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  :و قدردانی تشکر 

 

آنان که وجودم برایشان همه رنج بود ، وجودشان برایم پر از مهر ومحبت توانشان رفت تا به توانایی 

برسم آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت در برابر وجود گراميشان زانـوی ادب  

 بر زمين می نهم وبادلی مملو از عشق ومحبت وخضوع بر دستا نشان بوسه می زنم .

 

 قدیم به پدر و مادر عزیزم ت

 

 آشنایی با مکان کار آموزی : 

واقع مي باشد . كه دانشججویان آن  زنجان  –كیلومتري جاده ترانزیت ابهر  4ددانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر در 

متفاوتي تشکیل شده است . كه یکي تحصیل هستند . امور اداري آن از بخشهاي در رشته هاي مختلف مشغول 

مشغول كار آموزي بودم . كه مهمترین وظجایف  بخشها  بخشي معاونت پژوهشي مي باشد . كه من در آن  از این

ارسجال   –بازدید از مراكجز تحقیقجاتي    –برگزاري جلسات سخنراني علمي  –برگزاري كارگاه روش تحقیق  –آن 

پژوهشجي   ام طرح هاي انج –شركت اعضاء در همایش پژوهشي  –مقاالت اعضاء به همایشهاي پژوهشي باشگاه 
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شركت اعضاء براي ارائه ارتباط با مراكز تحقیقاتي جهت انجام طرح هاي پژوهشي  –تشکیل گروههاي علمي  –

برگجزاري همجایش    –چاپ مقاالت اعضاء در مجالت معتبر علمجي پژوهشجي    –مقاالت در همایش علمي معتبر 

پژوهش سراسري در منطقه ، میجزان جج     همکاري در برگزاري همایش علمي و  –پژوهش سراسري  –علمي 

 عضو مي باشد . 

 ارزیابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارورز : 

 بخش ارتباط با صنعت بود كه عمده ترین 

 

 مقدمه 

هدف كلي از انتشار این نشریه به معرفي باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و شرایط عضجویت در ایجن باشجگاه ،    

ضاء باشگاه و فعالیتها و خدمات دفتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تسهیالت و امتیازات اع

 ابهر در جهت اجراي آئین نامه ها و رهنمودهاي باشگاه پژوهشگران جوان مي باشد .

ش تربیت و پرورباشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي امیدوار است با عضویت جوانان شایسته و پر استعداد و 

ها و بلوغ آنان بتواند دشواریهاي خاص پژوهش ها و كند وكاو هاي علمي را تا حد امکان  يیاشایستگي ها ، توان

 از پیش پاي نخبگان جوان و پژوهشگران شایسته بردارد .

باشگاه پژوهشگران جوان نوآفریني هاي پژوهشگران جوان را ارج مي نهد و با شتا  بخشیدن به پجژوهش هجاي   

ي ، حركت به سوي پیشرفت و توسعه را تقویت نموده و جایگاه علمي ایران اسالمي را در میان دیگجر  موفق علم

جز با پویایي هرچه بیشتر علمي و پژوهشي نمي توانجد  » كشورهاي جهان ارتقاء مي دهد . زیرا بر این باور است 

 «آرزوي داشتن ایراني سرافراز و آباد را جامه عمل پوشانید . 
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 وظایف باشگاه پژوهشگران جوان اهداف و 

طبق اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و وظایف باشگاه پژوهشگران جوان كشور را      مجي تجوان بجه    

 شرح زیر خالصه نمود : 

شناسایي و ج   دانش آموزان ، دانشجویان و بطور كلي جواناني كجه داراي اسجتعداد و توانجایي سرشجار در      -4

 علمي باشند .رشته هاي مختلف 

 برگزاري المپیاد در رشته هاي مختلف علمي ، ادبي ، فرهنگي و ورزشي بین اعضاء باشگاه در كشور   -2

 برگزاري مسابقات علمي براي شناسایي و تشویق دانش آموزان ، دانشجویان و سایر جوانان مستعد   -3

 تدوین و انتشار جزوات ، كتب و نشریات علمي و آموزشي الزم   -1

 لسات سخنراني و بحث و نقد علمي از طریق دعوت از استادان و صاحبنظران تشکیل ج  -4

 ایجاد شرایط و تسهیالت مناسب براي مطالعات و تحقیقات علمي   -6

 برقراري تماس با دانشگاهها و مراكز و آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور   -4

 جد شرایط اعطاي جوایز و كمك هزینه تحصیلي و یا بورس تحصیلي به اعضاي وا  -8

 عرضه خدمات جنبي فرهنگي ، ورزشي و رفاهي به اعضاي باشگاه   -9

 برگزاري اردوها و تشکیل كالسهاي الزم بمنظور ایجاد آمادگي در اعضاء گروهها   -41

 برگزاري كارگاههاي آموزشي پژوهشي و همایش هاي علمي در سطح ملي و بین المللي  -44

 ه ، ملي و بین المللي برگزاري مسابقات المپیاد علمي در سطح باشگا -42

شناسایي و انتخا  استعدادهاي بسیار درخشان از میان اعضاء باشجگاه و پیگیجري امجور آنجان ، تهیجه و       -43

تأمین مواد یا ابزار موردنیاز آنها و دستگاهها و وسایل پژوهشي و فراهم آوردن و برخجوردار نمجودن آنجان از    

در داخل و خارج كشور و اعزام اینگونه افجراد بجه همجایش    كارگاهها ، آزمایشگاهها و سایر امکانات پژوهشي 
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هاي ملي و بین المللي و همچنین چاپ و انتشار آثار پژوهشي آنان ، اعطاي جوایز و كمك هجاي مجالي بجه    

 افراد مزبور 

 

 آیين نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 ند :ماده : داوطلبان عضویت ، الزم است داراي شرایط عمومي زیر باش

 : اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي كشور  4-4

 : اعتقاد به قانون اساسي و اصل والیت فقیه  2-4

 : عدم اشتهار به فساد اخالقي  3-4

 : عدم سابقه عضویت در مجامع ، احزا  و گروه هایي كه با نظام جمهوري اسالمي در ضدیت باشند . 1-4

 سال  31تا  44: داشتن سن  4-4

سال كه به تشجخی  شجوراي باشجگاه ، داراي اسجتعداد درخشجان   گ ویژگجي        44: جوانان زیر  4ماده  4تبصره 

 برجسته ( باشند .

سال بجه عضجویت باشجگاه     2و حداقل یکي از بندهاي زیر ، مي توانند به مدت  4: دارندگان شرایط ماده  2ماده 

 درآیند . تجدید عضویت در صورت احراز شرایط الزم ، بالمانع است .

 نفر دانش آموز كه مصداق یکي از بندهاي زیر باشند . 4111: ساالنه حدود  2-4

و بجاالتر   49و باالتر در مقطع راهنمایي ،   4/49: دانش آموزاني كه میانگین معدل دو سال متوالي آنان  4-4-2

 در مقطع دبیرستان باشند .

شجگاهي سجما ، رتبجه اول را احجراز نماینجد . گ      : در یك پایه تحصیلي در دبیرستان ها و مراكز پجیش دان  2-4-2

 براساس آیین نامه مربوط ( .

 : نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف گ دانش آموزي و دانشجویي ( . 3-4-2
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 : برگزیدگان المپیادها در هر رشته  1-4-2

 : برندگان جایزه در جشنواره هاي خوارزمي . 2-3-2

 ي اختراع یا كشف مورد تأیید مراجع صالح مورد قبول باشگاه .:دارا 3-3-2

: دانشجویان دانشگاه آزاداسالمي و دانش آموزان مدارس سما وابسته به این دانشگاه ، بجراي عضجویت از    3ماده 

 اولویت برخوردارند .

سجال عضجو وابسجته     2 : جوانان غیرایراني واجد شرایط ، به تشخی  شوراي باشگاه ، مي توانند به مدت 1ماده 

 باشگاه باشند و تمدید عضویت به تشخی  شوراي باشگاه ، بالمانع است .

: دانشمندان و پژوهشگران ایراني و غیرایراني ، كه در چهارچو  اهداف  باشگاه خدمات ارزنجده یجا آثجار     4ماده 

 رعایت شرط سني .برجسته اي داشته باشند ، با پیشنهاد شوراي باشگاه و تأیید هیأت امناء بدون 

: تقاضاي كتبي عضویت پس از وصول و طي مراحل الزم ، در شوراي باشگاه مطرح ، و در صورت تصویب  6ماده 

سجال صجادر    2شورا و تأیید رئیس باشگاه ، مورد پ یرش قرار گرفته ، براي متقاضي كجارت عضجویت بجه مجدت     

 خواهد شد .

 و عضویت خواهد شد :: بروز هریك از موارد زیر منجر به لغ 4ماده 

 یا سپري شدن مدت عضویت  4: از دست دادن یکي از شرایط ماده  4-4

 : وقفه تحصیلي غیرموجه ، یکسال تحصیلي و بیشتر ، در مقطع دبیرستان یا دانشگاه . 2-4

ي یجا  : ارتکا  هر عملي كه موجب تعلیق یا اخراج از دانشگاه و یا مدرسه ، براساس آیین نامه هاي انضجباط  3-4

 محکومیت در مراجع ذیصالح قضایي ، گردد .

 :  عدم تبعیت از مقرارت باشگاه . 1-4

 تبصره : شوراي باشگاه ، مرجع صالح براي تشخی  بندهاي چهارگانه فوق مي باشد .

 : دستور كتبي رییس دانشگاه آزاد اسالمي مبني بر لغو عضویت . 4-4
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هیجأت امنجاء باشجگاه     49/4/48و  44/1/48ره ، در جلسجات مجور    تبصج  4بند و  29ماده .  4این آیین نامه در 

 گردیده است . 3/4/44و جایگزین آیین نامه قبلي مصو  جلسه  4پژوهشگران جوان تصویب 

 

 دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر 

 عملکرد دفتر باشگاه بشرح زیر خالصه ذكر مي شود :

لیه مدارس منطقه و آموزش و پرورش شهرستانهاي ابهر ، خرمجدره ،  (. ارسال اطالعیه و فرمهاي عضویت به ك4

سلطانیه جهت آشنایي هر چه سریعتر با باشگاه پژوهشگران جوان و درخواسجت لیسجت اسجامي دانجش آمجوزان      

ممتاز و واجد شرایط جهجت عضجویت . نصجب اطالعیجه هجاي باشجگاه در تجابلو اعالنجات دانشجگاه جهجت اطجالع            

 .دانشجویان عالقمند 

 (. تشکیل چند جلسه توجیهي براي دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان مدارس سماء .2

 (. جمع آوري و تکمیل و تنظیم مدارك دریافتي از درخواست كنندگان واجد شرایط عضویت .3

 (. ارسال مدارك تنظیم شده به تهران جهت بررسي و انجام سایر اقدامات الزم .1

هایي كه از باشگاه در تهران عودت داده مي شود و ارسال مجدد اینگونه پرونده ها بجه  (. رفع نواق  از پرونده 4

 باشگاه پژوهشگران پس از اصالح و تکمیل آنها و انجام مکاتبات و تماس تلفني با باشگاه پژوهشگران در تهران .

باشجگاه پژوهشجگران در    (. تحویل كارت عضویت اعضاء پ یرفته شده و تکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال انها به6

 تهران .

(. تماس مکرر با كلیه اعضاء دانش اموز باشگاه پژوهشگران ججوان و مطلجع سجاختن آنجان از اردوهجاي دانجش       4

و همایشهاي امام علي گع( و امام مهدي گعج( و توزیع  81آموزي جوانه هاي ایمان نوشهر و گلواژه هاي پژوهش 

دهاي مربوط به شركت در این اردوها همایش ها با توجه به هماهنگیهاي برگه هاي فراخوان و ثبت نام و رهنمو

 . 2الزم با باشگاه پژوهشگران در تهران و دبیرخانه منطقه 
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تن از دانجش آمجوزان    9تن از دانش آموزان عضو باشگاه به اردوي جوانه هاي ایمان نوشهر و اعزام  41(. اعزام 8

رامسر به سرپرستي دو نفر همراه بجا یجك مینجي بجوس از طجرف       81 عضو باشگاه به اردوي گلواژه هاي پژوهش

نفجر از اعضجاء بجه     6نفر از دانش آموزان به همایش امام علي گع( به سرپرستي یك نفر و اعجزام   4دانشگاه اعزام 

همایش امام مهدي گعج( به تبریز به سرپرستي یك نفر از طرف دانشگاه كه شایان ذكر است كه در این همایش 

فر از اعضاء باشگاه واحد ابهر مقاله ارائه داده بودند و مقام اول و سوم را نیز اعضاء باشگاه واحجد ابهجر كسجب    ن 1

 كردند .

 . 4348آذر ماه  2مقاله در تاریخ  42عضو باشگاه و ارائه  48(. برگزاري همایش دانش آموزي شیمي با شركت 9

ر دانشگاه و اهداء كتا  به اعضاء در مناسبتهاي مختلف (. تشکیل جلسات روش تحقیق براي اعضاء باشگاه د41

 از طرف ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر و معاونت محترم پژوهش دانشگاه واحد ابهر .

(. برگزاري شب شعر توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و دانشججویان اهجل اد  در موضجوعات مختلجف     44

 فلسطین .تحت عنوان امام علي گع( و 

(. برگزاري سخنرانیها و میزگردهایي تحت عنوان زیست شناسي ، نجوم شناسي توسط اعضاء باشگاه و اهجداء  42

 جوایز به سخنرانان از طرف ریاست محترم واحد و معاونت محترم پژوهش .

