را با 5 فعالیت کسب کرده است. همچنین 

رتبه های یک سال به انجمن های دارای امتیاز مساوی تعلق گرفت.«

 

برایتشویقانجمنهاچهتدابیریاتخاذشدهاست؟

جوکار درخصوص تشویق انجمن ها به فعالیت چند پیشنهاد و درخواست نیز 

مطرح کرد و گفت: »برای تشویق دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت حمایت 

از انجمن ها موارد مختلفی در دستورکار قرار گرفته است که از آن جمله می توان 

به اختصاص امکانات به انجمن، تخفیف شهریه به دانشجویان عضو هیات مدیره 

انجمن، امتیاز در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه اساتید مشاور انجمن و مرخصی تشویقی 

برای رئیس باشگاه انجمن برگزیده اشاره کرد. درخصوص دانشجویان، اعطای تخفیف 

شهریه به هیات مدیره انجمن را مطرح کردیم. درخواست این بود که تا 14 انجمن 

برتر، حداکثر 7 نفر و به ازای هر انجمن 20 درصد شهریه ثابت و متغیر در ترم بعد 

از انتشار، به صورت پلکانی تا 5 درصد تخفیف شهریه درنظر گرفته شود.« مدیرکل 

هدایت و توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 

آزاد اسالمی ادامه داد: »همچنین تخفیف شهریه 50 درصدی برای هیات موسس  

پیشنهاد شد؛ برای اساتید مشاور نیز درخواست پایه تشویقی را مطرح کردیم؛ 

همچنین برای 2 انجمن از 7 انجمن برتر کل کشور، درخواست پایه تشویقی برای 

استاد و برای استاد مشاورهای 7 انجمن برتر اولیه، 2 امتیاز فعالیت اجرایی ماده 4 

آیین نامه ارتقا پیشنهاد شد تا اساتید نیز پای کار آمده و از دانشجویان حمایت کنند. 

البته این درخواست ها درحال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.«

او گفت: »در برخی واحدها کارمندانی مدیریت مجموعه انجمن ها را برعهده 

دارند که برای این دسته از کارمندان نیز دو روز مرخصی تشویقی و لوح تقدیر 

 درنظر گرفته شده است.« در این گزارش، رتبه بندی یک چهارم اول سال تحصیلی

 1400-1399 انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در بازه 

1398/9/1 تا 1399/8/30آمده است. ) جدول شماره 2(

»فرهیختگان«ازرتبهبندییکچهارماولسالتحصیلی14۰۰-1399انجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهآزاداسالمیگزارشمیدهد

 مسیر �پیشرفت انجمن های علمی
 زیر ذره بین باشگاه �ژوهشگران
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نهضتترجمه

روزنامه»فرهیختگان«پیشازایندرستونیتحتعنوان»تاریخعلمدراسالمو

ایران«بهتبیینمباحثعلمیودقیقتاریخاینمبحثمهمومطرحدرمجامع

علمیروزمیپرداخت.بنمایهاینرشتهمقاالت،اساسامباحثیبودکهدکتر

علیاکبروالیتیدربرنامهتلویزیونی»ایران«ازشبکهدومسیمابیانکردهوسپس،

بنابهدرخواستهایمتعدداساتید،پژوهشگرانودانشجویانجهتتبیین

دقیقترمباحثوارائهمستنداتاینمطالب،برایچاپدرروزنامهتنظیمکرده

بود.»فرهیختگان«درپاسخبهدرخواستهایمکررخوانندگان،مطابقگذشته

بهچاپاینمجموعهادامهخواهدداد.البتهبهجهتاتصالوپیوستگیمباحث،

پیشازشروعمباحثجدید،نگاهومروریخواهیمداشتبهمباحثگذشتهکه

درهمینستونمنتشرخواهدشد.

