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باسمهتعالي
آئيننامه پيشنهادي اعطاي تسهيالت و امتيازات به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان
مقدمه:
در اجراي مفاد فصل دوم اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و به منظور توسعه حمايتها و تسهيالتي كه قابل
تخصيص به اعضاء باشگاه ميي باشيدآ آئيين ناميه مصيو  58/4/72بيه شيرز زيير ا يالز و در سيه بخي
استعدادهاي درخشانآ اعضاي عادي و اعضاي دان آموزي ارائه مي شود.
ماده  :7تعاريف
 1-1در اين آئين نامهآ نام دانشگاه آزاد اسالميآ به اختصار "دانشگاه" نگارش شده است.
 7-1منظور از "باشگاه" در اين آئين نامهآ باشگاه پژوهشگران جوانآ وابسته به دانشگاه مي باشد.
 3-1براي اختصار در ذكر نام كامل واحدهاي تابعه دانشگاهآ از كلمات "واحد دانشگاهي" و "واحيدهاي
دانشگاهي" استفاده شده است.
" 4-1باشگاه واحد" نام اختصاري شعبات باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشد.
" 8-1اعضاء" يا "اعضاي عادي"آ كساني هستند كه واجد شرائط آئين نامه مصو عضيويت بيوده و بيه
عضويت عادي باشگاه در مي آيند.
" 6-1اعضاي فعال" آ كساني هستند كيه در هير سيال از دوره عضيويت خيودآ حيداقل در ييه كار ياه
آموزشي شركت كرده و حداقل يه اثر پژوهشي به نام واحد و باشگاه داشته باشند.
" 2-1اعضاي استعداد درخشان"آ آنهائي هستند كه به تشخيص كميته تعيين الوييت مسيترر در سيتاد
باشگاهآ واجد شرائط آئين نامه مربوط بوده و به عضويت استعداد درخشان باشگاه درآيند.
" 5-1اعضاي برتر"آ آنهايي هستند كه در مرايسه با ديگر اعضاءآ فعاليتهياي علميي پژوهشيي بيشيتري
داشته باشند و بر اساس مفاد اين آئين نامه و به تشخيص مراجع پي بيني شدهآ به عنوان اعضاي
برتر انتخا شوند.
 9-7فعاليتها و آثار علمي -پژوهشي قابل تشويق و تخصييص تسيهيالت توسيط باشيگاهآ آن دسيته از
فعاليتهاي اعضاء مي باشد كه اختصا اً به نامهاي مشترك واحد مربوط و باشگاه ارائيه يردد و از
نام سازمان و يا نهاد ديگري در كنار نام دانشگاه استفاده نشده باشد و همچنين تياري تهييه و ييا
ارائه آنهاآ در طول زمان عضويت متراضي باشد.
الف -استعدادهاي درخشان:
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ماده  :2تسهيالت استعدادهاي درخشان:
1-7
7-7
3-7
4-7
8-7
6-7

كليه تسهيالت مصو قابل تخصيص به اعضاي عيادي باشيگاهآ بيراي اعضياي اسيتعداد درخشيان
باشگاهآ تا  1/8برابر مراديرآ قابل افزاي است.
امکان ادامه تحصيل در رشته مرتبط در دانشگاهآ به پيشنهاد عضيو اسيتعداد درخشيان و تصيوي
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه و طبق مرررات مربوط
اين اعضاء مي توانندآ پس از جاري شدن طرز اولآ طرز دومي را براي بررسييآ تصيوي و شيرو
اجرا پيشنهاد نمايند.
پرداخت هزينه مربوط به ثبت اخترا بيين المللييآ بير اسياس تصيوي باشيگاه و تعيييد معاونيت
پژوهشي دانشگاه
معرفي به مراجع ذيربطآ جهت قرار رفتن در اولويت برخورداري از بورس تحصيل در مراطع باالتر
معرفي به مراجع ذيربط جهت قرار رفتن در اولويت استخدام در واحدهاي دانشگاهيآ بيه منظيور
تکميل كادر هيعت علمي و كارمندي

