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راهنماي استفاده از اين برنامه

:براي استفاده از اين برنامه، لطفاً به نكته هاي زير توجه نماييد

كافي است كه نشانه گر . هر عنوان فهرست در برگه فهرست داراي يك پيوند به برگه شامل محتواي آن عنوان است -1
.  ماوس را روي عنوان مورد نظرتان ببريد و روي آن كليك چپ كنيد تا به سرعت به برگه مربوطه دسترسي پيدا كنيد

.وقتي كه نشانه گر ماوس را روي عنوان هاي داراي پيوند ديجيتال ببريد از شكل          به شكل         تغيير مي يابد

براي برگشتن به برگه فهرست كافي است تا نشانه گر ماوس را روي شكل           در باالي برگه قرار داده و كليك  -2
.چپ كنيد؛ به سرعت به برگه فهرست  وارد مي شويد

كافي است كه روي دو پيكاني                        كه در باالي برگه ها ) به برگه قبلي يا بعدي ( براي حركت در برگه ها –3
.قرار داده شده است، كليك چپ كنيد

.بهروزي، تندرسي و موفقيت شما آرزوي  ما است
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:تاريخچه تأسيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) 1
 وجود يادگيري براي موردي پژوهش، بدون .كند مي ممكن را آموزش امر كه است پژوهش ثمرة              

 پژوهش .است بنيادي و كالن هاي گيري تصميم بناي زير و توسعه اساسي هاي پايه از پژوهش .داشت نخواهد
  طريق از دانش پيشبرد و استعدادها پرورش علمي، مراكز هدف ترين اساسي .شود مي علم توليد به منجر

 توجه از اسالمي آزاد دانشگاه در پژوهش .باشد مي علوم توسعه و ترويج آن، تبع به و علمي هاي پژوهش
  پژوهشي معاونت يكي، :دارد وجود پژوهش توسعه و ترويج براي بستر دو رو، اين از و است برخوردار خاص

 آزاد دانشگاه پژوهان دانش و دانشجويان براي پژوهش كلي رسالت كه اسالمي آزاد دانشگاه مركزي سازمان
 پرورش و تربيت رسالت كه اسالمي آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه ديگري، و دارد عهده به را اسالمي
 .است گرفته عهده به را خاص پژوهندگان و نخبگان
 محتاج خاص استادان و  امكانات ها، روال ها، شيوه به درخشان استعدادهاي و نخبگان پرورش و آموزش             

  عالي رياست پيشنهاد به ،1377 سال در علمي مركزي عنوان به جوان پژوهشگران باشگاه دليل، اين به .است
 و پذيرش جذب، به موفق دهه، يك از بيش گذاشتن سر پشت با اكنون .گرديد تاسيس اسالمي آزاد دانشگاه
 زمينة در چشمگيري هاي فعاليت و است گرديده پژوهشگر جوانان از تَن هزار سه و پنجاه از بيش حمايت

  دانشگاهي واحدهاي در خود هاي شعبه توسعة با همچنين .است رسانده انجام به پروري نخبه و پژوهش
 ميهن در علم توليد عرصه در خويش اثرگذار وظيفة تا رود مي كشور، هاي شهر اكثر در اسالمي آزاد دانشگاه
  .نمايد ايفا را اسالمي



 و نخبگان هدايت و جذب در تجربه سال 14 از بيش با اسالمي آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه

 عضو 740 از بيش و فعال عضو 15000( عضو 53000 از بيش بودن دارا با بوم، و مرز اين درخشان استعدادهاي

 6400 از بيش ايران، آزاد بين المللي مسابقات در مقام 63 روبوكاپ، جهاني مسابقات در مقام 34 ،)درخشان استعداد
 به مقاله 4390 از بيش و پژوهشي ـ علمي مقاله795 از بيش ،ISI و ISC مقاله1213 از بيش :شامل علمي مقاله

  يهمايش ها در مقاله 3584 و خارجي يهمايش ها در مقاله 808 ( المللي بين و ملي همايش هاي در سخنراني صورت

 1500 المللي، بين و ملي شده ثبت اختراع 2610 از بيش علمي، كتاب جلد 710 از بيش ،) كشور داخل در بين المللي

 طرح 622 و بررسي حال در طرح1057 يافته، خاتمه طرح 873 :شامل دانشگاهي برون و دانشگاهي پژوهشي طرح

 پژوهشي و آموزشي امكانات بين المللي، و ملي پژوهشي ـ علمي همايش و جشنواره 78 از بيش برگزاري اجرا، حال در

 ـ علمي سمينار 400 از بيش سال، در تخصصي ـ علمي آموزشي كارگاه 900 از بيش اجراي ميانه، خاور در پيشرفته

  در تخصصي ـ علمي نمايشگاه 90 از بيش برگزاري سال، در پژوهشي ـ علمي مسابقه 150 از بيش سال، در تخصصي

 سال در ملي فرهنگي برنامه 210 از بيش برگزاري نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه اعضاي دستاوردهاي از سال
.است مشغول كشور كل در نخبگان هدايت و بالندگي جذب، امر به است نمونه خاورميانه در كه



:اهداف كالن باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) 2
 شناسايي، هدف با كه غيرانتفاعي است اي مؤسسه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه :اساسنامه 1 ماده طبق

 كشور، استعداد با جوانان و دانشجويان و آموزان دانش علمي سطح اعتالي و هدايت و حمايت پرورش، جذب،
 آزاد دانشگاه نظر زير و گرديده تشكيل علمي و پژوهشي هاي گروه قالب در آنها به بخشيدن تشكل طريق از