| | |

از نظر دانشمندان مسلمان، به معنای دقیق کلمه، دانش همیشه وسیله بود نه هدف. به 

این معنا که کسب معرفت و دانایی زمانی ارزشمند بود که در خدمت رسیدن به رستگاری 

و کسب رضایت الهی به کار گرفته می شد. از این رو بود که مسلمانان به دانش اندوزی 

مسلمانان  روی  علمی  جدید  باب های  غیرعرب،  ملل  با  مواجهه  می شدند.  ترغیب 

گشود؛ به طوری که علی رغم مخالفت امرای اموی با علم، مسلمانان به ترجمه متون 

یونانی، فارسی و هندی به عربی همت گماشتند. ابن ندیم، افزون بر آل نوبخت، از 15 

نفر دیگر نام می برد که از متون فارسی میانه را به عربى ترجمه می کرده اند. ترجمه هایى 

هم از متون هندى در زمینه های پزشكى و نجوم و جز آن صورت پذیرفت. مسلم است كه 

بزرگ ترین آثار علم هندى، مانند مقاالت پزشكى و آثار ریاضی دانان بزرگى چون اریبهاطا 

و براهماگوپتا و آثار مهمى كه در زمینه نجوم نوشته شده و از آن میان، بخشی از سدهانته 

)ِسنِد هند(، كه به احتمال قوى متعلق به دوره هاى بین قرن سوم پیش از میالد و قرن 

هشتم بعد از میالدند، در پیشرفت علوم در جهان اسالم بسیار تاثیرگذار بوده اند.

در این میان ابن   مقفع، مترجم کلیله و دمنه، اهمیتی بی بدیل دارد. این دگرگونی فرهنگی 

و ادبی که زمینه وقوع نهضت ترجمه بود، با ترجمه  ها و اقتباس های او از آثار غیرعربی 

آغاز شد.

شیخ المترجمین ُحَنین  بن  اسحاق َعّبادِی )=متولد حیره( نیشابوری )264-149ق( از دیگر 

مترجمان مهمی بود که در بیت  الحکمه فعالیت می کرد. چنانکه از نسبتش پیداست، مدتی 

در شهر شیعه نشین نیشابور بوده و با توجه به زمان هجرت حضرت امام رضا)ع( از مدینه به 

مرو و حضور پراهمیت آن حضرت در شهر نیشابور )200 یا 201ق( می دانیم که حنین در 

این زمان در شهر نیشابور حضور داشته و به ظّن قوی به محضر آن امام بزرگوار شرفیاب شده 

بوده است و شاید رغبت بی سابقه حنین در ترجمه متون به عربی و ویرایش متون ترجمه 

پیش از خود، به رهنمود حضرت امام رضا)ع( بوده است. پیش از حنین، مترجمان آثار 

ترجمه از یونانی در بیشتر اوقات در بند متن بودند و لفظ به لفظ از سریانی به عربی ترجمه 

می کردند. حنین این شیوه کار را بی اعتبار اعالم کرد و یک شیوه فنی و پیشرفته ترجمه 

جایگزین آن کرد. شیوه پیشرفته حنین پس از او در همه ترجمه های مسلمانان از کتب 

علمی خارجی پی گرفته شد. حنین نصرانی مذهب )نسطوری( و متولد َعّباده )حیره( بود. 

حنین در جندی شاپور و در بغداد تحت نظر پزشک مشهوری چون ابن ماسویه، پزشکی 

آموخت. او از مشهورترین طبیبان دربار عباسی و مترجمی حاذق و مسلط به زبان های 

یونانی و سریانی و عربی بود. از البه الی متون می دانیم که وی چندبار برای خرید كتاب های 

یونانی به آسیای صغیر و روم سفر کرده است. سریانی را در اسكندریه و زادگاهش عربی را در 

بصره و یونانی را در مصر و اسكندریه آموخت. در بصره عربی را از خلیل بن احمد یاد گرفت. 