ب -اعضاي عادي:
ماده  :3تخفيف شهريه
معافيت از پرداخت تا  %72شهريه كل براي دانشجويان دانشگاهآ بر اساس ميزان فعاليت عضو در هر
سال تحصيلي
تبصره :7اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي عاديآ يه بار در هر سال تحصيلي و تنها بر اسياس فعالييتهياي
آنها و با توجه به جدول "تعيين ميزان تخفيف شهريه" ميسر است.
تبصره :2اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي استعداد درخشانآ در هر نيمسال تحصيلي ممکن مي باشد.
ماده  :4وام دانشجوئي
اعضاي باشگاه براي دريافت وام دانشجوئي از ندوقهاي رفاهآ با داشتن شرائط برابرآ در مرايسيه بيا
ساير دانشجويانآ در الويت قرار دارند.
ماده  :5تشرف به مکه معظمه و عتبات عاليات
براي استفاده از سهميه سفر حج عمره دانشجوئي يا زيارت عتبات عالييات دانشيگاهآ اعضياي فعيال
باشگاه در الويت قرار مي يرند و متناس با حجم فعاليتهاي علمي پژوهشيآ حداكثر تا  78در د
هزينه مربوط از سوي باشگاه قابل پرداخت است.
ماده  :6تسهيالت آموزشي
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به منظور ارتراء توانمندي هاي علمي -پژوهشي اعضاءآ كار اه هاي آموزشي مختلفي توسط باشگاه
برنامه ريزي و اجرا مي شود .هر يه از اعضاء مي توانندآ در طول هر دوره عضويتآ در كار اههياي
مربوط به سطح خود و با رعايت پي نيازهياي مربيوطآ شيركت نماينيد .در پاييان دورهآ بيه شيرط
موفريت در امتحان نهاييآ واهي نامه مربوط ادر و تحويل خواهد شد.
تبصره :چنانچه ظرفيت كار اهها محدود و ثبتنام كليه متراضيان مردور نباشدآ اولويت با افرادي است كيه
در كار اههاي كمتري شركت كرده باشند.
ماده  :1تسهيالت پژوهشي
هر يه از اعضاء مي تواندآ در هر سال از طول مدت عضويت خودآ يه طرز پژوهشي را در ارتبياط
با رشته تحصيلي خود تعريف و پيشنهاد نمايد .هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرحها:
 1-2در ورتي كه بنيادي باشدآ پس از داوري و تعييد علميآ با انعراد قرارداد از طرف واحد دانشگاهيآ
از طرف همان واحد پرداخت مي شود.
 7-2چنانچه كاربردي يا توسعه اي باشدآ از طرف باشگاه واحد به دستگاه اجرايي يا نعتي ذي ربيط و
يا مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته دانشگاه پيشنهاد و بيراي تصيوي و حماييت كاميل آنآ پيي
يري هاي الزم به عمل مي آيد.
تبصره :طرحهاي پژوهشي كه توسط كار روههاي تخصصي اعضاي باشگاه تعرييف و پيشينهاد شيوندآ در
الويت بررسي و تصوي قرار مي يرند.
 3-2در ورت عرضه نظريات جديد توسط هريه از اعضاءآ مرات در شوراي ذي ربط دانشگاه مطرز و
در ورت تعييد به عنوان يه نظريه جديدآ آن عضو مورد حمايت و تشويق دانشگاه قرار مي يرد.
ماده  :8تسهيالت مقاالت
 1-5به اعضايي كه مراالت علمي آنها در مجالت معتبر علمي منيدر در فهرسيت بيينالملليي  ISIييا
 ISCمنتشر شودآ مطابق با آخرين آئيننامه تشويق مراالت علمي سيازمان مركيزي دانشيگاهآ بيا
احتسا  72در د افزاي آ مورد تشويق و تردير قرار مي يرند.
 7-5اعضائي كه مراالت علمي آنها در مجالت معتبر علمي  -پژوهشيي داخيل كشيور بيه چياپ برسيدآ
مطابق با آخرين آئيننامه تشويق مراالت علمي سازمان مركزي دانشيگاهآ بيا احتسيا  18در يد
افزاي آ تردير خواهند شد.
 3-5اعضائي كه مراالت علمي آنها در مجالت معتبر علمي  -ترويجي داخل كشور به چاپ برسدآ مطابق
با آخرين آئيننامه تشويق مراالت علمي در سازمان مركزي دانشگاهآ با احتسا  12در د افزاي آ
پاداش دريافت مي نمايند.
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تبصره :7براي تشويق مراالتآ موضو بندهاي  1-5الي  3-5هيچگونه محدوديتي به لحيا تعيداد مرياالت
وجود ندارد.
 4-5آثار هنري اعضاي رشته هاي تحصيلي هنريآ مورد ارزيابي قرار رفتيه و همطيرازي آنهيا بيا آثيار
پژوهشي موضو اين ماده تعيين و پاداش مربوط تخصيص مي يابد.
 8-5به اعضايي كه مراالت آنها به ورت سخنراني علمي در هماي هاي معتبر داخليي پييرفتيه و در
مجموعه مراالت هماي چاپ شودآ حداكثر تا مبلغ ريالي  4روز معموريت اداريآ كه به يه عضيو
هيعت علمي دانشگاه (با رتبه علمي استاديار) تعلق مي يردآ تخصيص مي يابد .ا ر اين مراالت بيه
ورت پوستر پييرفته شوندآ مبلغ پرداختي تا سرف  %82مبلغ ميكور خواهد بود.
تبصره  :2مبلغ موضو بند  8-5فرط براي يه مراله از هر هماي