د دانشججویان  ج شایان ذكر است كه اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان با ارائه كارت عضویت خود مي توانند همانن

واحد دانشگاهي از امکانات موجود در دانشگاه از جمله امکانات كامپیوتري ، كتابخانه ، البراتور زبجان گ كتابهجاي   

 آموزش زبان ( و مراجعه به دفتر مشاوره و اساتید واحد دانشگاهي استفاده نمایند .
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 مواد طرح های پژوهشی اعضا باشگاه 

ه دوم اساسنامه باشگاه و با توجه به شجرح وظجایف مجدیر امجورعلمي ج پژوهشجي       براساس بند دو از مادمقدمه : 

باشگاه پژوهشگران جوان ، براي توسعه تحقیقات و حمایت از محققین این باشگاه طبق ضوابط و مقررات زیجر از  

 . با هماهنگي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي حمایت و پشتیباني مي شودطرح های پژوهشی اعضاء باشگاه 

 

ارائه دهنده طرح تحقیقاتي خود را به صورت مکتو  در فرم هاي تعیین شده باشگاه كه هماهنج  بجا    : 1ماده 

فرمهاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي است ، تنظیم و جهت بررسي به دفتر باشگاه واحد دانشگاهي مربوط ارائه 

 ارسال گردد . تا توسط این دفتر به شوراي پژوهشي واحد جهت ارزیابي و داوري

اعضاء دانشجو در مقطع كارشناسي و همچنین اعضاء غیردانشجو باید یك نفر عضو هیئت علمي را بجه   : 2ماده 

 عنوان مجري طرح انتخا  نمایند .

 : مجري طرح به پیشنهاد عضو ، بایست از واحد دانشگاه ازاد اسالمي خود عضو انتخا  شود. 4تبصره 

 ست موافقت خود را جهت قبول مسئولیت بعنوان مجري طرح ، كتباً اعالم نماید .: مجري طرح الزم ا 2تبصره 

: اعضاء دانشجو در مقطع تحصیلي باالتر از كارشناسي مي توانند بعنجوان مججري طجرح باشجند و مجي       3تبصره 

 بایست یکي از اعضاء هیئت علمي نیز بعنوان استاد مشاور طرح با رضایت كتبي ایشان معرفي شود.

دفاتر باشگاه موظف هستند نتیجه بررسي گ تأئید یا رد ( شجوراي پژوهشجي واحجد را بجه همجراه طجرح        : 1ه ماد

 پژوهشي عضو و فرمهاي ارزیابي طرح به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه در تهران ارسال نمایند .

باالي پجنج میلیجون ریجال    : براي طرحهاي زیر پنج میلیون ریال حداقل نظر یك داور و براي طرحهاي  1تبصره 

 حداقل نظر دو داور نیاز است .
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معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه پس از بررسي و تأئید طرح هاي رسیده از دفاتر و نیز پس از اخج    : 4ماده 

مجوز الزم از شوراي باشگاه و تعیین نحوه تأمین اعتبار آن ، درخصوص اجراي  طرح هاي اقدامات الزم را انجام 

 داد. خواهد

اتخاذ تصمیم نهایي در مورد محل و نحوه انجام طرح هاي مشترك تأئید شده شوراي باشگاه به عهجده   : 5ماده 

معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشد كه با همکاري معاونت پژوهشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسجالمي و  

 رؤساي دفاتر باشگاه صورت مي گیرد .

باشگاه ، پس از تعیین كلیه موارد مربوطه ، از طرف ریاست باشگاه بجه دفجاتر مربوطجه    طرح تأئید شده  : 6ماده 

 جهت اجرا ابالغ مي شود .

واحدهاي دانشگاه ازاد اسالمي ، موظف به عقد قرارداد و همکاري با مجریان طرح هاي تصجویب شجده    : 7ماده 

بجق آئجین نامجه طجرح هجاي پژوهشجي       باشگاه مي باشند و بودجه طرح مصو  مانند سایر طرحهاي پژوهشجي ط 

دانشگاه از محل بودجه پژوهشي واحد یا از محل اعتبارات ویژه استعدادهاي درخشان كه بنجابر دسجتور ریاسجت    

 دانشگاه در اختیار باشگاه گ اشته مي شود ، تأمین مي گردد .

ر ، پس تأئیجد مجدارك الزم   اعتبارات مصو  ، با توجه به برنامه زمانبندي طرح و به نسبت پیشرفت كا : 4ماده 

 توسط دفاتر باشگاه از طرف واحد دانشگاهي گ معاونت پژوهشي ( در اختیار مجري طرح قرار مي گیرد .

مجري طرح پس از دریافت ابالغ تصویب نهایي از دفتر باشگاه در واحد دانشگاهي . موظف بجه اججراي    : 9ماده 

گزارش پیشرفت كار و در خاتمجه كجار تحقیقجاتي ، گجزارش      طرح براساس تقویم زماني مي باشد . در هر مرحله

نهایي از كل طرح را به صورت مکتو  جهت بررسي ، ت ئید و اقدام الزم به دفتر باشگاه واقع در واحد دانشگاهي 

 مربوط تحویل مي نماید .

نسجبت بجه    چنانچه مجري طرح ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاریخ ابالغ تصویب بجدون عج رموجهي   : 16ماده 

شروع طرح پژوهشي اقدام نکند ، یا پیشرفت كار با تشخی  دفتر باشجگاه براسجاس برنامجه زمانبنجدي نباشجد ،      



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 13 

براساس بررسي و اعالم نظر دفاتر باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشند و ارزیابي گزارشهاي مرحله اي طرح 

 گاه در تهران ارسال مي شود .در شوراي پژوهشي واحد انجام و نتیجه در هر مرحله به باش

شوراي پژوهشي واحد گزارش نهایي طرح را پس از بررسي اولیه جهت تأیید بجه معاونجت پژوهشجي و     : 12ماده 

 فن آوري باشگاه ارسال مي نماید . پیگیري این امر بعهده دفتر باشگاه در آن واحد        مي باشد .

نشگاهي درخصوص اجراي ایجن آئجین نامجه در شجوراي معجاونین      گزارش عملکرد سالیانه واحدهاي دا : 11ماده 

پژوهشي كل واحدها و نیز اجالس سراسري رؤسا واحدها گ شوراي مركزي ( مطرح و واحدهاي برتر از امتیجازات  

 ویژه پژوهشي برخوردار مي شوند .

شگران جوان در تاریخ تبصره در بیست و ششمین جلسه هیات امناء باشگاه پژوه 1ماده و  43این آئین نامه در 

 به تصویب رسیده است و قابل اجرا مي باشد .  24/8/84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48برنامه هاي مصوب باشگاه پژوهشگران جوان در سال 

مراحل تصويب طرح 

پژوهشي باشگاه 

 پژوهشگران جوان

مراحل تصويب طرح 

پژوهشي باشگاه 

 پژوهشگران جوان

 
 
 
 
 
 

ـــكميل ــمكطــ  ك ــ  ك1

سطك شگاهكمو شيكبا پژوه

كعضوك)پ وپزالك(
ـــكمي ــ وكعضــوكه يــ كع لــيك2

بينوانكمج يك   كوكمأئ دكط  ك

ميل مكشدهكعضوكموسطكمج يك   ك

طعك شجوكدركمق ضاءكدان ب ايكاع (

كارشناسيكوكاعضاءككغ  دانشجوك

ك(
ـكب رسيكوكمأئ دكط  ك3

ميل مكشدهك   كپژوهشيك

موســطكشــورايكپژوهشــيك

كواحدك

 
 
 
 
 
 

 ال توسط مجري طرحـ تهيه پروپز1

ك

 ـ تأئيد معاون پژوهشي واحد2

 اي پژوهشي واحدـ بررسي و تأئيد شور 3
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 نحوه برگزاری کارگاه های روش تحقيق

پژوهشهاي كالستیك و سیستماتیك در جهان امروز از قویترین ابزار ایجاد تکنولوژي برتر و پیشرفته مي باشد . 

