هب انم خدا وند جان و خرد
شیوهنامه ارزیابی فعالیتهای شاخههای دانشجویی
به منظور تحقق ماده  6-5اساسنامه انجمن رمز ایران مبنی بر جذب ،تشویق و هدایت دانشجویان عالقهمند به
انجام فعالیتهای علمی ،که از جمله اهداف اصلی تشکیل شاخههای دانشجویی بهشمار میرود و در آیین نامه
شاخههای دانشجویی به صراحت ذکر شده است ،این شیوهنامه تدوین شده است .برای نیل به این اهداف ،دو راهبرد
زیر دنبال میشود:

 تقویت و توسعه فعالیتها به منظور پیشتازی در علم و دانش افتا :بخش مهمی از فعالیتهای پژوهشی
که منجر به تولید علم و دانش افتا میشود با مشارکت دانشجویان صورت میگیرد .لذا شاخههای
دانشجویی میتوانند دانشجویان را در این راستا هدایت نمایند.

 تمرکز بر فعالیتهای تخصصی و حرفهای در حوزههای فرهنگسازی و آموزش افتا :بخش مهمی از
مخاطبین فرهنگسازی و آموزش افتا دانشجویان هستند .لذا شاخهها میتوانند با جذب ،تشویق و هدایت
دانشجویان به فرهنگسازی و آموزش افتا کمک کنند.
همچنین شاخهها در دو حوزه "فناوری ،صنعت ،و بازار افتا" و "اشاعه فرهنگ عمومی افتا" ،از برنامه راهبردی
انجمن رمز ،میتوانند نقشآفرین باشند .به منظور تبیین این دو راهبرد و با تکیه بر برنامه راهبردی انجمن رمز،
کمیته شاخههای دانشجویی مبادرت به تهیه شیوهنامه ارزیابی فعالیتهای شاخههای دانشجویی برای یاری رساندن
به کلیه شاخههای دانشجویی در جهت نیل به اهدافشان کرده است .بدین ترتیب ،هر شاخه با محوریت این
شیوهنامه و با توجه به امکانات دانشگاه مربوطه میتواند اقدام به برنامهریزی برای فعالیتهای یک ساله خود نماید.
این شیوهنامه توسط کارگروه شاخههای دانشجویی انجمن رمز ایران جهت انسجام راهبردها و ساز وکار پیگیری
آنها برای تحقق اهداف زیر در  ۷بخش و  66ماده تنظیم شده است.
-1افزایش دامنه اعضا.
 -6تسهیل رابطه اعضا با کمیته اجرایی شاخه و انجمن.
 -3جلب مشارکت همه اعضای شاخه در فعالیتها.
 -4دانشافزایی و ظرفیتیابی.
 -5ارتباط دانشجویان با صنعت.
 -6ثبت و انتقال تجربیات.
 -۷ارتباط بین دانشگاهی.
در جدول زیر ریز فعالیتهای پیشبینی شده برای تحقق اهداف هفتگانة باال ،به تفکیک ،همراه با امتیاز هر یک
مشاهده میشود.

جدول فعالیتها و امتیازها
ردیف

بندهای
سنجه

مرتبط با

امتیاز

مسئول اندازهگیری

توضیحات

اهداف

1

تعداد اعضای دانشجویی انجمن رمز در
دانشگاه مورد نظر در هر سال

1

( × )+1تعداد افزودهشده
( × )-1تعداد کاستهشده
بازه امتیازدهی]-11,11 [ :

مسئول منزلگاه
الکترونیکی انجمن

چنانچه عضویت به صورت
الکترونیکی انجام شود.

6

راهاندازی شاخهی جدید (دانشگاه
یاریدهنده)

1

 × 5تعداد شاخهی
راهاندازیشده

نمایندهی انجمن در آن
دانشگاه

--

3

راهاندازی شاخهی جدید (دانشگاه
میزبان)

1

61

نمایندهی انجمن در آن
دانشگاه

--

4

پیوستگی فعالیّتها

1

{ × 5کمینهی « »5و «تعداد
سال پیوستهی تشکیل شاخه
که در هر سال دست کم 61
امتیاز توسّط شاخه کسب
شده باشد»}

کارگروه شاخههای
دانشجویی

چنانچه شاخه دانشجویی
دانشگاه مربوطه  5سال پیوسته یا
بیشتر فعال بوده باشد کمینه
امتیاز آن  65خواهد بود.

5

بهروزرسانی وبگاه شاخه شامل معرفی
اعضا و گزارش انتخابات

6و3

6

مسئول ارتباطات
شاخهی دانشجویی

تا  1ماه پس از انتخابات
(امتیاز برای یک بار محاسبه می
شود).