در آنجا هم درس با سیِبِویه، امام نحویان، بود. برای آموزش طب به بغداد نزد یوحنا بن ماسویه 

رفت. یوحنا از او خواست كه به صرافی و سوداگری رو آورد؛ زیرا بیشتر اقوام وی به تجارت 

روی می آورند. حنین این سخن استاد را به تحقیر مقام علمی خویش استنباط کرد. پس، 

رنجیده خاطر، بغداد را رها كرد و در مناطق گوناگون دانش اندوزی كرد. پس از آن با تغییر نام 

و با دانش فراوانی كه اندوخته بود نزد استاد پیشین خود رفت و او را با علم خود شرمسار كرد. 

ورود حنین به دربار عباسیان را از زمان هارون الرشید می دانند. شهرت وی در زمان حكومت 

مأمون و با ترجمه كتاب های گوناگون، مضاعف شد. ترجمه های حنین چنان مشهور شد كه 

مأمون به اندازه وزن كتاب هایی كه ترجمه می كرد به او طال داد. شهرت حنین فقط به سبب 

ترجمه هایش نبود. در تشخیص و درمان بیماری ها نیز به استادی رسیده بود، چنانكه 

جبرئیل بن بختیشوع، و دیگر پزشكان از حسادت وی را بیشتر مترجم خوبی می دانستند 

تا طبیبی حاذق. درباره راهیابی حنین بن اسحاق به درگاه هارون نوشته اند. می گویند روزی 

از حنین خواست كه زهری برای کشتن مخالفان خالفت عباسی بسازد. حنین نپذیرفت و 

گفت که »درس آدم كشی نخوانده است«. خلیفه پس از این اتفاق او را زندانی كرد. روزی 

پس از آزاد كردنش، لوازم جالدی را مقابلش قرار داد و همان گفت وگو تكرار شد. خلیفه 

عباسی پس از آن او را رها كرد و فقط در کارهای علمی از او مشورت می گرفت و هیچ گاه 

دیگر مشارکت در جرائم مرسوم خلفای عباسی را از او نخواست. فرزندان حنین بن اسحاق 

نیز مترجمان زبردست و دانشمندان زمان خود بوده اند. پس از حنین، دانشمندانی به 

بررسی آثارش و شرح احوال او پرداختند: ربیع بن احمد اََخِوینی بخاری مكّنی به ابوالحكیم 

که شاگرد محمد بن زكریای رازی بود در كتاب هدایه المتعلمین، در بخش نخست عقاید و 

آرای پزشكان نامدار پیش از خود را بررسی كرده است كه یكی از آنان حنین بن اسحاق است؛ 

ابوبكر محمدبن خلیل رقی، طبیب و مدرس نامدار قرن چهارم هجری و نخستین كسی كه بر 

المسائل حنین بن اسحاق شرح و تفسیر نوشت؛ علی بن عیسی در كتاب تذكره الكحالین در 

سه مقاله نظریات طبیبان پیش از خود را بررسی كرد كه یكی از آنان حنین بن اسحاق بود. 

اهمیت فعالیت علمی حنین در ترویج ترجمه آثار یونانی بقراط و جالینوس در میان طبیبان 

مسلمان است. البته به روایت ابن ندیم نخستین كسی كه آثار یونانی را به سریانی بازگرداند 

سرجیوس رأس العینی بوده است که به احتمال، به سبب محدود بودن آثارش، شهرت حنین 

را نیافت.

نوآوری های حنین در ترجمه آثار علمی به عربی عبارتند از:

•مراجعه به منابع اصلی یونانی

•گردآوری نسخه های خطی گوناگون برای تدوین یک متن موثق

•ترجمه متون براساس معنا و مفهوم کلی عبارت و نه صرفا ترجمه لفظ به لفظ

بنابر نقل منابع، او باقی عمر خود را در راه ترجمه، تفسیر و تألیف صرف کرد. از این  رو، 

به حق او را شیخ المترجمین نام نهادند.