 ) واحد باشگاه ( آن شعب امنا هيأت تصويب صورت در و بوده تهران در باشگاه مركز .كند مي فعاليت اسالمي
.گردد تشكيل اسالمي آزاد دانشگاه واحدهاي همكاري با كشور شهرهاي تمامي در تواند مي

:داشت بيان زير شرح به توان مي را باشگاه كالِن اهداف رو اين از

 .كارآفريني و آموزشي پژوهشي، علمي، گوناگون هاي زمينه در باشگاه اعضاي هاي خالقيت ظهور و بروز )1

 .كارآفريني و آموزشي پژوهشي، علمي، فرهنگي، مختلف ابعاد در باشگاه اعضاي كيفي سطح ارتقاي )2

 .گروهي هاي فعاليت در آنان ساماندهي و باشگاه اعضاي بين در گروهي كار انجام روحيه تقويت و ايجاد )3

.كشور پژوهشي ـ علمي نيازهاي تأمين براي باشگاه اعضاي استعدادهاي تقويت و هدايت )4



:وظايف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) 3
 در سعي ) وظايف ( زير بندهاي به عمل طريق از نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه :اساسنامه 2 ماده طبق

:نمايد مي شده تعيين اهداف به رسيدن

    علمي مختلف هاي رشته در سرشار استعداد داراي كه جواناني و دانشجويان آموزان، دانش جذب و شناسايي )1

  .باشند      

.مستعد جوانان و دانشجويان و آموزان دانش تشويق و شناسايي براي علمي مسابقات انواع برگزاري )2

.الزم آموزشي و علمي نشريات و كتب جزوات، انتشار و تدوين )3

.صاحبنظران و استادان دعوت طريق از علمي نقد و بحث و سخنراني جلسات تشكيل )4

.حاصل نتايج عرضه و توليد و تهيه و علمي تحقيقات و مطالعات براي مناسب تسهيالت و شرايط ايجاد )5

.كشور خارج و داخل پژوهشي و آموزشي و علمي مراكز و ها دانشگاه با تماس برقراري )6



.شرايط واجد اعضاي به تحصيلي بورس يا و هزينه كمك جوايز، اعطاي )7

.باشگاه اعضاي به رفاهي و ورزشي فرهنگي، جنبي خدمات عرضه )8

.خالق و مبتكر جوانان دستاوردهاي و ها فعاليت از نمايشگاه برگزاري )9

.)قانوني مراجع هماهنگي با المللي بين و ملي باشگاه، سطح در( علمي مسابقات برگزاري )10

.ها گروه اعضاي در آمادگي ايجاد منظور به الزم هاي كالس تشكيل و اردوها برگزاري )11

.المللي بين و ملي سطح در الزم علمي هاي همايش و پژوهشي آموزشي، هاي كارگاه برگزاري )12

 تأمين و تهيه جهت در آنان امور پيگيري و باشگاه اعضاي بين از درخشان بسيار استعدادهاي انتخاب )13

  امكانات از آنان نمودن برخوردار پژوهشي، هاي دستگاه و وسايل مواد، تهيه قبيل از آنان نيازهاي           

 المللي، بين و ملي هاي همايش به اعزام كشور، خارج و داخل در پژوهشي هاي آزمايشگاه و ها كارگاه          

  .آنان به مالي هاي كمك و جوايز اعطاي آنان، پژوهشي آثار نشر و چاپ          



:اركان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)  4
امنا هيأت )1-4

 به آن اعضاي تركيب و تعداد و بوده گيري تصميم مرجع باالترين باشگاه امناي هيأت :اساسنامه 3 ماده طبق
:است زير قرار

.امنا هيأت رئيس عنوان به اسالمي آزاد دانشگاه رئيس-1
.امنا هيأت دبير عنوان به باشگاه رئيس -2  

.اسالمي آزاد دانشگاه پژوهشي معاون -3
.اسالمي آزاد دانشگاه آموزشي معاون -4
.اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويي معاون -5
.)سما( مدارس امور در اسالمي آزاد دانشگاه معاون -6
.دانشگاه رئيس انتخاب به سياسي ـ اسالمي هاي تشكل صالحيت تشخيص نفره سه هيأت از نفر يك -7
  از آنان از نفر دو حداقل كه صاحبنظر افراد ساير يا كشور مدارس معلمان و ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي از نفر شش -8

.دانشگاه رئيس انتخاب به باشند مي بانوان      
  بالمانع بعدي هاي دوره در آنان عضويت تجديد و شده انتخاب سال 2 مدت به 8 و 7 بندهاي در شده ياد اعضاي :تبصره

.است            



امنا هيأت وظايف )2-4
:است زير قرار به باشگاه امناي هيأت وظايف :اساسنامه 4 ماده طبق
.باشگاه ساالنه هاي برنامه و كلي مشي خط تصويب و بررسي -الف
  .شود مي معرفي اسالمي آزاد دانشگاه رئيس سوي از كه باشگاه رئيس تأييد و بررسي -ب
  .ذيربط مراجع به پيشنهاد براي باشگاه ساالنه بودجه و برنامه تصويب و بررسي -ج
.ديگر شهرهاي در باشگاه شعب تأسيس مجوز صدور -د
 تحصيلي هزينه كمك و جوايز اعطاي و عضويت شرايط هاي نامه آئين نيز و امنا هيأت جلسات داخلي نامه آئين تصويب -ه

