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باسمهتعالي
آئين نامه پيشنهادي اعطاي تسهيالت و امتيازات به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان
مقدمه:
در اجراي مفاد فصل دوم اساسنامه باشگاه پژوهشگگران جگوان و بگه من گور توسگعه هماوتهگا و
تسهيالتي كه قابل تخصيص به اعضاء باشگاه مي باشد ،آئين نامه مصوب  85/4/27بگه شگرز زوگر
اصالز و در سه بخش استعدادهاي درخشان ،اعضاي عادي و اعضاي دانشآموزي ارائه مي شود.
ماده  :1تعاروف
 1-1در اون آئين نامه ،نام دانشگاه آزاد اسالمي ،به اختصار "دانشگاه" نگارش شده است.
 1-2من ور از "باشگاه" در اون آئين نامه ،باشگاه پژوهشگران جوان ،وابسته بگه دانشگگاه مگي
باشد.
 1-3ب راي اختصار در ذكر نام كامل واهدهاي تابعه دانشگگاه ،از كممگات "واهگد دانشگگاهي" و
"واهدهاي دانشگاهي" استفاده شده است.
" 1-4باشگاه واهد" نام اختصاري شعبات باشگاه در واهدهاي دانشگاهي مي باشد.
" 1-5اعضاء" وا "اعضاي عادي" ،كساني هستند كه واجد شرائط آئين نامه مصوب عضووت بگوده
و به عضووت عادي باشگاه در مي آوند.
" 1-6اعضاي فعال" ،كساني هستند كه در هر سگال از دوره عضگووت خگود ،هگداقل در وگ
كارگاه آموزشي شركت كرده و هداقل و

اثر پژوهشي به نگام واهگد و باشگگاه داشگته

باشند.
" 1-7اعضاي استعداد درخشان" ،آنهائي هستند كه به تشخيص كميته تعيين الووت مسگتقر در
ستاد باشگاه ،واجد شرائط آئين نامه مربوط بوده و به عضووت استعداد درخشگان باشگگاه
درآوند.
" 1-8اعضاي برتر" ،آنهاوي هستند كه در مقاوسه با دوگر اعضاء ،فعاليتهگاي عممگي پژوهشگي
بيشتري داشته باشند و بر اساس مفاد اون آئين نامه و به تشگخيص مراجگپ پگيش بينگي
شده ،به عنوان اعضاي برتر انتخاب شوند.
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 1-9فعاليتها و آثار عممي -پژوهشي قابل تشووق و تخصيص تسگهيالت توسگط باشگگاه ،آن
دسته از فعاليتهاي اعضاء ميباشد كه اختصاصگ بگه نامهگاي مشگترح واهگد مربگوط و
باشگاه ارائه گردد و از نام سازمان و وا نهاد دوگري در كنار نام دانشگگاه اسگتفاده نشگده
باشد و همچنين تاروخ تهيه و وا ارائه آنها ،در طول زمان عضووت متقاضي باشد.
الف -استعدادهاي درخشان:
ماده  :2تسهيالت استعدادهاي درخشان:
 2-1كميه تسهيالت مصوب قابل تخصيص به اعضاي عگادي باشگگاه ،بگراي اعضگاي اسگتعداد
درخشان باشگاه ،تا  1/5برابر مقادور ،قابل افزاوش است.
 2-2امکان ادامه تحصيل در رشته مرتبط در دانشگاه ،به پيشنهاد عضو اسگتعداد درخشگان و
تصووب شوراي هداوت استعدادهاي درخشان دانشگاه و طبق مقررات مربوط
 2-3اون اعضاء مي توانند ،پس از جاري شدن طرز اول ،طرز دومي را براي بررسي ،تصگووب و
شروع اجرا پيشنهاد نماوند.
 2-4پرداخت هزونه مربوط به ثبت اختراع بين المممي ،بگر اسگاس تصگووب باشگگاه و ت ويگد
معاونت پژوهشي دانشگاه
 5-2معرفي به مراجپ ذوربط ،جهت قرار گرفتن در اولووت برخگورداري از بگورس تحصگيل در
مقاطپ باالتر
 6-2معرفي به مراجپ ذوربط جهت قرار گرفتن در اولووت استخدام در واهگدهاي دانشگگاهي،
به من ور تکميل کادر هي ت عممي و كارمندي
ب -اعضاي عادي:
ماده  :3تخفيف شهروه
معافيت از پرداخت تا  %20شهروه كل براي دانشجووان دانشگاه ،بر اساس ميگزان فعاليگت
عضو در هر سال تحصيمي
تبصره :1اعطاي تخفيف شهروه به اعضاي عادي ،و