دانشگاهدانشگاه @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

)جدولشماره3(ارزیابیانجمنهایعلمیدانشجویی

سقف نحوه اختصاص امتیازتوضیحاتفعالیت محور
امتیاز

ت های اصلی
فعالی

14به ازای هرمورد 2 امتیازبازدید علمیتوانمندسازی

28به ازای هرروز 4 امتیازبیش از یک روزتور علمی

14به ازای هرمورد 2 امتیازسخنرانی علمی

20به ازای هرمورد 5 امتیازکارگاه

12به ازای هرمورد 3 امتیازکرسی ترویجی

12به ازای هرمورد 3 امتیازکرسی اندیشه ورزی

30به ازای هرشماره در سال 5 امتیازچاپی یا الکترونیکینشریه علمی دانشجویینشر علم

30به ازای هرمورد 6 امتیازنرم افزارتولید محتوای چندرسانه ای

28به ازای هرمورد 4 امتیازاپلیکیشن تخصصی

فیلم و موشن گرافی )تا 10 دقیقه( 2 امتیازفیلم و انیمیشن
کوتاه )زیر 30 دقیقه( 10 امتیاز

کامل )باالی 30 دقیقه( 20 امتیاز

30

20بسته به نظر گروه آموزشی 2 تا 10 امتیازمجسمه، گرافیک، نقاشی، ماکت و.. خلق اثر هنری

به ازای هر وب سایت 15 امتیازبه ازای هر صفحه ایجاد صفحات مجازی و وب سایت
مجازی مشروط به به روز بودن، 3 امتیاز

30

 فعالیت های 
علمی-اجتماعی

15به ازای هر اردو 5 امتیازمشارکت در برگزاریاردوهای دانشجویان جدیدالورود

20به ازای هر جلسه در هر مرکز آموزشی 10 امتیازهمایش ترویجی رشته تحصیلی

30به ازای هرمورد 5 امتیازفعالیت های خیریه ای

40به ازای هرروز 10 امتیازدر مناطق کم برخوردارفعالیت های جهادی تخصصی

ت ها
سایر فعالی

ارتباطات و تعامالت 
علمی

با مراکز و مجموعه های علمی ملی همکاری و مشارکت علمی
و بین المللی

ملی به ازای هرمورد 5 امتیاز، بین المللی به ازای 
هرمورد 10 امتیاز

30

15به ازای هرمورد 5 امتیازعضویت انجمنعضویت در اتحادیه های علمی مربوطه

15به ازای هرمورد 5 امتیازعضویت انجمنعضویت در نظام یا انجمن علمی مربوطه

در راستای تامین نیازهای علمی و تفاهم نامه
مهارتی دانشجویان عضو

عمومی بودن تا 8 امتیاز
اختصاصی بودن برای انجمن 10 امتیاز

30

مشارکت دانش آموختگان دانشکده ارتباط با دانش آموختگان
در برنامه های انجمن

16به ازای هرمورد 1 امتیاز

20به ازای هرمورد تا 10 امتیازدر برنامه های مختلفکسب رتبه و افتخار در تعامالت علمی

برگزاری مسابقات علمی )فناورانه، مسابقهرویدادهای علمی
اندیشه ورزی، سخنوری( درون واحدی

30تا 10 امتیاز به ازای هرمورد

برگزاری مسابقات مهارتی 
درون واحدی

30تا 15 امتیاز به ازای هرمورد

مشارکت انجمن در برگزاری 
مسابقات بین واحدی، ملی یا 

بین المللی 

به ازای هرمورد ملی حداکثر 4 و بین المللی 
حداکثر 7

21

شرکت تیم انجمن در مسابقات 
بین واحدی، ملی یا بین المللی

تا 10 امتیاز به ازای هرمورد )ملی حداکثر 5 و 
بین المللی حداکثر 10(

30

سطح درون واحدی تا 5 امتیاز به ازای هرمورد، مشارکت در برگزاری همایش ها و کنفرانس های تخصصی
سطح منطقه ای و ملی تا 10 امتیاز به ازای هرمورد

30

سطح درون واحدی تا 5 امتیاز به ازای هرمورد، مشارکت در برگزاری جشنواره های علمی-تخصصی
سطح منطقه ای و ملی تا 10 امتیاز به ازای هرمورد