.باشگاه اعضاي به     
.باشگاه انظباطي و اداري و مالي هاي نامه آئين تصويب و بررسي -و
.شود مي پيشنهاد باشگاه رئيس توسط كه باشگاه اجـرائي و اداري و تشكيالتي نمودار تصويب و بررسي -ز
.باشگاه اجرائي امور و اساسنامه مفاد اجراي حسن بر نظارت -ح
.لزوم صورت در اسالمي آزاد دانشگاه امناي هيأت به اساسنامه تغيير پيشنهاد -ط

  هيأت جلسات اداره و شده انتخاب رئيس نايب عنوان به امنا هيأت اعضاي ميان از نفر يك اعضا، تصويب و رئيس پيشنهاد به :1 تبصره
.بود خواهد وي عهده به امنا هيأت رئيس غياب در امناء                  

.شد خواهد ابالغ وي امضاي با آن مصوبات و يافته رسميت و تشكيل امنا هيأت رياست دعوت به باشگاه امناي هيأت جلسات :2 تبصره
  خواهد معتبر رأي 5 حداقل و حاضر اعضاي اكثريت رأي با آن مصوبات و بوده رسمي اعضا اكثريت حضور با امنا هيأت جلسات :3 تبصره

.بود                  



:امور مالي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)  5

:هزينه هاي باشگاه با استفاده از منابع زير تأمين خواهد شد -10ماده 
.اختصاص رديفي در بودجه دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان كمك به باشگاه براساس ضوابط دانشگاه -الف
.كمك هاي مالي اشخاص، مؤسسات و سازمان هاي عالقمند به پيشرفت علوم -ب
.از سوي اشخاص و يا مؤسسات نيـكوكار به باشگاه اختصاص داده مي شود "وقف"آنـچه تحـت عنوان  -ج
وجوه حاصل از مشاركت مالي و سرمايه گذاري هاي الزم توسط باشگاه به منظور كسب منـابع مـالي  جديـد در چـارچوب      -د

.مقررات باشگاه و دانشگاه     
.كمك مالي واحد دانشگاهي كه باشگاه در آنجا تأسيس مي گردد -ه

 "صندوق حمايـت از پژوهشـگران جـوان    "صندوقي تحت عنوان  10ماده  "ب"براي گردآوري وجوه موضوع بند  -11ماده 
ايجاد مي شود كه وجوه آن تحت آيين نامه اي كه برابر مقررات به تصويب هيأت امنا مي رسد بـه مصـرف خواهـد                  
.رسيد              

باشگاه مشمول آيين نامه مالي معامالتي است كه به تصويب هيأت امنا و امضاي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي خواهد  -12ماده 
.رسيد              

 13اين اساسنامه در . استفاده كند) طبق ضوابط مربوط(باشگاه مي تواند از تسهيالت بانك ها و مؤسسات اعتباري  -13ماده 
هيأت امناي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه تصـويب رسـيده و جـايگزين        22/01/78تبصره در جلسه مورخه  6ماده و               
. مي گردد و مفاد آن الزم االجرا است 27/12/76اساسنامه مصوب مورخ               



:تشكيالت باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان) 6
ايشان وظايف و باشگاه رئيس )1-6

 و انتخاب سال 2 مدت براي امنا هيأت تصويب و اسالمي آزاد دانشگاه رئيس پيشنهاد به باشگاه رئيس -5 ماده
.است بالمانع وي مجدد انتخاب و شد خواهد منصوب ايشان حكم با

:است زير ترتيب به باشگاه رئيس وظايف -6 ماده
.باشگاه امور جريان حسن بر نظارت و امنا هيأت مصوبات و اساسنامه مفاد اجراي -الف
.امنا هيأت مصوبات چارچوب در باشگاه شوراي مصوبات اجراي -ب
.تصويب براي امنا هيأت و باشگاه شوراي به ارائه و باشگاه نياز مورد هاي نامه آيين تنظيم و تهيه -ج
.حكم صدور جهت اسالمي آزاد دانشگاه رئيس به معرفي و باشگاه معاونين تعيين -د
.مصوب هاي نامه آئين اساس بر باشگاه كاركنان به حقوق و پاداش اعطاي و ارتقا عزل، نصب، استخدام، -ه
 .اعتباري مؤسسات و ها بانك در ارزي و ريالي حساب افتتاح -و
  و باشگاه شوراي و امنا هيأت مصوبات مخالف و باشد مفيد باشگاه امور پيشرفت در كه فعاليتي هرگونه -ز

.نباشد اساسنامه



آن وظايف و باشگاه شوراي )2-6
:است زير تركيب داراي باشگاه شوراي -7 ماده

.شورا رئيس باشگاه، رئيس -الف
  باشگاه فناوري و پژوهش معاون -ب
.باشگاه پشتيباني معاون -ج
.باشگاه درخشان استعدادهاي و پذيرش معاون -د

.شورا دبير عنوان به باشگاه رياست دفتر رئيس -و برنامه، فوق و فرهنگي اداره رئيس -ه :مدعوين
:است زير قرار به شورا وظايف -8 ماده

  .باشگاه اداره در شورا رئيس با معاضدت و همكاري -الف
.امنا هيأت مصوبات چارچوب در باشگاه ساالنه هاي برنامه تصويب و تنظيم و تهيه -ب
.باشگاه نياز مورد ظوابط و ها نامه آئين تصويب و بررسي -ج
 اسالمي آزاد دانشگاه واحدهاي داراي كه شهرهايي در امنا هيأت به باشگاه شعب انحالل يا تأسيس پيشنهاد -د

  .باشند مي
.باشگاه شوراي جلسات داخلي نامه آئين تصويب -ه

  ابالغ باشگاه رئيس امضاي با آن مصوبات و داشت خواهد رسميت اعضا اكثريت حضور با باشگاه شوراي جلسات :تبصره
.شد خواهد             