بار در هر سگال تحصگيمي و تنهگا بگر اسگاس

فعاليتهاي آنها و با توجه به جدول "تعيين ميزان تخفيف شهروه" ميسر است.
تبصره :2اعطاي تخفيف شهروه به اعضاي استعداد درخشان ،در هر نيمسال تحصگيمي ممنگن مگي
باشد.
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ماده  :4وام دانشجوئي
اعضاي باشگاه براي دروافت وام دانشجوئي از صندوقهاي رفاه ،با داشتن شگرائط برابگر ،در
مقاوسه با ساور دانشجووان ،در الووت قرار دارند.
ماده  :5تشرف به مکه مع مه و عتبات عاليات
براي استفاده از سهميه سفر هج عمره دانشجوئي وگا زوگارت عتبگات عاليگات دانشگگاه،
اعضاي فعال باشگاه در الووت قرار مگي گيرنگد و متناسگب بگا هجگ فعاليتهگاي عممگي
پژوهشي ،هداکثر تا  25درصد هزونه مربوط از سوي باشگاه قابل پرداخت است.
ماده  :6تسهيالت آموزشي
به من ور ارتقاء توانمندي هاي عممي -پژوهشي اعضاء ،كارگگاه هگاي آموزشگي مختمفگي
توسط باشگاه برنامه روزي و اجرا مي شود .هر و

از اعضاء مي توانند ،در طگول هگر دوره

عضووت ،در كارگاههاي مربوط به سطح خود و بگا رعاوگت پيشنيازهگاي مربگوط ،شگركت
نماوند .در پاوان دوره ،به شرط موفقيت در امتحان نهگاوي ،گگواهي نامگه مربگوط صگادر و
تحوول خواهد شد.
تبصره :چنانچه ظرفيت كارگاهها محدود و ثبتنام كميه متقاضيان مقدور نباشد ،اولووت با افگرادي
است كه در كارگاههاي كمتري شركت كرده باشند.
ماده  :7تسهيالت پژوهشي
هر و

از اعضاء مي تواند ،در هر سال از طول مدت عضووت خود ،و

طگرز پژوهشگي را

در ارتباط با رشته تحصيمي خود تعروف و پيشنهاد نماود .هزونه هاي مربوط به اجراي اوگن
طرهها:
 7-1در صورتي كه بنيادي باشد ،پس از داوري و ت ويد عممي ،با انعقاد قرارداد از طگرف واهگد
دانشگاهي ،از طرف همان واهد پرداخت مي شود.
 7-2چنانچه كاربردي وا توسعه اي باشد ،از طرف باشگاه واهد به دستگاه اجراوي وگا صگنعتي
ذي ربط و وا مركز عموم و فناوري هاي پيشگرفته دانشگگاه پيشگنهاد و بگراي تصگووب و
هماوت كامل آن ،پي گيري هاي الزم به عمل مي آود.
تبصره :طرههاي پژوهشي كه توسط كار گروههاي تخصصي اعضاي باشگگاه تعروگف و پيشگنهاد
شوند ،در الووت بررسي و تصووب قرار مي گيرند.
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 7-3در صورت عرضه ن روات جدود توسگط هروگ