قابل پرداخت ميباشد.

تبصره :3هرعضو مي تواند به ازاي هر سال عضويت خودآ حداكثر دو بار از تسهيالت  8-5بهرهمند ردد.
تبصره :4به مراالت اعضائي كه در هماي هاي كشوري و يا بينالمللي داخلي به ورت كامل (نيه چکييده)
در كتابچه و يا  CDمجموعه مراالت چاپ شودآ به شيرط شيركت و سيخنراني عضيو در همياي آ
مطابق آخرين آئيننامه تشويق مراالت علمي در سازمان مركزي دانشيگاهآ بيا احتسيا  12در يد
افزاي آ پاداش تخصيص مي يابد.
 6-5اعضايي كه مراالت آنها به شکل سخنراني علمي در هماي هياي بيينالملليي خيارجي پييرفتيه
مي شودآ در ورت شركت در هماي و ارائه مراله به ورت سخنرانيآ تنها در يورتي كيه قيبالً
يه مراله علمي در يکي از مجالت آي اس ايآ آي اس سي و يا علمي  -پژوهشي معتبر به چياپ
رسانده باشندآ طبق مرررات معاونت پژوهشي دانشگاه با ضري  12در د افيزاي ميورد تشيويق
قرار مي يرند.
تبصره :5ارائه تسهيالت بند 6-5آ به شرط چاپ مراله يا چکيده آن در مجموعه مراالت هماي