  :آنها وظايف و باشگاه هاي معاونت )3-6

فناوري و پژوهش معاونت )1-3-6

    اجراي حسن بر نظارت و كارآفريني و فناوري پژوهشي، آموزشي، هاي حوزه در معاونت مربوط مختلف امور راهبري و مديريت •
.ابالغي هاي برنامه و ها سياست مقررات، قوانين، چهارچوب در ها فعاليت 
 هاي زمينه در مصوب هاي برنامه و مستندات مقررات، اجرائي، هاي روش ها، نامه آيين اجراي حسن بر نظارت و هدايت سرپرستي، •

. ...و آموزشي پژوهشي، مختلف 
.تصويب براي باشگاه رئيس به آنها پيشنهاد و عملياتي هاي برنامه تهيه براي پوشش زير مجموعه هدايت •
. معاونت هاي فعاليت سوي همه توسعه و باشگاه فناوري و پژوهشي هاي فعاليت كمي و كيفي هاي جنبه به توأمان و مستمر توجه •
.باشگاه اعضاي اختراعات علمي ارزيابي و تشكيل بر مديريت •
  حسن بر نظارت و تابعه هاي مديريت به مصوب ساليانه هاي برنامه و كارآفريني و فناوري آموزشي، پژوهشي، هاي سياست ابالغ •

.آنها اجراي 
  بهتر هرچه اجراي به آنها هدايت منظور به سما، سازمان و دانشگاهي واحدهاي در باشگاه رؤساي با مستمر ارتباط بر مديريت •

.آنها احتمالي مشكالت به پاسخگوئي و مصوب هاي برنامه 
   رعايت حسن بر نظارت و تابعه واحدهاي پيشنهادي هاي همايش باره در گيري تصميم و كارشناسي در مديريتي مجموعه زير هدايت •

.مصوب هاي همايش مصوب كارهاي و ساز دقيق 
  مختلف هاي فعاليت براي آنها هاي كمك جذب و بالقوه حاميان شناسائي براي واحدها، باشگاه رؤساي به راهنمائي و مشاوره ارائه •

.ها همايش ويژه به و باشگاه   



درخشان استعدادهاي و پذيرش معاونت )2-3-6

.مربوطه نامه آئين 2 ماده مفاد به توجه با باشگاه اعضاي و اسالم جهان نخبگان بين از درخشان استعدادهاي شناسايي •
   به غيره و فرهنگي پژوهشي، آموزشي، خدمات ارائه نحوه و ) باشگاه درخشان استعدادهاي ( .ب.د .ا اعضاي سازماندهي •

.آنها   
. .ب.د.ا اعضاي پژوهشي هاي فعاليت براي مناسب شرايط و امكانات، تسهيالت، ارائه •
.المللي بين و ملي هاي همايش به .ب.د.ا اعضاي اعزام جهت مناسب تسهيالت و شرايط ايجاد •
.كشور از خارج و داخل در پژوهشي هاي آزمايشگاه و ها كارگاه امكانات از ب.د.ا اعضاي استفاده جهت ريزي برنامه •
. .ب.د.ا اعضاي پژوهشي تحقيقات و ها، طرح كتب، پژوهشي، و علمي مقاالت انتشار و تدوين در تسهيل •
. .ادب اعضاي به تحصيلي بورس يا و هزينه كمك جوايز، اعطاي •
.مشترك فعاليت جهت پژوهشي ي نهادها ساير با ارتباط برقراري •
  اعضاي براي ... و انتقال شدن، مهمان مانند تحصيل در تسهيل ايجاد با دانشگاهي تحصيل ادامه امكانات نمودن فراهم •

.موجود ضوابط برابر .ب.د.ا   



پشتيباني معاونت )3-3-6

  حسن بر نظارت و اسالمي آزاد دانشگاه در جاري مقررات بر مبتني مالي، و اداري از اعم اجرايي، هاي مشي خط تعيين •
.آنها اجراي

.مربوط ضوابط و ها دستورالعمل صدور و تصويب •
 مقررات، قوانين، چهارچوب در سرپرستي، تحت هاي مديريت در امور كليه جريان حسن بر نظارت و راهبري و مديريت •

.ابالغي هاي برنامه و ها سياست
  اداري پشتيباني، با مرتبط مصوب هاي برنامه و اجرائي هاي روش ها، نامه آيين اجراي حسن بر هماهنگي نظارت، هدايت، •

.كشور سراسر در تابعه واحدهاي در و باشگاه ستاد داخل در مالي و
.تابعه مختلف واحدهاي در باشگاه هزينه اسناد تأييد و بررسي حسن بر نظارت •
.ساليانه هاي برنامه تنظيم جهت پشتيباني، ساليانه هاي فعاليت و ها برنامه رئوس ،ها سياست پيشنهاد و تهيه •
.باشگاه حسابداري و مالي هاي فعاليت هدايت و نظارت •
  تفويض اختيارات محدوده در و مقررات و موازين طبق ها، هزينه صادره هاي چك و مالي اسناد امضاي و تأييد بررسي، •
.دهش  
  حساب به واريز و آنها وصول براي گيري پي و مختلف منابع از نياز مورد اعتبارات تأمين مختلف هاي راه انتخاب و بررسي•

.باشگاه ايه حساب
.مربوط مقررات و موازين رعايت و موجود اعتبارات از استفاده حسن در واحدها، باشگاه رؤساي هدايت•