ل پژوهش كالسیك و سیستماتیك است و اهمیت پژوهش بسیار واضجح اسجت . پجژوهش مجي     تکنولوژي محصو

تواند به عنوان ركن جدائي ناپ یر نظام آموزشي مورد توجه قرار گیرد و با اتخاذ روشهاي مؤثر مي توان ترتیبجي  

و آنها را با روحیجه  اتخاذ نمود كه نوآموزان را از بدو ورود به نظام آموزشي به پژوهش و پژوهشگري آشنا ساخت 

كنجکاوي ، پژوهشگري ، خالقیت ، جسارت و سماجت علمي تربیت نمود . در امر پژوهش نباید انتظجار داشجت   

كه در كوتاهترین زمان ممکن نتایج سریع حاصل گردد و به مرحله اجرا گ اشجته شجود . برگجزاري كارگاههجاي     

روش هاي تهیه طرحهاي تحقیقاتي مي باشد كجه الزم  روش تحقیق به منظور آشنائي نوآموزان با امر پژوهش و 

ـكب رسيكوكمأئ دك   ك4

ن ك سطكمياو شيكمو پژوه

ـــوك وريك ـــيكوكط پژوهش

بهك جهك باكمو شگاهك با

ـــواك ا كااك ـــجكمج اخ

كشورايكباشگاه

شيك5 بالغك   كپژوه ـكا

طكرياس كباشگاهكبهكموس

حدك شگاهكدركوا ت كبا دط

كدانشگاهيكعضو

ــــكمن ـــ دكوكعقـــدك6

شيك ق اردادك   كپژوه

ب وكمج يك   كوكرياس ك

كياكمياونكپژوهشيكواحد

ـكمأئ دكمدي ككمك4

اموركپژوهشيكساامانك

كم كزيك

 ـ تأئيد معاون پژوهشي سازمان مركزي 5

ـكابالغكبهكواحدك6

دانشگاهيكجه كمن  دك

عقدكق اردادكب ايك

كانجا ك   كپژوهشيك
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است اعضاء باشگاه در دوره عضویت خود حداقل در یکي از این كارگاهها شركت نمایند . بدین منظور امید است 

 شعب و دفاتر نسبت به برگزاري كارگاهها روش تحقیق با توجه به موارد ذیل اقدام نمایند .

 

 فرم فراخوان و ثبت نام : ـ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم فراخوان 

ك………………………… اميكعضوكگ

ماكدرككككككككك يدك ميك  لمك عوتكبي شلاكد س  هكااك بديوكو

ــاري ك ــهكااكم ــ كك ــاهكروتكميق  ــ ك………………كارگ ...كلغاي

.كمشــي مك…………………………………………………………….كدركميــمك………………

ميكموان دك يمك صورتكملا ش ك كنلائ دك.كدرك شودك،ك ميك

.كط  كثب كنا كراكميل ـمكوك…………………………حداكث كماكماري ك

ك.ارسالكط مائ دك.………………………………………………… درسككبه

 

 رئيس شعبه / دفتر
 فرم ثبت نام در كارگاه روش تحقيق  

ك

نـــــــــــا كوكنـــــــــــا كخـــــــــــانوادگيك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

كشلارهكعضوي ك ك

مقطــــــــــــــــــــعكمي ــــــــــــــــــــ  يك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

ك   يك وضي  كمي

ك درسك ككككككككككك

م فـــــــــــــــــــــوكملـــــــــــــــــــــاسك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

كامضاءكوكماري ك 
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 تعيين گروه مدرسين و برنامه کارگاه : -2

دو برنامه پیشنهادي ارائه شده مي توانند بعنوان نمونه براي ارائه موضوعات كارگاه روش تحقیق در نظر            

ع گرفته شود . این برنامه ها مي توانند با توجه به نظر مدرسین قابجل تغییجر باشجند . بهتجر اسجت براسجاس انجوا       

گروههاي آموزشي كارگاههاي روش تحقیق تشکیل گردد . در این خصوص بهتر است از اعضجاي هیئجت علمجي    

 واحدهاي دانشگاه ازاد جهت تدریس براساس توانائي و عالقه آنها دعوت به همکاري شود .

 الف ج برنامه اول گ براساس سه روز كامل (

 

 

 مدت زمان                                                                                                                  روز اول 

 14      ججج كلیججات روش تحقیججق                                                                                            4

 دقیقه

 دقیقه  14                                                                         ج انتخا  موضوع                             2

 31ججج عنججوان                                                                                                                    3

 دقیقه

 31                                                                                 ج بیجان مسجئله                              1

 دقیقه

 دقیقه 91ج كار گروهي                                                                                                           

 دقیقه 31                                                                             ج گزارش كار گروهي                      
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 61            ج بررسي فنجون و اطالعجات موججود                                                                            4

 دقیقه 

 دقیقه 61                                                                     ج اهداف و فرضیات                             6

. بجه اوقجات   ………………………اضافه مي شود ساعات پ یرش ، پ یرائي ، نهار ، نمجاز و                 

 ذكر شده .

 مدت زمان                                                                                                                 روز دوم

 دقیقه 61ج كار گروهي                                                                                                            

 دقیقه  31                                   ج گزارش كار گروهي                                                                

 14               ج آزمون زمینه و حججم نمونجه                                                                              4

 دقیقه

 14                                ج خطاهجاي انجدازه گیجري                                                                   8

 دقیقه

 61            ج آمجار توصجیفي و احتمجاالت                                                                                   9

 دقیقه

 91                               جججج كجججارگروهي                                                                               

 دقیقه

 61           ج گزارش كجارگروهي                                                                                              

 دقیقه 
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 61                                  ج حل تمرین و متدولوژي                                                               41

 دقیقه

 دقیقه 61ج مفهوم توزیع و برآورد                                                                                       44

. بجه اوقجات   ………………………اضافه مي شود ساعات پ یرش ، پ یرائي ، نهار ، نمجاز و                 

 . ذكر شده

 مدت زمان                                                                                                                 روز سوم

 14             ججج اخججالق در پججژوهش                                                                                     42

 دقیقه

 14       ججج مطالعججه مججوردي                                                                                               43

 دقیقه 

 دقیقه 61ج كار گروهي                                                                                                           

 31         ججج گججزارش كججار گروهججي                                                                                           

 دقیقه

 61                        ج روش كار ، برنامه زمانبندي ، بودجه بندي و جدول كانجت                               41

 دقیقه

 14                                                                                                          جججج مجججدیریت   44

 دقیقه
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 61             ج گجزارش نویسجي و انتشجار نتجایج                                                                           46

 دقیقه 

 دقیقه 61                                                                                                     ج كار گروهي      

 دقیقه 61         ج گزارش كار گروهي                                                                                        

. به اوقات ذكجر  ………………………د ساعات پ یرش ، پ یرائي ، نهار ، نماز و اضافه مي شو            

 شده .

این برنامه كارگاه براساس سه روز كامل گ به طور مثال روزهاي چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه (      مي باشجد  

ي فعالیتهاي پژوهشجي  كه در كنار برنامه ارائه شده نیاز به برگزاري كالس آشنائي با نحوه استفاده از اینترنت برا

 مي باشد .