خيارجي و

فرط براي يکبار در سال ميسر مي باشد.
تبصره :6در مورد خاص همايشهاي پزشکي و هنريآ مشروط بر اينکه محيدوديتهاي قابيل قبيولي از طيرف
بر زاركننده هماي خارجي اعمال شود و به تشخيص شوراي باشگاهآ مراالت پوستر نيز مي توانند
مشمول تا  82در د تسهيالت بند  6-5باشند.
ماده  :9تسهيالت كارآفريني
به منظور افزاي توانمندي هاي كارآفريني اعضاءآ تسهيالت مختليف و متنيوعي از طيرف باشيگاه
واحدها پي بيني و تخصيص مي يابدآ از قبيل:
 1-9سازماندهي اعضاي باشگاه به كار روه هاي تخصصيآ حس تشخيص و عالقه آنهيا و حماييت در
توسعه توانمندي هاي آنها براي انجام فعاليتهاي علمي تخصصي مرتبط
 7-9بر زاري كار اه آموزشي كارآفريني
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 3-9بازديد از مراكز تحريراتيآ نعتي و اجرائي مرتبط و نمايشگاههاي تخصصي
 4-9هدايت فعاليتهاي پژوهشي اعضاء بيه سيمت طيرزهياي پژوهشيي كياربردي ميورد نيياز ينايع و
دستگاههاي اجرائي
 8-9هدايت اختراعات اعضاء به سمت نيازهاي واقعي
 6-9آشنا ساختن اعضاء باشگاهآ با نيازهاي واقعي دستگاههاي اجرايي و نايع مرتبطآ به منظور هدايت
انديشه و فعاليت ذهني و علمي آنها در جهت تعمين نيازهاي كشور
 2-9آشنا سازي هرچه بيشتر اعضاء با رشته تحصيلي خود و كاربرد آن در جامعه
 5-9آشنا كردن اعضاء با مروله فناوريآ ابعاد و محتواي آن در رشته هاي مختلف و نايع ونا ون
 9-9تعميق خودباوري در اعضاء و ساماندهي آنها به فعاليتهاي خصو ي و غير استخدامي
 12-9افزاي مهارت هاي اعضاء در كس و كارآ شيامل ميديريتآ اينترنيتآ بازر يانيآ مياليآ چگيونگي
تعسيس شركت و...
ماده  :71تسهيالت فرهنگي
عالوه بر برنامه هاي فرهنگي واحدهاي دانشگاهيآ از طرف باشگاه واحدها نيز برنامه هياي ديگيري
تهيه و به مورد اجرا ياشته مي شودآ منجمله:
 1-12بر زاري اردوها و سفرهاي زيارتيآ ورزشي و فوق برنامه براي اعضاء
 7-12بازديد اعضاء از مراكز فرهنگي و هنري و موزه ها
 3-12بر زاري ميز ردهاي اجتماعي و فرهنگي
 4-12بر زاري مسابرات مراله نويسي
 8-12بر زاري مسابرات كتابخواني
 6-12ديدارهاي فرهنگي با شخصتيهاي فرهيخته
 2-12بر زاري ويژه برنامه هاي فرهنگي به مناسبت اعياد مختلف
 5-12بر زاري نمايشگاه آثار هنري و ادبي اعضاء و تشويق برترين آنها
 9-12حمايت از اجراي طرحهاي مطالعاتي فرهنگي
ماده  :77تسهيالت خريد كتاب
 1-11كتابهاي نوشته شده اعضاءآ توسط شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربيط ميورد بررسيي قيرار
رفته و در ورتي كه بر اساس نظر داورانآ برخوردار از كيفيت علمي دانشگاهي باشدآ مطيابق بيا
مرررات دانشگاهآ از طرف واحد دانشگاهي چاپ و پاداش مربوط به اعضاء تعلق مي يرد.
 7-11جهت حمايت از اعضايي كه شخصاً اقدام به چاپ كتا هاي تعليفي و يا ترجمه شيده خيود كننيدآ
مرات در شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربط مطيرز و بير اسياس شياخصهياي مصيو و
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جدول "ارزيابي براي خريد كت انتشار يافته اعضاء"آ حداكثر تا تعداد  122جلد از كتيا آنهياآ از
طرف باشگاه خريداري مي ردد.
 3-11در هر سال تحصيليآ به اعضاي باشگاه تا مبلغ 222آ 722ريال به عنوان هديه خريد كتيا آ قابيل
تخصيص است.
ماده  :72اختراعات
 1-17اختراعات اعضاءآ توسط شوراي راهبردي اختراعات دانشگاه مورد بررسي و داوري قيرار رفتيه و در
ورتي كه نو و جديد باشد و از نظر علمي تعييد شودآ براي آنها تعييديه ادر مي ردد.
 7-17به اعضائي كه اختراعات آنها به تعييد دانشگاه يا سازمانهاي معتبر ديگر مورد تعييد شيوراي باشيگاه
رسيده باشدآ تا معادل يه سکه بهار آزاديآ پاداش داده مي شود.
 3-17باشگاه در جهت كاربردي شدن اختراعات اعضاء و مساعدت دستگاههاي اجرائي و نعتي ذي ربط
براي به توليد رساندن آن اختراعاتآ پي يري هاي الزم را معمول خواهد داشت.
ماده  :73ساير تسهيالت:
 1-13اعضاي باشگاه در استفاده از تسهيالت و خدمات پزشکيآ رفاهيآ ورزشي و فرهنگيآ از قبيل :مراكز
درمانيآ مجتمعهاي تفريحي و ورزشيآ كتابخانههاآ مراكز تحريراتي و آزمايشگاهي مسترر در كليه
واحدهاي دانشگاه در الويت مي باشند.
 7-13باشگاه براي تخصيص تخفيف نهادهاي مختلف دانشگاهي و غير دانشگاهي به اعضاءآ در اسيتفاده از
خدمات و تسهيالت فرهنگيآ رفاهي و ورزشي عموميآ قراردادهايي را با مؤسسات ذي ربط منعريد
نموده و مرات را به اطال اعضاء خواهد رساند.
 3-13براي تهيه و تدوين پاياننامههاي دانشجويي اعضاءآ حمايتهاي متداول تا  12در يد قابيل افيزاي