  كردن هزينه و ها حمايت اين جذب و باشگاه مختلف هاي فعاليت حاميان شناسائي در واحدها باشگاه رؤساي هدايت •
  .مصوب مسيرهاي در آنها  
.باشگاه پشتيباني هاي فعاليت با مرتبط اجرائي هاي روش و ها نامه بخش ها، نامه آيين تصويب و بررسي •
 در باشگاه رؤساي به خطاب باشگاه، پشتيباني هاي فعاليت با مرتبط صادره هاي نامه باره در نهائي تصميم اتخاذ •
 در دانشگاهي واحدهاي مالي و اداري معاونين دانشگاه، مركزي ستاد كل مديران سما، سازمان و دانشگاهي واحدهاي  
.آنها امضاي و شده تفويض اختيارات محدوده  
.ها گيري تصميم و ها بحث در فعال مشاركت و باشگاه شوراي جلسات در شركت •
  باشگاه شوراي به گزارشات انعكاس و آنها هاي فعاليت ارزيابي و كشور سراسر در باشگاه واحدهاي از اي دوره بازديد •

.گيري تصميم براي   
.باشگاه كاركنان رفاهي و تداركاتي مالي، اداري، هاي فعاليت كليه با ارتباط در ارشد مديريت •
.دانشگاهي واحدهاي باشگاه و باشگاه مركزي ستاد در باشگاه مالي و اداري مقررات و قوانين اجراي حسن بر نظارت •
  و اهداف به نيل جهت در پشتيباني و مالي اداري، هاي زمينه كشور سراسر در باشگاه واحدهاي عملكرد ارزشيابي •
.مربوط هاي برنامه پيشبرد  
.باشگاه عملياتي هاي برنامه اجراي و تدوين بر كنترل و نظارت •
.باشگاه اعضاي و كاركنان به رفاهي مختلف امكانات تخصيص و تأمين در مديريت •
.باشگاه رئيس طرف از ابالغي مرتبط موارد ساير •



:آن وظايف و باشگاه برنامة فوق و فرهنگي امور ادارة )4-6

.تدوين سياست هاي فرهنگي باشگاه •
.تدوين اولويت هاي پژوهشي متناسب با نياز هاي دانشجويان و نخبگان •
.تدوين دستورالعمل هاي فرهنگي •
.برگزاري مسابقات فرهنگي بين اعضاي باشگاه بصورت مجازي •
.بررسي فعاليت هاي فرهنگي واحدهاي باشگاه و تحليل آن •



:آن وظايف و راهبردي نظارت و ريزي برنامه مديريت )5-6

.باشگاه رئيس به زمينه اين در مستمر گزارش ارائه و باشگاه راهبردي برنامه اجراي بر نظارت •
.آن تصويب و بررسي جهت راهبردي، برنامه راستاي در باشگاه، ساله 5 هاي برنامه نويس پيش تهيه •
. واحدها باشگاه به آن ابالغ و ساليانه هاي برنامه چارچوب تدوين •
.ساليانه برنامه تدوين جهت آنها تنظيم و تلفيق و تابعه واحدهاي و مركزي ستاد پيشنهادي هاي برنامه دريافت بر نظارت •
.ساليانه هاي برنامه ابالغ جهت الزم هاي دستورالعمل و ها نامه آئين تدوين و تهيه •
.مصوب برنامه هاي كاملتر و بهتر هرچه اجراي در ستادي هاي معاونت و تابعه واحدهاي هدايت و نظارت •
.باشگاه اتوماسيون سامانه در آنها خالصه ثبت و برنامه عملكرد ادوراي هاي گزارش  دريافت چگونگي بر نظارت •
.باشگاه رئيس به گزارش و آن تحليل و تجزيه برنامه، عملكردهاي تلفيق در مديريت •
 و گزارش دريافت هاي فرم و اجرائي هاي روش ها، نامه آئين مقررات، تدوين جهت باشگاه هاي معاونت ساير با همكاري •

.آن مستمر بهبود   
.نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئين نامه و روش هاي اجرائي باشگاه •
.هدايت رؤساي باشگاه واحدها، در حسن اجراي برنامه هاي مصوب و رعايت موازين و مقررات باشگاه •



.ها و تصميم گيري ها شركت در جلسات شوراي باشگاه و مشاركت فعال در بحث •
نظارت و برنامه ريزي جهت بازديدهاي ادواري از واحدهاي تابعه در سراسر كشور و ارائه دستاوردهاي آن به شوراي  •
.)نقاط قوت و ضعف(باشگاه   
.ارزشيابي عملكرد واحدهاي باشگاه در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب •
.نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش هاي ادواري از عملكرد باشگاه واحدها و ارائه آن به رئيس باشگاه •
.بررسي سوابق متقاضيان جهت مسئوليت رياست باشگاه واحدها •
.نظارت بر حسن اجراي برگزاري جلسه مصاحبه از متقاضيان مسئوليت رياست باشگاه واحد •
.ارائه گزارش مستمر و ساليانه به رئيس باشگاه به همراه پيشنهادات اصالحي از واحدهاي تابعه باشگاه •



:آن وظايف و باشگاه عمومي روابط و دفتر مديريت )6-6

  ساير و ها مديريت دانشگاه، به وابسته مؤسسات دانشگاهي، هاي واحد واحد، هاي باشگاه از ها گزارش و ها نامه دريافت •
.برسد باشگاه رئيس نظر به بايد كه اداري تشكيالت   
.اداري مكاتبات نويس پيش تهيه •
.جلسات برنامه تنظيم •
.ها بازديد ها، مالقات برنامه تنظيم •
.باشگاه شوراي صورتجلسات تنظيم •
.واحدها باشگاه رؤساي و كاركنان مديران، به باشگاه رياست شفاهي دستورات ابالغ •
.باشگاه امناي هيأت جلسات از خبر و عكس تهيه •
.باشگاه آوردهاي دست و ها برنامه خصوص در اسالمي آزاد دانشگاه هاي بخش ساير و نهادها ها، سازمان به رساني اطالع •
.باشگاه داخلي خبرنامه توزيع و تهيه •