6

تعداد اخبار غیرتکراری در وبگاه شاخه

6

( × )+1تعداد خبرهای غیر
تکراری

مسئول ارتباطات
شاخهی دانشجویی

در یک سال

۷

تعداد اخبار غیرتکراری در کانالهای
اجتماعی

6

( × )+1تعداد خبرهای غیر
تکراری

مسئول ارتباطات
شاخهی دانشجویی

در یک سال

8

درصد تغییر تعداد اعضای کانالهای
اجتماعی شاخه

6

درصد نرمالشدهی افزایش یا
کاهش اعضای کانالهای
اجتماعی شاخه در بازهی
[]-5, +5

مسئول ارتباطات
شاخهی دانشجویی

اعضای کانالهای اجتماعی لزوماً
عضو انجمن نیستند.

9

قرار دادن برنامهی ساالنهی شاخه در
وبگاه شاخه

6

11

مسئول ارتباطات
شاخهی دانشجویی

تا  1ماه پس از انتخابات

11

برگزاری انتخابات در زمان مقرر

3و6

11

نمایندهی انجمن در آن
دانشگاه

در بازه  1تا  31آبانماه هر سال

11

قرار دادن گزارش تقسیم وظایف اعضای
شاخه در وبگاه

3

5

رئیس شاخه

--

ردیف

بندهای
سنجه

مرتبط با

مسئول اندازهگیری

امتیاز

توضیحات

اهداف
16

سخنرانیهای ماهیانه (سمینار)

4

 × 6(+6تعداد سخنرانیها)

مسئول کمیته علمی
شاخه

بررسی از طریق وبگاه انجمن

13

سخنرانیهای ماهیانه (کارگاه)

4

 × 3(+4تعداد سخنرانیها)

مسئول کمیته علمی
شاخه

بررسی از طریق وبگاه انجمن

14

نتیجه نظرسنجی از شرکت کنندگان
(سخنرانی یا بازدید علمی)

4و5

در بازه []1,3
به ازای هر سخنران
یا بهازای هر بازدید

مسئول کمیته علمی
شاخه

تکمیل فرم نظرسنجی
(مجموع امتیاز نظرسنجی درباره
سخنرانیها ،بهطوریکه هر رویداد
بین  1تا  3امتیازدهی میشود).

قرار دادن چکیده سخنرانی و زندگینامه
15
علمی سخنران در وبگاه

4

1

مسئول ارتباطات شاخه

نهایتاً یک هفته قبل از سخنرانی

قرار دادن اطالعیه برگزاری هر رویداد در
16
وبگاه شاخه

4

1

نهایتاً یک ماه قبل از برگزاری هر
مسئول ارتباطات شاخه
رویداد

1۷

بازدیدهای علمی

5

 × 5تعداد بازدیدها

18

شرکت در رقابتهای ملی و بینالمللی

5

کمینه { 5و

19

درآمد کسب شده توسط شاخه در یک
سال (از طریق هزینه ثبت نام
یا حامیان مالی هر رویداد)

𝑁

}

51

که در آن  Nتعداد کل
شرکت کنندگان در آن
رویداد ملی یا بین المللی
است.

درآمد ناخالص
5

بودجه اولیه شاخه

مسئول ارتباطات شاخه

--

 )1اگر  %31دانشجویان عضو
انجمن که در مسابقه شرکت کرده
اند دارای رتبهای در بازه [11و]1
مسئول ارتباطات شاخه باشند امتیاز شاخه در دانشگاه
مربوطه در  3ضرب میشود.
 )6در صورتی که امتیاز عدد
اعشاری شود ،به باال گرد شود.
در صورتی که امتیاز عدد اعشاری
مسئول امور مالی شاخه
شود ،به باال گرد شود.

61

برنامه  6ماهه برای رویدادها در وبگاه

6

 × 6تعداد برنامه فصلی

مسئول کمیته علمی
شاخه

پیش از شروع هر فصل

61

گزارشهای شاخه روی وبگاه

6

 × 6تعداد گزارشها

مسئول ارتباطات شاخه

حداکثر یک ماه پس از رویداد

66

گزارش ساالنه مالی شاخه به انجمن

6

5

مسئول ارتباطات شاخه

حداکثر یک ماه پس از انتخابات
شاخه جدید

63

گزارش کارهای انجام شده در یک سال
در روز انتخابات شاخه جدید

6

5

رئیس شاخه

به صورت اسالید

ردیف

بندهای
سنجه

مرتبط با

امتیاز

مسئول اندازهگیری

توضیحات

اهداف
64

میزان همکاری با سایر دانشگاهها
(سخنرانی)

۷

 × 3تعداد سخنرانی

مسئول ارتباطات شاخه

--

65

میزان همکاری با سایر دانشگاهها
(سمینار)

۷

 × 3(+6تعداد سخنرانیهای
سمینار)

مسئول ارتباطات شاخه

--

66

میزان همکاری با سایر دانشگاهها
(کارگاه)

۷

 × 4(+4تعداد سخنرانیهای
کارگاه)

مسئول ارتباطات شاخه

--

این شیوه نامه توسط کارگروه شاخههای دانشجویی انجمن رمز ایران در 66بند تنظیم شده است و در تاریخ  96/11/6۷در کارگروه
برنامهریزی و نظارت کمیته راهبردی شورای اجرایی انجمن رمز ایران مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و تصویب شد.