 

 

 نصفه روز در بعداز ظهرها ( 1  ج برنامه دوم گ براساس 

 نروز اول                                                                                                               مدت زما

 دقیقه 31                                                           ج اهداف و كلیات محتواي دوره                  4

 دقیقه 31ج ضوابط انتخا  موضوع                                                                                        2

 دقیقه  31                                            ج عنوان مورد تحقیق                                                   3

 31ج بیجان مسجئله                                                                                                               1

 دقیقه
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 دقیقه 61                                  ج بازنگري منابع و اطالعات موجود                                       4

 دقیقه 61ج كار گروهي و اعالم گزارش مربوطه                                                                      

. بجه  ………………………اضافه مي شود ساعات پج یرش ، پج یرائي ، نهجار ، نمجاز و                          

 اوقات ذكر شده

 ز دوم                                                                                                               مدت زمانرو

 دقیقه 31ج اهداف كلي و اختصاصي و فرضیات                                                                    6

 دقیقه 14                                                                                               ج كار گروهي            

 31ججج متغیرهججاي تحقیججق                                                                                                    4

 دقیقه

 دقیقه 31ش                                                                         ج وضعیت متغیرهاي مقیاس سنج8

 دقیقه  31ج روش هاي پژوهش                                                                                              9

 دقیقه 44                                                                 ج كار گروهي                                          

. به اوقات ………………………اضافه مي شود ساعات پ یرش ، پ یرائي ، نهار ، نماز و                    

 ذكر شده

 مدت زمان                                 روز سوم                                                                             

 دقیقه 31ج نمونه گیري و روشهاي انجام آن                                                                        41

 دقیقه 31ج آمار طبقه بندي اطالعات و نمایش داده ها                                                         44

 دقیقه 31ج شاخصهاي پراكندگي                                                                                        42
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 دقیقه 91ج كار گروهي و اعالم گزارش مربوطه                                                                      

 دقیقه  31و اطالعات مورد نیاز                                                           ج جمع آوري داده ها 43

 دقیقه 31ج قضاوتهاي آماري آزمون فرضیه                                                                         41

. بجه  ………………………، نهجار ، نمجاز و    اضافه مي شود ساعات پ یرش ، پج یرائي                       

 اوقات ذكر شده

 انروز چهارم                                                                                                              مدت زم

 دقیقه 14                             ج ارزیابي و اعتبارسنجي                                                           44

 دقیقه 14ج كار گروهي                                                                                                           

 دقیقه 31         ج بکارگیري و انتشار نتایج بودجه و مدیریت                                                 46

 دقیقه 31ج گزارش نویسي                                                                                                   44

 ه دقیق 61ج كار گروهي و گزارش نهائي                                                                                   

. بجه  ………………………اضافه مي شود ساعات پ یرش ، پج یرائي ، نهجار ، نمجاز و                          

 اوقات ذكر شده
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 ارائه گواهينامه شرکت در کارگاه : ـ1

حضور فعال شركت كنندگان در كارگاه روش تحقیق و ارائه پروپزال درخصوص یك موضوع تحقیقجاتي            

رگاه پس از مدت تعیین شده توسط مدرسین برگزاري كارگاه گ حدود یك الي دو ماه ( براساس دستاوردهاي كا

و ارائه آن به شعبه یا دفتر باشگاه مربوطه و بررسي آن توسط مدرسین مج كور ، مجي توانجد صجدور گواهینامجه      

 شركت در كارگاه را از طرف رئیس شعبه یا دفتر بالمانع سازد .

 

 ارگاه :تعداد شرکت کنندگان در کـ 4

براساس ظرفیت محل تشکیل كارگاه و تعداد مدرسین و نظر آنها تعداد شركت كنندگان قابل تغییر بین           

نفر مي باشد كه پیشنهاد مي شود با توجه به اهمیت موضوع كارگاه بصورت مشاركت بجین شجعب یجا     61تا  21

یك مي باشد ، تشکیل گردد . جلسجات عمجومي مجي    دفاتر باشگاه كه از نظر جغرافیائي محل آنها به یکدیگر نزد

 21تواند به كلیه شركت كنندگان اختصاص داشته باشد و براي جلسات كار گروهي حداكثر ظرفیت پیشنهادي 

 نفر است .

 

 همکاری اعضاء باشگاه در جهت برگزاری کارگاه :ـ 5

ش تحقیق مي توان در قسمتهاي مختلف براي ج   همکاري و بکارگیري اعضاء در برگزاري كارگاه رو           

 …نظیر تشکیل جلسات عمومي ، تشکیل جلسات خصوصي ، فیلم برداري ، استفاده از وسایل كمك آموزشي و 

از آنها به روش هاي مناسب استفاده نمود تا اعضاء نیز در برگزاري كارگاه نقش خود را ایفا نماینجد و توانائیهجاي   

 . آنها مورد استفاده قرار گیرد



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 جزوات کارگاه روش تحقيق :ـ 6

روز قبجل از شجروع    44گروه مدرسین موظف هستند كه جزوات مناسب را براي كارگاه تهیه و حجداقل            

كارگاه در اختیار مسئولین برگزاري كارگاه قرار دهند تا فرصت كافي براي تکثیر در اختیار آنها باشد . در زمجان  

 یست جزوات به همراه برنامه كارگاه در اختیار شركت كنندگان قرار گیرد .پ یرش گ در روز اول ( مي با

 ج نتایج كارگاه :4

همانطور كه اشاره شد در پایان كارگاه مهلتي گ حداقل یك ماه و حداكثر دو ماه ( در اختیجار شجركت               

ي داده مي شود تا نتیجه كار كنندگان براي ارائه یك پروپزال مناسب درخصوص یك موضوع تحقیقاتي پیشنهاد

به صورت یك كار عملي ارائه شود . الزم است پس از ارائه پروپزال و تصویب آن توسط گروه مدرسین گواهینامه 

 شركت در كارگاه روش تحقیق به شركت كنندگان ارائه شود .

 ج هزینه ها :8

وش تحقیق شامل حجق الزحمجه مدرسجین ،    الزم است برآورد نسبت به هزینه هاي برگزاري كارگاه ر             

انجام شود . سپس بصورت تنخواه مبلغ دریافتي هزینه و بعد براساس ضوابط امور مالي  …پ یرائي ، تبلیغات و 

 از محل اعتبارات مربوطه تسویه حسا  گردد .

 

 

 «آئين نامه تشکيل گروه های پژوهش » 

 باشگاه پژوهشگران جوان

 فصل اول : اهداف 
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با توجه به تنوع رشته هاي علمي ، گروههاي علمي جهت ایجاد زمینجه مسجاعد بجراي اعضجاي فعجال ،                 

مبتکر و پژوهشگر باشگاه براي انجام فعالیتهاي پژوهشي زیر نظر مستقیم رؤساي دفاتر و شعب باشگاه تشجکیل  

 مي شوند .

 فصل دوم : سازمان و تشکیالت 

یاستگزاري علمي و نیز ایجاد خط مشجي پژوهشجي و تحقیقجاتي گروههجاي     : مسئولیت برنامه ریزي و س 4ماده 

 علمي به عهده رؤساي دفاتر و شعب و معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشد .

: مسئولیت برگزاري جلسات گروههاي علمي و اجراي خط مشي هجاي تعیجین شجده باشجگاه بجه عهجده        2ماده 

 رؤساي دفاتر و شعب مي باشد .