است.
به منظور افز اي امکان عرضيه مرياالت علميي اعضياءآ تبيادل افکيار بيا ياح نظيران و
4-13
انديشمندان هم رشته و توسعه توان پژوهشي آنهاآ همه ساله از طرف باشيگاهآ همايشيهاي محلييآ
منطره ايآ ملي و بين المللي با حمايت دستگاههاي مختلف اجرايي و نعتي برناميهرييزي و اجيرا
خواهد شد .انتظار دارد اعضاي باشگاه با حضور فعال در اين همايشهاآ از اين تسهيالت نيز برخوردار
ردند.
ماده  :74اعضاي برتر
 1-7فعاليتهاي علمي  -پژوهشي اعضاي فعال در طيي ييه سيال تحصييليآ توسيط شيوراي باشيگاه
واحدها تا پايان شهريور ماه آن سال و بر اساس روش اجرائي مربوطآ مورد ارزييابي و رتبيه بنيدي
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قرار رفته و افراد برتر باشگاه واحدهاآ حداكثر تا پايان مهرماه تعيين و بيه سيتاد مركيزي باشيگاه
معرفي مي شوند.
تبصره :7حداكثر تعداد اعضاي برتر قابل انتخا در هر واحدآ متناس با تعداد اعضاي آن واحيد ميي باشيد:
واحدهاي تا  122نفر عضوآ  1نفر؛ تا  722نفر عضو  7نفر و مازاد بر آنآ  3نفر
 7-7اعضاي برتر معرفي شده از باشگاه واحدهاآ توسط ستاد باشگاه و حيداكثر تيا پيانزدهم آذرمياه هير
سالآ به لحا عملکردهاي علمي -پژوهشي مورد مرايسه قرار رفته و  3نفر اول هر منطره از بين
اعضاي برتر واحدهاي متبو آن منطره و اعضاي برتر كشوري از بين اعضاي برتر مناطقآ تعيين و
اعالم مي شوند.
 3-7در هفته پژوه هر سالآ اعضاي برتر واحدهاآ مناطق و كشوريآ عيالوه بير تشيويق معنيويآ بيه
ميزان پي بيني شده در جدول زير مورد تردير مادي قرار مي يرند:

سطح /رتبه

اول

دوم

سوم

واحد

يه سکه

سه چهارم سکه

نيم سکه

منطره

دوسکه

يه و نيم سکه

يه سکه

كشوري

چهارسکه

سه سکه

دو سکه

تبصره :2جوائز اعضاي برتر منتخ طي مراسمي و به ترتي اعضاي برتر واحدهاي دانشگاهي توسط رؤساي
آن واحدهاآ اعضاي برتر مناطق توسط رؤساي آن مناطق و در سطح كشورآ توسط رئيس دانشگاه
اعطاء خواهد شد.
تبصره :3هزينه هاي مربوط به اجراي اين بندآ حس

مورد از بودجه واحد دانشيگاهيآ منياطق و دانشيگاه

تعمين خواهد شد.
ماده  :75ساير مقررات
 1-18آن دسته از اعضاي باشگاهآ كه فارغ التحصيل رديده و يا دانشجوي دانشگاههاي دولتي هستندآ به
عضويت باشگاه واحدي كه در شهر آنها مسترر است درآمده و تسهيالت مندر در اين آئين نامه را
از آن باشگاه واحد دريافت مي دارند.
 7-18تا 32در د هزينههاي مربوط به اعضاي فارغالتحصيل و دانشجوي دانشگاههياي دولتييآ از محيل
اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه و مابري به شرط تيعمين اعتبيار از محيل منيابع غيير دانشيگاهآ
تخصيص داده خواهد شد.
تبصره :با توجه به اينکه باشگاه عالقمند است وظيفه خود را در قبال اين اعضاء به نحو احسن انجام دهيدآ
ليا تمام تالش خود را براي جي اعتبارات خار از باشگاهآ به كار خواهد رفت.
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 3-18هر سالآ آن دسته از اعضاي باشگاهآ كه در جشنواره هاي معتبر ملي اح امتياز شوندآ با اهيداء
جوايز و لوز ترديرآ توسط رئيس دانشگاه مورد تردير قرار مي يرند.
 4-18به منظور حسن اجراي اين آئين نامهآ روشهاي اجرائي الزم تهيه و پس از تصوي شوراي باشيگاهآ
به مورد اجرا ياشته مي شود.
 8-18هزينه هاي مربوط به تسهيالت همه اعضاء اعم از اعضاي عادي و استعداد درخشيان در ارتبياط بيا
موضو مواد  3و  8و  6از محل اعتبيارات آموزشيي (كيد )8717واحيدآ هزينيه هياي مربيوط بيه
طرحهاي پژوهشيآ تشويق مراالت و بر زاري همايشها (موضو مواد 2آ  5و  )13از محل اعتبارات
پژوهشي (كد  )8713و هزينههاي مندر در ساير مواد اين آئين ناميهآ از محيل اعتبيارات باشيگاه
واحدها (كد  )7594تخصيص داده مي شود.
پ) اعضاي دانشآموزي:
ماده  :76تشويق و تخصيص تسهيالت به دان آموزان عضو سازمان سماآ مبتني بر آئين نامه مسترلي خواهد
بود كه توسط باشگاه تهيه و به تعييد رئيس سازمان سما مي رسد.
ماده  :71اين آئين نامه در يه مردمهآ  12ماده و  13تبصره در سيصد و چهلمين جلسه شوراي باشيگاه بيه
تاري  55/3/32تعييد و در پنجاه و دومين اجالس هيعت امناء باشگاه به تاري  14شيهريور 1355آ
به تصوي رسيد و مورد موافرت رئيس دانشگاه مي باشد.

موافقت مي شود

دكتر عبداهلل جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و رئيس هيأت امناي باشگاه
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