از اعضگاء ،مراتگب در شگوراي ذي ربگط

دانشگاه مطرز و در صورت ت ويد به عنوان و

ن روه جدود ،آن عضگو مگورد هماوگت و

تشووق دانشگاه قرار مي گيرد.
ماده  :8تسهيالت مقاالت
 8-1به اعضاوي كه مقاالت عممي آنها در مجالت معتبر عممي منگدر در فهرسگت بينالمممگي
 ISIوا  ISCمنتشر شود ،مطابق با آخرون آئيننامه تشووق مقاالت عممي سازمان مركگزي
دانشگاه ،با اهتساب  20درصد افزاوش ،مورد تشووق و تقدور قرار مي گيرند.
 8-2اعضائي كه مقاالت عممي آنها در مجالت معتبر عممي  -پژوهشي داخل كشگور بگه چگا
برسد ،مطابق با آخرون آئيننامه تشووق مقگاالت عممگي سگازمان مركگزي دانشگگاه ،بگا
اهتساب  15درصد افزاوش ،تقدور خواهند شد.
 8-3اعضائي كه مقاالت عممي آنها در مجالت معتبر عممي  -ترووجي داخل كشگور بگه چگا
برسد ،مطابق با آخرون آئيننامه تشووق مقاالت عممي در سگازمان مركگزي دانشگگاه ،بگا
اهتساب  10درصد افزاوش ،پاداش دروافت مي نماوند.
تبصره :1براي تشووق مقاالت ،موضوع بندهاي  1-8الي  3-8هيچگونه محدودوتي به لحگا تعگداد
مقاالت وجود ندارد.
 8-4آثار هنري اعضاي رشته هاي تحصيمي هنري ،مورد ارزوابي قرار گرفته و همطرازي آنها بگا
آثار پژوهشي موضوع اون ماده تعيين و پاداش مربوط تخصيص مي وابد.
 8-5به اعضاوي که مقاالت آنها به صورت سخنراني عممگي در همگاوش هگاي معتبگر داخمگي
پذورفته و در مجموعه مقاالت هماوش چا شود ،هداکثر تا مبمغ روگالي  4روز م موروگت
اداري ،که به وک عضو هي ت عممي دانشگاه (با رتبه عممگي اسگتادوارت تعمگق ميگيگرد،
تخصيص مي وابد .اگر اون مقاالت به صورت پوستر پذورفته شگوند ،مبمگغ پرداختگي تگا
سقف  %50مبمغ مذكور خواهد بود.
تبصره  :2مبمغ موضوع بند  5-8فقط براي وک مقاله از هر هماوش قابل پرداخت ميباشد.
تبصره :3هرعضو مي تواند به ازاي هگر سگال عضگووت خگود ،هگداكثر دو بگار از تسگهيالت 5-8
بهرهمند گردد.
تبصره :4به مقاالت اعضائي كه در هماوشهاي كشوري و وا بينالمممي داخمي به صورت كامگل (نگه
چنيدهت در كتابچه و وا  CDمجموعه مقاالت چا شود ،به شرط شركت و سخنراني عضگو
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در هماوش ،مطابق آخرون آئيننامه تشووق مقاالت عممي در سازمان مركزي دانشگگاه ،بگا
اهتساب  10درصد افزاوش ،پاداش تخصيص مي وابد.
 8-6اعضاوي که مقاالت آنها به شکل سخنراني عممگي در هماوشهگاي بينالمممگي خگارجي
پذورفته مي شود ،در صورت شركت در هماوش و ارائه مقاله به صورت سخنراني ،تنهگا در
صورتي كه قبالً و