 باشگاه يك كشور، استان هر مركز در نيز و اسالمي آزاد دانشگاه منطقة هر مركز در نخبگان و  جوان پژوهشگران باشگاه
 كلي طور به .باشد داشته عهده به كشوري و اي منطقه شهري، سطح در را باشگاه مصوب هاي برنامه تا كند مي تأسيس
:باشد مي زير شرح به واحدها در ها باشگاه وظايف

.عضويت جهت شرايط واجد افراد جذب و شناسايي منظور به دانشجويان، به رساني اطالع •

.مربوط هاي نامه آئين چارچوب در باشگاه در عضويت متقاضيان تقاضاي بررسي •

.باشگاه مركزي ستاد به ارجاع و آنها انتقادات و پيشنهادات بررسي و باشگاه اعضاي با ماهيانه جلسات برگزاري •

.ايشان عالقه و تحصيلي هاي رشته به توجه با باشگاه اعضاي ميان از پژوهشي -علمي هاي كارگروه تشكيل •
  باشگاه ستاد به انعكاس و ايشان براي پرونده تشكيل و باشگاه درخشان استعداد حوزه در عضويت جهت شرايط واجد افراد شناسايي •
.گيري تصميم و بررسي براي  
 درخشان، استعدادهاي جذب و تسهيالت پذيرش، فرهنگي، پژوهشي، محورهاي در باشگاه هاي فعاليت اجراي جهت ريزي برنامه •
.ساليانه صورت به ها فعاليت اين اجراي تقويم تدوين و آفريني كار و پشتيباني  
  حسن بر نظارت و مصوب هاي طرح متقاضيان با قرارداد انعقاد و واحد باشگاه شوراي مصوبه اخذ و اعضا پژوهشي هاي طرح بررسي •
.مربوط اجرايي روش و نامه آئين اساس بر آنها، اجراي  

:آنها وظايف و اسالمي آزاد دانشگاه واحدهاي در ها باشگاه )7



  مركزي ستاد به محلي و اي منطقه ملي، المللي، بين سطوح در ها همايش برگزاري زمينه در  پيشنهادات ارائه و الزم هاي بررسي انجام •
.مصوب مقررات چارچوب در باشگاه   

.خاص هاي مناسبت در ...و فرهنگي اختراعات، پژوهشي، علمي، هاي زمينه در باشگاه اعضاي دستاوردهاي نمايشگاه برگزاري•

 بر مبتني و آمده عمل به هاي سنجي نياز طريق از ايشان، آموزشي نيازهاي به توجه با متقاضيان جهت آموزشي هاي دوره برگزاري•

.مربوط مقررات   

  ملي، سطوح در ديني و فرهنگي فرهيخته هاي چهره با ديدار و فرهنگي اردوهاي سخنراني، قالب در فرهنگي جلسات برگزاي•

.محلي و اي منطقه   

.تحقيقاتي و اجرايي صنعتي، مراكز از علمي بازديدهاي و پاسخ و پرسش علمي، هاي سخنراني جلسات برگزاري •

.مصوب ضوابط چوب چار در مصوب هاي همايش برگزاري در مشاركت براي حاميان بيشتر هرچه جذب و شناسايي جهت در تالش •

.اصالحي پيشنهادات ارائه و جاري اجرايي هاي روش و ها نامه آئين ها، بخشنامه بررسي •

.شورا دبير عنوان به آن مصوبات پيگيري و مقرر زمان در واحد باشگاه شوراي جلسات برگزاري در اهتمام •

  اساس بر واحد، باشگاه شوراي تصويب از پس باشگاه، ستاد به انعكاس و واحد باشگاه ساليانه بودجه و برنامه تدوين و تهيه •

.شده تعيين زماني محدوده در و ابالغي هاي بخشنامه  



.مصوب اجرايي هاي نامه آئين چوب چار در اعضا به تسهيالت عادالنه و بيشتر هرچه اختصاص درجهت تالش •

.آنها تأمين جهت واحد، در بوط مر مسئولين با هماهنگي و الزم تجهيزات زمينه در واحد باشگاه نيازهاي بررسي •

.باشگاه هاي فعاليت جهت مناسب فضاي اختصاص منظور به دانشگاهي واحد مسئولين با هماهنگي •

  اعضا هاي يافته انعكاس آنها، محتواي تأمين و رساني اطالع تابلوهاي نصب :قبيل از رساني، اطالع مناسب هاي شيوه انواع كارگيري به •

  شرائط واجدين همه جذب و فرهنگي پژوهشي علمي فعاليتهاي انجام به اعضا عالقه افزايش منظور به محلي؛ هاي رسانه با مصاحبه و  
.عضويت  

  هاي شخصيت صنعتي، و تحقيقاتي مراكز اعضا، جمله از نياز، مورد مختلف اطالعاتي هاي بانك ايجاد در باشگاه ستاد با مشاركت •
. ...و فرهنگي و علمي   

.شده تعيين زماني هاي محدوده در باشگاه ستاد درخواست مورد ادواري هاي گزارش ارسال •

.اعضا تخصصي هاي كارگروه و فكر اتاق سازي فعال •

 به مرتبط، تحقيقاتي و اجرايي هاي دستگاه و صنايع با اعضا تخصصي و كاري هاي گروه تعامل و ارتباط ايجاد در بيشتر هرچه تالش •
.كشور دار اولويت پژوهشي طرحهاي اجراي و تعريف به آنها هدايت منظور  