: گروههاي علمي زیر نظر دفاتر و شعب گ واحدهاي دانشگاه آزاد ( براساس آئجین نامجه مصجو  شجوراي      3ماده 

 باشگاه با توجه به توانائي امکانات و تسهیالت آنها تشکیل مي شود .

: دفاتر و شعب موظف مي باشند گزارشات مستمر ماهانه تهیه و در پایان هر سال گزارشي از فعالیتهجاي   1ماده 

 هاي علمي را به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه ارسال نمایند .گروه

: با توجه به تنوع گرایش و رشته هاي مختلف در زمینه هاي ذیل گروههاي علمجي مججاز میباشجد كجه      4ماده 

 تشکیل شوند .

اه مجي  تبصره : در سایر موارد ، دفاتر و شعب موظف به كسب مجوز الزم از معاونت پژوهشي و فجن آوري باشجگ  

 باشند .

 ج گروههاي علمي در رشته هاي فني و مهندسي عبارتند از :4

 مکانیك ، عمران ، برق ، مواد ، شیمي ، كامپیوتر ، صنایع ، معماري و معدن 
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 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
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 ج گروههاي علمي در رشته هاي علوم پزشکي عبارتند از :2

، مهندسجي پزشجکي ، پرسجتاري و     پیراپزشکي ، دندانپزشکي ، دامپزشکي ، داروسازي ، پزشجکي ، علجوم تغ یجه   

 مامائي 

 ج گروههاي علمي در رشته هاي علوم انساني و هنر عبارتند از :3

زبان انگلیسي ، ادبیات فارسي ، علوم تربیتي و روانشناسي ، علوم اجتماعي و جامعه شناسي ، فلسفه و الهیات و 

 معارف ، مدیریت و هنر ، حسابداري ، حقوق 

 رشته هاي علوم پایه عبارتند از :ج گروههاي علمي در 1

 ریاضي ، شیمي ، فیزیك ، زیست شناسي و زمین شناسي 

 ج گروههاي علمي در رشته هاي منابع طبیعي و كشاورزي عبارتند از :4

خاك شناسي و ترویج و آموزش كشاورزي ، زراعجت كشجاورزي و باغبجاني ، شجیالت و محجیط زیسجت، مرتجع و        

ع غ ائي و علوم دامي ، ماشین آالت كشجاورزي و اقتصجاد ، صجنایع چجو  و كاغج  و      آبخیزداري و آبیاري ، صنای

 جنگلداري ، بیماري هاي گیاهي و حشره شناسي ، زراعت كشاورزي و باغباني 

: پس از تأئید درخواست تشکیل گروههاي علمي توسط معاونت پژوهشجي و فجن آوري ، دفجاتر و شجعب      6ماده 

 برگزاري جلسات گروههاي علمي اقدام نمایند . موظف هستند نسبت به تشکیل و

بجه تصجویب    44/42/81تبصره در شوراي باشجگاه پژوهشجگران ججوان در تجاریخ      4ماده و  8این آئین نامه در   

 رسیده است و قابل اجرا مي باشد .



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 «نحوه برگزاری سخنرانی های علمی » 

ر چه بیشتر پژوهشگران یا تازه هاي علمجي مجي   برگزاري سخنراني هاي علمي یکي از طرق مهم براي آشنائي ه

باشد . براي برگزاري سخنرانیها ، نیاز به تهیه برنامه هاي مدون و دوره اي در سطح شعب و دفاتر باشگاه است . 

 جهت هر چه بهتر برگزار شدن جلسات سخنراني الزم است به موارد ذیل توجه شود .

 

ا توجه بجه گروههجاي آموزشجي واحجد دانشجگاهي محجل برگجزاري        ج تعیین رشته آموزشي موضوع سخنراني : ب4

سخنراني مي توان در یکي از رشته هاي تحصیلي گروههاي آموزشي فني و    مهندسي ، علوم پایه ، كشجاورزي  

 و منابع طبیعي ، علوم انساني و هنر و نیز علوم پزشکي ، رشته مربوط به موضوع سخنراني را انتخا  نمود .

 ابیت و تنوع بهتر است برنامه ریزي سخنراني ها به صورت سالیانه یا ترمهاي تحصجیلي در رشجته   براي ایجاد ج

 هاي مختلف گروه آموزشي تنظیم گردد .

ج تعیین سخنران و موضوع سخنراني : پس از تعیین رشته مجوردنظر بجراي سجخنراني ، مجي تجوان از مجدیران       2

عیجین سجخنرانان كمجك گرفجت . بهتجر اسجت بجه صجورت         گروههاي آموزشي واحد دانشگاهي مربوطه ، جهت ت

پیشنهادي لیست تعدادي سخنران و موضوعات سخنراني آنها از طرف مدیران گروههاي آموزشي دریافت شود . 

سپس با توجه به وضعیت واحد دانشگاهي و نیز وضعیت علمي و پژوهشي سخنرانان نظیر ارائجه مقجاالت علمجي    

ر و نیز كنفرانسها و همچنین تألیف و ترجمه كتب علمي و با عنایت به جدیجد  توسط آنها در مجالت علمي معتب

بودن موضوعات سخنراني آنها ، این انتخا  صورت گیرد . براي ج ابیت هر چه بیشجتر سجخنراني ، بهتجر اسجت     

 د .استفاده نماین …سخنرانان از وسایل كمك آموزشي نظیر دستگاههاي ویدئو پروژكتور ، اورهد ، اسالید و 

 ج برنامه سخنراني :3

 برنامه پیشنهادي براي سخنراني بشرح زیر مي باشد . 
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 دقیقه  4تالوت آیاتي از قرآن كریم                                                                                     

 دقیقه 8                         معرفي باشگاه و فعالیت آن توسط مسئول شعبه یا دفتر باشگاه          

 دقیقه 2معرفي سخنران و نیز ارائه بیوگرافي فعالیتهاي علمي و پژوهشي سخنران                   

 دقیقه 41سخنراني و پاسخ سؤاالت توسط سخنران                                                               

 دقیقه 4راني كه در برگزاري سخنراني یاري نمودند              جمع بندي و قدرداني از همکا
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 دقیقه 

گردد . پیشجنهاد مجي شجود در صجورت      ساعات برگزاري جلسات سخنراني با توجه به ساعات كالسها تنظیم مي

 صبح براي شروع سخنراني انتخا  شود . 41امکان ساعت 

 

ج شركت كنندگان در مراسم سخنراني : از اعضاء باشگاه و همچنجین سجایر دانشججویان       مجي تجوان بجراي       1

حضور در مراسجم   شركت در مراسم سخنراني دعوت به عمل آید . تجربه نشان داده است كه ثبت نام اولیه براي

 سخنراني مي تواند ج ابیت بیشتري را ایجاد نماید .