مقاله عممي در وني از مجالت آي اس اي ،آي اس سي و وگا عممگي -

پژوهشي معتبر به چا رسانده باشند ،طبق مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه با ضگروب
 10درصد افزاوش مورد تشووق قرار ميگيرند.
تبصره :5ارائه تسهيالت بنگد  ،6-8بگه شگرط چگا مقالگه وگا چکيگده آن در مجموعگه مقگاالت
هماوش خارجي و فقط براي ونبار در سال ميسر مي باشد.
تبصره :6در مورد خاص هماوشهاي پزشني و هنري ،مشروط بر اوننه محدودوتهاي قابل قبگولي از
طرف برگزاركننده هماوش خارجي اعمال شود و بگه تشگخيص شگوراي باشگگاه ،مقگاالت
پوستر نيز مي توانند مشمول تا  50درصد تسهيالت بند  6-8باشند.
ماده  :9تسهيالت كارآفروني
به من ور افزاوش توانمندي هاي كارآفروني اعضاء ،تسهيالت مختمف و متنگوعي از طگرف
باشگاه واهدها پيش بيني و تخصيص مي وابد ،از قبيل:
 9-1سازماندهي اعضاي باشگاه به كار گروه هاي تخصصي ،هسگب تشگخيص و عالقگه آنهگا و
هماوت در توسعه توانمندي هاي آنها براي انجام فعاليتهاي عممي تخصصي مرتبط
 9-2برگزاري كارگاه آموزشي كارآفروني
 9-3بازدود از مراكز تحقيقاتي ،صنعتي و اجرائي مرتبط و نماوشگاههاي تخصصي
 9-4هداوت فعاليتهاي پژوهشي اعضاء به سمت طرزهاي پژوهشي كاربردي مورد نياز صگناوپ
و دستگاههاي اجرائي
 9-5هداوت اختراعات اعضاء به سمت نيازهاي واقعي
 9-6آشنا ساختن اعضاء باشگاه ،با نيازهاي واقعي دستگاههاي اجراوي و صگناوپ مگرتبط ،بگه
من ور هداوت اندوشه و فعاليت ذهني و عممي آنها در جهت ت مين نيازهاي كشور
 9-7آشنا سازي هرچه بيشتر اعضاء با رشته تحصيمي خود و كاربرد آن در جامعه
 9-8آشنا كردن اعضاء با مقوله فناوري ،ابعاد و محتواي آن در رشگته هگاي مختمگف و صگناوپ
گوناگون
 9-9تعميق خودباوري در اعضاء و ساماندهي آنها به فعاليتهاي خصوصي و غير استخدامي
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 9-10افزاوش مهارت هاي اعضاء در كسب و كار ،شگامل مگدوروت ،اونترنگت ،بازرگگاني ،مگالي،
چگونگي ت سيس شركت و...
ماده  :10تسهيالت فرهنگي
عالوه بر برنامه هاي فرهنگي واهدهاي دانشگاهي ،از طرف باشگگاه واهگدها نيگز برنامگه
هاي دوگري تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي شود ،منجممه:
 10-1برگزاري اردوها و سفرهاي زوارتي ،ورزشي و فوق برنامه براي اعضاء
 10-2بازدود اعضاء از مراكز فرهنگي و هنري و موزه ها
 10-3برگزاري ميزگردهاي اجتماعي و فرهنگي
 10-4برگزاري مسابقات مقاله نووسي
 10-5برگزاري مسابقات كتابخواني
 10-6دودارهاي فرهنگي با شخصتيهاي فرهيخته
 10-7برگزاري ووژه برنامه هاي فرهنگي به مناسبت اعياد مختمف
 10-8برگزاري نماوشگاه آثار هنري و ادبي اعضاء و تشووق برترون آنها
 10-9هماوت از اجراي طرههاي مطالعاتي فرهنگي
ماده  :11تسهيالت خرود كتاب
 11-1كتابهاي نوشته شده اعضاء ،توسط شوراي انتشگارات واهگد دانشگگاهي ذي ربگط مگورد
بررسي قرار گرفته و در صورتي كه بر اسگاس ن گر داوران ،برخگوردار از كيفيگت عممگي
دانشگاهي باشد ،مطابق با مقررات دانشگاه ،از طگرف واهگد دانشگگاهي چگا و پگاداش
مربوط به اعضاء تعمق مي گيرد.
 11-2جهت هماوت از اعضاوي كه شخص اقدام به چا كتابهاي ت ليفي و وا ترجمه شده خگود
كنند ،مراتب در شوراي انتشارات واهد دانشگاهي ذي ربط مطرز و بر اساس شاخصهاي
مصوب و جدول "ارزوابي براي خرود كتب انتشار وافته اعضاء" ،هداکثر تا تعگداد  100جمگد
از کتاب آنها ،از طرف باشگاه خروداري مي گردد.
 11-3در هر سال تحصيمي ،به اعضاي باشگاه تا مبمغ  200،000روال به عنوان هدوه خرود كتگاب،
قابل تخصيص است.
ماده  :12اختراعات
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عنوان سند:

آئيننامه اعطاي تسهيالت و امتيازات به اعضاء
باشگاه پژوهشگران جوان

مشا ه سند:
مشا ه بازنگري1 :
صفحه 7 :از 8

 12-1اختراعات اعضاء ،توسط شوراي راهبردي اختراعات دانشگاه مورد بررسگي و داوري قگرار
گرفته و در صورتي كه نو و جدود باشد و از ن ر عممي ت ويد شود ،براي آنها ت ويدوه صگادر
مي گردد.
 12-2به اعضائي كه اختراعات آنها به ت ويد دانشگاه وا سگازمانهاي معتبگر دوگگر مگورد ت ويگد
شوراي باشگاه رسيده باشد ،تا معادل و

سنه بهار آزادي ،پاداش داده مي شود.