30

سطح درون واحدی تا 5 امتیاز به ازای هرمورد، مشارکت در برگزاری نمایشگاه هنری، علم و فناوری
سطح منطقه ای و ملی تا 10 امتیاز به ازای هرمورد

30

10تا 5 امتیاز به ازای هرمورد چهره های علمیبزرگداشت

 طرح پژوهشی خاتمه یافته اجرای طرح پژوهشی فعالیت های پژوهشی
)به نام انجمن(

عضو انجمن: مجری طرح پژوهشی 5 امتیاز، 
همکار هر طرح پژوهشی 2 امتیاز

15

شرکت در انجام پروژه های 
برون دانشگاهی

18عضو انجمن: همکار طرح پژوهشی 6 امتیازطرح پژوهشی خاتمه یافته

21به ازای هر 16 جلسه 7 امتیازدوره های کمک آموزشی و حل تمرینفعالیت های آموزشی

انعکاس فعالیت و 
اخبار انجمن

به ازای هرخبر در رسانه های محلی 1 امتیاز، 
به ازای هر خبر در رسانه های ملی 3 امتیاز

20

جدول1:رتبهواحدهایدانشگاهیدرارزیابییکچهارماولسالتحصیلی1399-14۰۰

انجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهآزاداسالمی

تعداد انجمن های نام واحد
فعال

امتیاز کل 
انجمن های واحد

تعداد کل فعالیت های 
انجمن های واحد

14636106تهران غرب
1055188شهر قدس
941584شهرکرد

839071تهران پزشکی

 51خمینی شهر-مهندسی نفت147

 51کرمان-میکروبیولوژي147

 51جهرم-میکروبیولوژی147

42Fزاهدان-مدیریت203

 42خمین- الهیات 203

 42خمین-معماری203

 42بندرعباس-اقتصاد203

 42شوشتر-انجمن علمی حسابداری203

 42رشت-انجمن علمی کشاورزی203

 42شوشتر-انجمن علی کامپیوتر203

 42تهران علوم وتحقیقات-دامپزشکی203

 42نور-مهندسی صنایع203

 41خمین- کامپیوتر212

 41خمین-عمران212

 41خمینی شهر-کامپیوتر212

 32میانه-کشاورزی و گیاهان دارویی215

 31تهران شرق-حسابداری216

 31شهرکرد-حسابداری216

تهران مرکزی-انجمن علمی دانشجوی گروه 218
مهندسی هسته ای

21 

 21کرج- الهیات 218

 21بناب- انجمن علمی حسابداری218

 21زاهدان-ادبیات فارسی218

 21زنجان-انجمن علمی حقوق دکتر شهیدی218

 21خوراسگان-انجمن علمی صنایع غذایی218

 21شوشتر-انجمن علمی عمران218

 21مبارکه-انجمن علمی مهندسی مکانیک218

 21اراک-بهداشت218

 21زاهدان-پرستاری218

 21اراک-حسابداری218

 21بیرجند-حسابداری218

 21گرمسار-حقوق218

 21تبریز-روانشناسی218

 21تهران مرکزی-عکاسی218

 21بندرعباس-علوم تربیتی218

 21زاهدان-علوم سیاسی218

 21زاهدان-عمران218

 21بندرعباس-گمرک218

 21تبریز-مهندسی پزشکی218

 21تبریز-مهندسی عمران 218

 21تبریز-مهندسی مکانیک218

 11ملکان-برق240

امتیازگروهرتبهای

+A<7۵

A4۵-7۵

B21-44

C1۵-2۰

D1۰-14

E۵-9

F<۵

جدول2:رتبهانجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاهدرارزیابییکچهارماولسالتحصیلی1399-14۰۰