 ريزي برنامه كه است آمده ريزي برنامه تعريف در است، ريزي برنامه نيازمند خو اهداف به يابي دست براي سازماني هر
 سازمان جمله آن از ها سازمان تمام لذا .آن به يابي دست هاي راه و سازمان اهداف تدوين و تعيين فرايند از است عبارت

 علمي سازماني عنوان به نيز نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه .پردازند مي ريزي برنامه به گام نخستين در پژوهشي، هاي
.است كرده ريزي برنامه به مبادرت خود، اهداف به نيل براي پژوهشي و

 باشگاه واحدهاي برنامه و ستادي هاي برنامه ،راهبردي برنامه سطح سه در نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه هاي برنامه
  .است شده تدوين

.است گرديده منعكس آن در سازمان رسالت و ها آرمان كه است مدت دراز اي برنامه راهبردي، برنامة

.نمايد مي هموار را راهبردي برنامه به يابي دست هاي راه كه است اجرايي اي برنامه ،ستادي برنامة 

  برنامه به دستيابي جهت در و واحدها در ها باشگاه توسط كه است عملياتي اي برنامه باشگاه، هاي شعبه برنامة
  و مدت كوتاه "معموال باشگاه هاي برنامه آيد، مي در اجرا مورد به استراتژيك                                                           

.باشند مي يكساله                                                           

:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه هاي برنامه )8



:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه راهبردي برنامة )1-8
  اساس بر برنامه اين .است گرديده منعكس آن در سازمان رسالت و ها آرمان كه است مدت دراز اي برنامه راهبردي، برنامة

  است باشگاهي نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه ،1404 انداز چشم مبناي بر .است شده تدوين اسالمي آزاد دانشگاه 1404 انداز چشم
 برخوردار خود، اعضاي بالندگي و رشد هاي زمينه ساز فراهم كشور، نخبه و پژوهشگر مستعد، جوانان تربيت و تعليم در فعال و آفرين كار

.حمايتي و آفريني كار پژوهشي، فرهنگي، آموزشي، هاي زمينه در هماهنگ و جامع مدون، ي ها برنامه از كاملي مجموعه از
  شناسايي، براي ـ هستند باشگاه سرمايه ترين ارزشمند كه ـ توانمند همكاران و مديران از استفاده ،باشگاه رسالت بنابراين،

.باشد مي كشور نخبه و پژوه دانش جوانان جانبه همه ارتقاي و هدايت حمايت، جذب،
  سطح اعتالي و هدايت حمايت، پرورش، و آموزش جذب، شناسايي، :باشگاه مأموريت باشگاه، رسالت به توجه با همچنين

.است گرديده تعيين كشور استعداد با جوانان و دانشجويان آموزان، دانش علمي
:است شده تدوين زير شرح به اساسي هاي گيري جهت راهبردي، برنامة طبق

.سما سازمان و اسالمي آزاد دانشگاه سطح در حداقل شرائط، واجدين تمام پوشش و باشگاه اعضاي تعداد افزايش )1
.باشگاه اعضاي بومي و ملي فرهنگ هاي پايه تحكيم و ديني باورهاي تقويت )2
.كشور فرهيخته و فرهنگي هاي شخصيت از باشگاه اعضاي الگوگيري )3
.آنها اجتماعي اطالعات تعميق و باشگاه اعضاي انديشي آزاد روحيه تقويت )4
.آنها هاي توانمندي ارتقاي راستاي در باشگاه اعضاي آموزش )5
.فناوري توليد و كارآفريني راستاي در باشگاه اعضاي توانمندي هدايت )6
.آنها علمي هاي فعاليت كيفي و كمي افزايش راستاي در باشگاه اعضاي پژوهشي هاي طرح از حمايت )7
.تجهيزاتي و اطالعاتي فيزيكي، انساني، منابع مديريت )8



:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ستادي برنامة )2-8

از آنجا كـه   . ، برنامه اي اجرايي است كه راه هاي دست يابي به برنامه راهبردي را هموار مي نمايدبرنامة ستادي                
اساسي ترين وظيفه ستاد مركزي باشگاه، هدايت و نظارت بر عملكرد باشگاه هاي واحدها مي باشد، ستاد مركزي باشگاه 

:براي تحقق برنامة راهبردي، اقدام  به برنامه ريزي در زمينه هاي زير مي نمايد

.مركزي ستاد كاركنان علمي سطح ارتقاي براي آموزشي هاي دوره برگزاري هاي برنامه )1
.اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي مناطق كليه در واحدها هاي باشگاه از بازديد )2
.جوان پژوهشگران باشگاه ساليانة اجالس برگزاري )3
.اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي واحدهاي هاي باشگاه رؤساي با اي منطقه هاي نشست برگزاري )4
 .جوان پژوهشگران باشگاه هاي شعبه به ها برنامه ابالغ و ها گزارش دريافت زمانبندي برنامه )5
.اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي هاي واحد در باشگاه رياست پست متقاضيان از مصاحبه انجام جهت ريزي برنامه )6
  برگزاري و اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي واحدهاي در باشگاه رؤساي آموزش مجازي كارگاه توليد جهت ريزي برنامه )7

.جوان پژوهشگران باشگاه مركزي ستاد سايت وب طريق از وب سيستم تحت الكترونيكي آزمون
 و اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي واحدهاي در باشگاه اعضاي آموزش مجازي هاي كارگاه توليد جهت ريزي برنامه )8

.نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه مركزي ستاد سايت وب طريق از وب سيستم تحت الكترونيكي آزمون برگزاري



:واحدها در ها باشگاه برنامه )3-8

برنامه اي عملياتي است كه توسط شعبه هاي باشگاه و در جهت دستيابي بهبرنامه باشگاه ها در واحدها،  
.برنامه استراتژيك به مورد اجرا در مي آيد       

.باشند مي يكساله و مدت كوتاه : الً معمو باشگاه، هاي شعبه برنامه
 

:است زير شرح به برنامه شش شامل كلي طور به واحدها، در ها باشگاه هاي برنامه

.كارآفريني و آموزش هاي برنامه  - الف
.پژوهشي هاي طرح -ب
.ها همايش برنامه -ج
.تسهيالت برنامه  -د
.فرهنگي هاي برنامه  -ه
.تبليغات برنامه -و



:عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان به دو صورت امكانپذير مي باشد

.نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه در آموختگان دانش و دانشجويان عضويت )1

.نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه نخبة و درخشان استعداد هاي چهره عنوان به عضويت )2

.بفرماييد رجوع بعدي هاي برگه به بيشتر اطالعات دريافت براي

:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه در عضويت )9



:در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) دانشجويان و دانش آموختگان ( داوطلبان  شرايط عضويت) 1

 اساسنامه در مندرج محوله وظايف تحقق درراستاي

  انطباق و )اساسنامه 4 فصل از 9 ماده اجراي ( باشگاه

  آزاد دانشگاه در روز نوآوريهاي با اجرائي روشهاي

  و رشد براي مناسب شرايط ايجاد منظور به و اسالمي

  نامه آئين جوانان و نوجوانان توانائيهاي شكوفائي

 شاخه( نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضويت

 تدوين زير شرح به )آموختگان دانش و دانشجويان
  .شود مي ارائه و

 باشگاه سايت به لطفًا نامه، آيين كردن رويت براي
 www.bpj.ir نشاني به نخبگان و جوان پژوهشگران

     .بفرماييد رجوع



:داوطلبان به عنوان چهره هاي استعداد درخشان و نخبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شرايط عضويت) 2
".فراهم آوردن زمينه و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نخبگان، مهمترين راه حمايت از آنان مي باشد "

)مدظله العالي(مقام معظم رهبري    

 و توجه راستاي در رهبري معظم مقام مكرر تاكيدهاي به توجه با

 رفع و استعدادها شكوفايي منظور به جوانان براي ويژه ريزي برنامه

 مناسب بستر ايجاد هدف با نهايت در و آنان روحي و فكري نيازهاي

 تربيتي ـ فرهنگي و پژوهشي ـ آموزشي،علمي هاي فعاليت براي

 توليد مشكالت و موانع رفع و نخبه و درخشان استعداد داراي جوانان

 شرايط در بازنگري لزوم راستاي در و افزاري نرم جنبش و دانش

 در و نياز يك عنوان به درخشان، استعدادهاي در عضويت احراز
 عضويت نامه آيين" دانشگاه در راهبردي مختصات چارچوب

 تأييد به بعدي برگة شرح به "نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه نخبه و درخشان استعداد هاي چهره

..باشد مي االجرا الزم و رسيده نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه امناي محترم هيأت



.رجوع بفرماييد www.bpj.irبراي رويت كردن آيين نامه، لطفاً به سايت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به نشاني 



  خالقـيت حوزه در عالقمندان و نخبگان پژوهشگران، اطالع به خوشوقتي و مسرت كمال بـا
خورشيدي، 1389   سـال  از  نخبگان و جوان پـژوهشگران بـاشگاه :رسانـد مي نـوآوري و

در .است نموده )علوم در خالقيت و ابتكار( عنوان با خود فصلنامة نخستين انتشار بـه اقدام
 هايِ مقاله توانند مي نـوآوري و خالقيت مختلف هاي حوزه در فعال عزيزانِ همة راستا اين

فناوري و پژوهش معاونت به http://journal.bpj.ir سايت وب نشانِي طريق از را خويش
  اوليه، بررسي مراحل تا نمايند ارسال نـخبگان و جوان پژوهشگـران باشـگاه مركـزي ستـاد

.گردد انجام آنها چاپ و داوري
نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه سايت وب نشاني به بيشتر اطالعات كسب براي لطفاً

.نماييد مراجعه
                                                   ttp://www.bpj.ir/

:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه علوم در خالقيت و ابتكار فصلنامة )10



هاي  باشگاه با ارتباط براي نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه 
و كشـور سراسر در اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي واحـدهاي 
  وب از باشگاه، خصوص در اطالعات كسب به مند عالقه عزيزان 

  :كند مي استفاده زير اينترنتي نشاني بـه خود رسمي سايت
                            http://www.bpj.ir/  

براي الزم اطالعات و ها روال ها، نامه آيين سايت، وب اين در
  واحـدهاي در باشگاه هاي شعبه و باشگاه اعضاي مندان، عالقه

  .دارد وجود اسالمي آزاد دانشگاه دانشگاهي
براي ضـروري و مهم هاي سايت وب بـه پـيوندهايي همچنين
  شده داده قرار آن در  باشگاه سايت وب  به كنندگان مراجعه

.است
  دعوت شما از باشگاه سايت وب امكانات كليه از آگاهي براي

.نماييد استفاده محتوياتش از و شده وارد آن به تا گردد مي

:نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه تارنماي )11
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