ج تبلیغات : تبلیغات یکي امور مهم براي ایجاد ج ابیت بیشتر براي شركت كنندگان در مراسم سجخنراني مجي   4

باشد . بهتر است بوسیله تهیه و نصب تراك ، پوستر و پالكارد از شركت كنندگان در مراسجم سجخنراني دعجوت    

مل آید . در این خصوص مي توان از اعضاء باشگاه ، اساتید و سایر شخصیت ها با توجه به موضجوع سجخنراني   بع

 دعوت كتبي بعمل آید .
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ج بکارگیري اعضاء باشگاه یا انجمن هاي علمي : براي ایجاد روحیه همکجاري و همچنجین بکجارگیري نیروهجاي     6

بهتر است اعضاء باشگاه یا انجمن هاي علمجي واحجد    …ات و جوان و فعال در برگزاري مراسم سخنراني ، تبلیغ

دانشگاهي استفاده نمود . در این خصوص مي تجوان از روش امتیجازدهي بجراي اعضجاي باشجگاه كجه در مراسجم        

برگزاري سخنراني همکاري یا شركت مي كنند ، براي ایجاد روحیه عالقجه منجدي آنهجا اسجتفاده نمجود و بجراي       

 با مطرح كردن نام آنها در برگزاري سخنراني و سایر قسمت ها ایجاد انگیزه نمود .انجمن هاي علمي نیز 

 

ج ثبت مراسم سخنراني : توصیه مي شود از مراسم سخنراني عکس ، فیلم و گزارش تهیه شود . در گزارش مي 4

گجزاري  بایست به وضعیت كیفي و كمي سخنراني ، تعداد شجركت كننجدگان ، فعالیتهجاي انججام شجده بجراي بر      

 اشاره شود .   …سخنراني و 

 

ج هزینه ها : الزم است برآورد نسبت به هزینه هاي مراسم سخنراني شامل تبلیغات ، حق الزحمجه سجخنران ،   8

انجام شود . سپس به صورت تنخواه مبلغ دریافتي ، هزینه و بعد براسجاس ضجوابط امجور مجالي از      …پ یرائي و 

 گردد .محل اعتبارات مربوطه تسویه حسا  
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 «فرم نظرسنجی سخنرانی علمی » 

 باشگاه پژوهشگران جوان 

 

 

 

 

 رشته تحصیلي :                مقطع تحصیلي :                                                      

 ج نظرتان درباره محتوي مطالب ارائه شده در سخنراني چیست ؟4

 خو                                  متوسط                                  ضعیف        عالي                      

 ج نظرتان درباره مدت سخنراني چیست ؟ 2

 عالي                             خو                                  متوسط                                  ضعیف 

 خصوص نحوه سخنراني چیست ؟ج نظر شما در3

 عالي                             خو                                  متوسط                                  ضعیف 

 ج این سخنراني تا چه حدي در افزایش دانش شما مؤثر مي باشد ؟1

كعضوكميت  كباشگاهكپژوهشگ انكجوانك 

ــ ك ــاهكروتكميق  ــلاكدرككارگ ــ ك كش ــي كااكش ــاكمش ب

شدنك گزارك ت كب  چهكبه ه ك ه ك س كدركج شلندكا خواه

شگاهكپ سخن انيكبا هايك مهك بهكب نا جوانك شگ انك ژوه

پ سشــهايكليــمكپاســ كدادهكوكن ــ اتكخــودكراكاعــال ك

كط مائ دك.

ك
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 متوسط                                  ضعیف                    عالي                             خو               

 ج نحوه برخورد و همکاري مسئوالن اجرایي را چگونه ارزیابي مي كنید !4

 عالي                             خو                                  متوسط                                  ضعیف 

 ات محل سخنراني از نظر تجهیزات كمك آموزشي را در چه سطحي ارزیابي مي كنید ؟ج امکان6

 عالي                             خو                                  متوسط                                  ضعیف 

 ج نظر خود را نسبت به ارائه چنین سخنراني هایي بنویسید .4

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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 بازدید از مراکز تحقيقاتی

 

بازدید اعضاء از مراكز تحقیقاتي مي تواند آنها را با امکانات و تسهیالت تحقیقاتي آشنا سجازد و زمینجه مناسجبي    

 جهت تشویق آنها براي انجام پروژه هاي تحقیقاتي باشد . در این خصوص انجام مراحل ذیل توصیه مي شود :

 واحد دانشگاهي ج شناخت مراكز تحقیقاتي در حوزه 4

 ج ارتباط با مسئولین مراكز و معرفي فعالیتهاي باشگاه 2

 ج بررسي و شناخت امکانات و تسهیالت مراكز 3

 ج هماهنگي جهت بازدید اعضاء از مراكز 1

 ج آشنائي اعضاء با زمینه هاي طرح هاي تحقیقاتي 4

 ج آشنائي اعضاء با امکانات و تسهیالت مراكز تحقیقاتي 6

 ي اعضاء با اولویت هاي طرحهاي تحقیقاتي ج آشنائ4

 ج آشنائي اعضاء با محققین و تبادل نظر با آنها 8

 ج جمع آوري ارائه نظرات اعضاء درخصوص بازدید و نتایج آن 9
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 ج ارائه جمع بندي گزارش مسئول بازدید و اعالم نظرات درخصوص بازدیدهاي آینده 41

 همایش هاي باشگاه  پرسشنامه مشخصات ارائه دهندگان مقاله در

 گ مخصوص اعضاء (

 نام و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان مقاله :

 شماره عضویت :                         مقطع تحصیلي :                                رشته تحصیلي :

 دانشگاه محل تحصیل گ واحد دانشگاهي ( :

 نام همایش :

 محل همایش :

 تاریخ همایش :

  

 

 

 چکیده مقاله :

 

 

 

 

ك

 عنوان مقاله :

ك

ك

 

ك
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 پرسشنامه مشخصات مقاله دهندگان در 

 مجالت علمي معتبر 

 گ مخصوص اعضاء باشگاه (

 نام و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان مقاله :

 شماره عضویت :                         مقطع تحصیلي :                                رشته تحصیلي :

 تحصیل گ واحد دانشگاهي ( : دانشگاه محل

 نام مجله :                                    داخلي                                 خارجي 

 تاریخ چاپ مقاله :

 شماره مجله :                              محل انتشار مجله :                                نام كشور :

 

 

 

 

 ه :چکیده مقال

 

 

ك

 عنوان مقاله :

ك

ك

 

ك



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 34 

 پرسشنامه مشخصات مربوط به ارائه مقاالت در 

 كنفرانسهاي علمي 

 گ مخصوص اعضاء باشگاه (

 نام و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان مقاله :

 مقطع تحصیلي :                                                                               رشته تحصیلي : 

 دانشگاه محل تحصیل گ واحد دانشگاهي ( :                                    شماره عضویت :

 نام كنفرانس :

 نام برگزاركننده كنفرانس :                                              نام كشور :

 پوستر  نوع ارائه :                                    شفاهي                                

 

 

 چکیده مقاله گ به انگلیسي یا فارسي ( :

 

 

 «فرم ارزشيابی مقاالت » 

 باشگاه پژوهشگران جوان 

 خانم / آقاي 

 عنوان مقاله ) انگليسي و فارسي ( :

ك

ك

 

ك
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با سالم و تشجکر از همکجاري شجما ، خواهشجمند اسجت مقالجه پیوسجت را ارزیجابي نمجوده و حجداكثر تجا تجاریخ             

 . عودت فرمائید .…………………

 

 

 نتخا  كرده یا حداقل عالمت بزنید .الف (لطفاً نمره مناسب را ا

 

 ردیف

 