امتیاز کل نام واحد-انجمنرتبه
انجمن

تعداد کل 
فعالیت ها

گروه رتبه ای

A+18131شهر قدس-حقوق1

 16635شهرکرد-دامپزشکی2

 13337علی آباد کتول-پرستاری3

 10420تهران غرب-گردشگری و هتلداری4

 9819تهران پزشکی-انجمن علوم دارویی5

 9416شهر قدس-شهرسازی6

 8515شهرکرد-روانشناسی7

 8217شهرکرد-حقوق8

 8016تهران غرب-انجمن علمی صنایع9

 7915شهرری-مدیریت10

7010Aتهران غرب-حسابداری11

 709خرم آباد-عمران12

 6812تهران غرب-روانشناسی و مشاوره13

 6610تهران غرب-انجمن کامپیوتر14

 6410شهر قدس-صنایع غذایی15

 6010الهیجان-کامپیوتر16

 609شهر قدس-زبان انگلیسی17

 5312تهران غرب-زبان18

 5111خرم آباد-پرستاری19

 4811تهران پزشکی-انجمن پزشکی20

 467اسالمشهر-کامپیوتر 21

3911Bصفادشت-صنایع غذایی22

 386تهران غرب-ارتباط و رسانه23

 356شهرری-زیست شناسی 24

 355تهران غرب-انجمن علمی محیط زیست25

 346خرم آباد-برق26

 335شهر قدس-عمران27

 325تهران پزشکی-انجمن علمی شیمی دارویی28

 325شهرری-شیمی 28

 306تهران علوم و تحقیقات-مهندسی هوافضا30

 304شهرری-کامپیوتر31

 295شهر قدس-بیوشیمی32

 285تهران غرب-معماری33

 283بیرجند-روانشناسی34

 275اسالمشهر-جغرافیا35

 274تهران علوم وتحقیقات-صنایع غذایی36

 274تهران غرب-طراحی صنعتی36

 265تهران پزشکی-انجمن علمی دندانپزشکی38

 257تهران شرق-مکانیک39

 254تهران علوم وتحقیقات-علوم زیستی40

 253رشت-انجمن علمي مدیریت 41

 253شهر قدس-علوم دامی41

 244شهر قدس-روانشناسی43

 243شهر قدس-نانو محاسباتی44

 235نور-صنایع غذایی45

 225ساری-پزشکی46

 225قزوین-انجمن معماری و شهرسازی46

 225خوراسگان-انجمن علمی برق46

 225شهرکرد-پرستاری46

 224خمینی شهر-حقوق50

206Cاسالمشهر-برق51

 205زنجان-انجمن علمی مامایی رویان52

 205کرج-علوم دامی 52

 204تبریز-دامپزشکی54

 204اسالمشهر-تربیت بدنی54

 204اسالمشهر-علوم تربیتی54

 204پردیس-مهندسی شهرسازی54

 204خوراسگان-انجمن علمی حقوق54

 203شهرکرد-بهداشت59

 202تهران غرب-برق60

 202شهرری-حسابداری 60

 202شهرری-روان شناسی60

 199زاهدان-علوم آزمایشگاهی63

 194خمینی شهر-برق64

 174قزوین-انجمن مهندسی پزشکی65

 174شهرکرد-معماری65

 174اسالمشهر-مکانیک65

 174خمینی شهر-مهندسی پزشکی65

 172تهران غرب-عمران69

 172شهر قدس-مهندسی شیمی69

 163رشت-انجمن علمی پرستاری و مامایی71

 165جهرم-زیست شناسی72

 165تهران مرکزی-کامپیوتر72

 164زاهدشهر-روانشناسی 74

 164خمینی شهر-مکانیک74

 164خرم آباد-میکروبیولوژی74

 153قائمشهر-روانشناسی77

 153خوراسگان-انجمن علمی مامایی77

 153جهرم-پرستاری77

 153سمنان-پرستاری77

 153تنکابن-زیست شناسی77

 153کرج-صنایع77

 153رباط کریم-معماری77

 153الهیجان-معماری77

 152ساری-پرستاری85

 152رشت-انجمن علمی تربیت بدنی85

قزوین-انجمن مهندسی صنایع - گروه 85
صنایع غذایی

152 
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