 12-3باشگاه در جهت كاربردي شگدن اختراعگات اعضگاء و مسگاعدت دسگتگاههاي اجرائگي و
صنعتي ذي ربط براي به توليد رسگاندن آن اختراعگات ،پگي گيگري هگاي الزم را معمگول
خواهد داشت.
ماده  :13ساور تسهيالت:
 13-1اعضاي باشگاه در استفاده از تسهيالت و خدمات پزشني ،رفاهي ،ورزشگي و فرهنگگي ،از
قبيل :مراكز درماني ،مجتمپهگاي تفروحگي و ورزشگي ،کتابخانگهها ،مراکگز تحقيقگاتي و
آزماوشگاهي مستقر در کميه واهدهاي دانشگاه در الووت مي باشند.
 13-2باشگاه براي تخصيص تخفيف نهادهاي مختمف دانشگاهي و غير دانشگاهي بگه اعضگاء ،در
استفاده از خدمات و تسهيالت فرهنگي ،رفگاهي و ورزشگي عمگومي ،قراردادهگاوي را بگا
مؤسسات ذي ربط منعقد نموده و مراتب را به اطالع اعضاء خواهد رساند.
13-3

براي تهيه و تدوون پاواننامههاي دانشجووي اعضاء ،هماوتهاي متداول تا  10درصگد

قابل افزاوش است.
13-4به من ور افزاوش امنان عرضه مقاالت عممي اعضگاء ،تبگادل افنگار بگا صگاهب ن گران و
اندوشمندان ه رشته و توسعه توان پژوهشي آنها ،همه ساله از طرف باشگاه ،هماوشگهاي
محمي ،منطقه اي ،ممي و بين المممي با هماوت دسگتگاههاي مختمگف اجراوگي و صگنعتي
برنامهروزي و اجرا خواهد شد .انت ار دارد اعضاي باشگاه با هضور فعال در اون هماوشگها،
از اون تسهيالت نيز برخوردار گردند.
ماده  :14اعضاي برتر
 2-1فعاليتهاي عممي  -پژوهشي اعضاي فعال در طي و

سگال تحصگيمي ،توسگط شگوراي

باشگاه واهدها تا پاوان شهروور ماه آن سگال و بگر اسگاس روش اجرائگي مربگوط ،مگورد
ارزوابي و رتبه بندي قرار گرفته و افراد برتر باشگاه واهگدها ،هگداكثر تگا پاوگان مهرمگاه
تعيين و به ستاد مركزي باشگاه معرفي مي شوند.
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عنوان سند:

آئيننامه اعطاي تسهيالت و امتيازات به اعضاء
باشگاه پژوهشگران جوان

مشا ه سند:
مشا ه بازنگري1 :
صفحه 8 :از 8

تبصره :1هداكثر تعداد اعضاي برتر قابل انتخاب در هر واهد ،متناسب با تعداد اعضاي آن واهد مگي
باشد :واهدهاي تا  100نفر عضو 1 ،نفر؛ تا  200نفر عضو  2نفر و مازاد بر آن 3 ،نفر
 2-2اعضاي برتر معرفي شده از باشگاه واهدها ،توسط ستاد باشگگاه و هگداكثر تگا پگانزده
آذرماه هر سال ،به لحا عممنردهاي عممي -پژوهشي مورد مقاوسه قرار گرفته و  3نفگر
اول هر منطقه از بين اعضاي برتر واهدهاي متبوع آن منطقه و اعضگاي برتگر كشگوري از
بين اعضاي برتر مناطق ،تعيين و اعالم مي شوند.
 2-3در هفته پژوهش هر سال ،اعضاي برتر واهگدها ،منگاطق و كشگوري ،عگالوه بگر تشگووق
معنوي ،به ميزان پيش بيني شده در جدول زور مورد تقدور مادي قرار مي گيرند:

سطح /رتبه

اول

دوم

سوم

واهد

وک سکه

سه چهارم سکه

ني سکه

منطقه

دوسکه

وک و ني سکه

وک سکه

كشوري

چهارسکه

سه سکه

دو سکه

تبصره :2جوائز اعضاي برتر منتخب طي مراسمي و به ترتيب اعضگاي برتگر واهگدهاي دانشگگاهي
توسط رؤساي آن واهدها ،اعضاي برتر مناطق توسگط رؤسگاي آن منگاطق و در سگطح
كشور ،توسط رئيس دانشگاه اعطاء خواهد شد.
تبصره :3هزونه هاي مربوط به اجراي اون بند ،هسب مورد از بودجه واهگد دانشگگاهي ،منگاطق و
دانشگاه ت مين خواهد شد.
ماده  :15ساور مقررات
 15-1آن دسته از اعضاي باشگاه ،که فارغ التحصيل گردوده و وا دانشجوي دانشگاههاي دولتگي
هستند ،به عضووت باشگاه واهدي كه در شهر آنها مسگتقر اسگت درآمگده و تسگهيالت
مندر در اون آئين نامه را از آن باشگاه واهد دروافت مي دارند.
 15-2تا 30درصد هزونههاي مربوط به اعضاي فارغالتحصيل و دانشجوي دانشگگاههاي دولتگي،
از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه و مابقي به شرط ت مين اعتبار از محگل منگابپ
غير دانشگاه ،تخصيص داده خواهد شد.
تبصره :با توجه به اوننه باشگاه عالقمند است وظيفه خود را در قبال اون اعضاء بگه نحگو اهسگن
انجام دهد ،لذا تمام تالش خود را براي جذب اعتبارات خار از باشگگاه ،بگه كگار خواهگد
گرفت.
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عنوان سند:

آئيننامه اعطاي تسهيالت و امتيازات به اعضاء
باشگاه پژوهشگران جوان

مشا ه سند:
مشا ه بازنگري1 :
صفحه 9 :از 8

 15-3هر سال ،آن دسته از اعضاي باشگاه ،كه در جشنواره هگاي معتبگر ممگي صگاهب امتيگاز
شوند ،با اهداء جواوز و لوز تقدور ،توسط رئيس دانشگاه مورد تقدور قرار ميگيرند.
 15-4به من ور هسن اجراي اون آئين نامه ،روشهاي اجرائي الزم تهيه و پس از تصووب شگوراي
باشگاه ،به مورد اجرا گذاشته مي شود.
 15-5هزونه هاي مربوط به تسهيالت همه اعضاء اع از اعضاي عادي و اسگتعداد درخشگان در
ارتباط با موضوع مواد  3و  5و  6از محل اعتبارات آموزشي (کد5212ت واهد ،هزونه هگاي
مربوط به طرههاي پژوهشي ،تشووق مقاالت و برگزاري هماوشها (موضگوع مگواد  8 ،7و
13ت از محل اعتبارات پژوهشي (كد 5213ت و هزونههاي مندر در ساور مگواد اوگن آئگين
نامه ،از محل اعتبارات باشگاه واهدها (كد 2894ت تخصيص داده مي شود.
ت اعضاي دانشآموزي:
ماده  :16تشووق و تخصيص تسهيالت به دانشآموزان عضو سازمان سگما ،مبتنگي بگر آئگين نامگه
مستقمي خواهد بود كه توسط باشگاه تهيه و به ت ويد رئيس سازمان سما مي رسد.
ماده  :17اون آئين نامه در و

مقدمه 17 ،ماده و  13تبصره در سيصگد و چهممگين جمسگه شگوراي

باشگاه به تاروخ  88/3/30ت ويد و در پنجاه و دومين اجالس هي ت امناء باشگاه به تگاروخ
 14شهروور  ، 1388به تصووب رسيد و مورد موافقت رئيس دانشگاه مي باشد.

موافقت مي شود

دكتر عبداهلل جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و رئيس هي ت امناي باشگاه

شماره ثبت881110 :
تاروخ ثبت88/6/17 :
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