 محورهای ارزشيابی

خيلی 

 خوب

متوســ خوب

 ط

ــل  ضعيف غيرقابــ

 قبول

 41كمتر از  41ج42 43ج41 44ج46 44ج21

دارا بججودن چکیججده ، فهرسججت ، مقدمججه ، آدرس  4

 منابع 

     

نظم در نگارش و رعایت ترتیب منطقي مباحجث   2

 گساختار مقاله (

     

      لت مقالهاصا 3

      برخورداري از تازه هاي علمي  1

      استفاده از منابع و مراجع در متن  4

      ویرایش و نگارش مقاله 6

      كیفیت جداول و اشکال  4

كعنوانكمقالهك 

ككدكمقالهك 

ك
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      كافي و مناسب بودن نتایج تحقیق 8

      مفید بودن براي جامعه علمي و صنعتي كشور  9

      رتبه کل مقاله 41

 

 

 

 

 

 

 

   ج لطفاً عالمت بزنید 

 

 

 

 

 

 

 ل ارائه در مهايش است . اين مقاله پس از اعمال اصالحات منظور شده در صفحه ضميمه و يا در منت مقاله قاب

ايوكمقالهكدركجايكديگ ك)ككهكدركصفيهكضل لهكاشارهكشدهكاس ك(ك

كارائهكياكچاپكشدهكاس ك.

ليك ئهكن بمكارا ضل لهكقا صفيهك ض ياتك بهكمو جهك باكمو لهك يوكمقا ا

كباشدك.

كـكخواهشلندكاس كاهدكاصالحاتكوكموض ياميكراكك هكج

ك ا كميكدان دكم قو كط مائ دك.

كاي كراكميل مكط مائ دك.دـكلطفًاكجدولك

نـــــــــــــــــا كوكنـــــــــــــــــا كخـــــــــــــــــانوادگيك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

كشلارهكم فوكوكياكطاكسك 

ــاري ك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ــگاهيك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم ــدكدانش واح

كامضاءك 

ك

ك
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با تشکر از همکاري شما جهت برگزاري همایش سراسري علمي ج پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان امید اسجت   

 درآینده بتوان هر چه بیشتر از مساعدت جنابعالي بهره برد .

 با احترام ج دبیر همایش 

 

 «فرم ارزیابی کتاب » 

 اه پژوهشگران جوان مخصوص اعضاء باشگ

 استاد محترم 

 لطفاً پس لز بررسي كتا  پیوست به سؤاالت عنوان شده پاسخ دهید .

 

 

 

 

 

 

بودن فضا براي پاسخ به سئواالت اين پرسشنامه و يا درج هرگونه نظرات تكميلي ديگر لطفاً از صفحات سفيد  توضيح : در صورت كم

استفاده منوده و آهنا را پس از مشاره گذاري به پرسشنامه الصاق فرماييد . مهچنني از اجنا كه نسخه ارسايل كتاب جهت ارزيايب به صاحب 

 لطفاً از درج هرگونه مطالب بر روي آن خودداردي فرمائيد .نظران ديگري نيز ارائه خواهد شد ، 

ك
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 نام كتا  :

 متوسط                        كم          شما چگونه است ؟ خو        ج ارزش علمي كتا  به نظر4

 ج به نظر شما ارزش و كیفیت كتا  از چه نوع مي باشد ؟2

 پژوهش بنیادي                پژوهش كاربردي                  گردآوري گ تحقیق كتابخانه اي ج مروري (

 گزارش                           ترجمه                                   سایر موارد گ توضیح دهید (

 خیر            ج آیا این كتا  ، كتا  درسي ست ؟ بلي                 3

 :  4ج در صورت پاسخ مثبت به سؤال 1

 الف ج كتا  فوق در مورد استفاده دانشجویان چه دوره اي قرار مي گیرد ؟       

 كارداني              كارشناسي گ دوره پایه و اصلي (                  كارشناسي گ دروس تخصصي ( 

 تري كارشناسي ارشد                   دك

   ج این كتا  براي چه مجموعه هایي مورد استفاده قرار مي گیرد ؟       

 ج ج تعداد تقریبي دانشجویاني كه در زمینه علمي و در این سطح درس مي گیرند ، چقدر است ؟       

      د ج تعججداد تقریبججي دانشجججویاني كججه در سججال از ایججن كتججا  بججه عنججوان یججك كتججا  درسججي اسججتفاده                 

 خواهند كرد ، چقدر است ؟

 ج در صورتي كه كتا  درسي نیست ، كدامیك از مطالب زیر در مورد آن صادق است :4

 كتا  جنبي یا مرجع و مفید                                    كتا  عمومي و مفید در سطح جامعه 

 سایر موارد گ توضیح دهید ( :
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 در كتا  چیست ؟ ج سیستم آحاد به كار گرفته شده6

 متریك                                                       غیرمتریك 

 ج طرح كلي و محتواي كتا  با توجه به هدف نگارش از آن چگونه است ؟4

 خو                             متوسط                                نارسا 

 سا ، لطفاً مختصراً توضیح دهید كه اشکال در چیست ؟ درصورت پاسخ متوسط و یا نار

 

 ج انسجام و نظم علمي و منطقي و پروراندن مطالب كتا  چگونه است ؟8

 خو                             متوسط                                 كم 

 ج میزان ابتکار ، پژوهش و عدم اقتباس از كتب و مراجع دیگر :9

 متوسط                                   كم                           خو  

در صورتیکه به نظر شما این تألیف از كتب و مراجع دیگر اقتباس شده است ، لطفاً آن كتا  و منابع را در زیجر  

 معرفي فرمائید .

 

 ج میزان روشن بودن المات و قراردادها چگونه است ؟41

 متوسط                                    كم                  مناسب          

 ج یکنواختي و درستي واژه هاي به كار برده شده در چه حد است ؟44

 مناسب                           متوسط                                     كم 
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 چگونه است ؟ج كتا  به لحاظ شیوایي نثر فارسي و سهولت درك مطالب 42

 خو                             متوسط                                     كم 

 ج كتا  تا چه اندازه به ویرایش نیاز دارد ؟43

 زیاد                            نسبتاً كم                                     كم                         نیاز ندارد 

 ج قبل از بررسي كامل و ویرایش ، چه پیشنهاد عمده اي به مؤلف مي كنید .41

 

 ج آیا مشابه این كتا  به زبان فارسي موجود است ؟44

 آري                                  خیر                            نمي دانم 

 ب موجود را نام ببرید . مؤلف یا مترجم      ناشر اگر پاسخ به این سؤال مثبت است ، لطفاً نمونه هایي از كت

 ج 4

 ج 2

 ج 3

 

 ج در صورتیکه پاسخ به سؤال فوق مثبت است ، آیا باز هم نیازي به نشر این كتا  مي باشد ؟46

 بلي                                    خیر 

 ابه فارسي بیان فرمایید .در صورت پاسخ مثبت پاره اي از مزایاي این تألیف را نسبت به كتب مش
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بدهیم براي كتا  پیوست تقریباً چجه نمجره ي    21ج اگر به یك كتا  ایده آل و كمال مطلو  فرضي ، نمره 44

 تعیین خواهید كرد ؟ 

ج اگر كتا  در مجموع مورد قبول نیست علل آن را ذكر فرمائید گ مثال : عدم اولویت ، پایین بجودن كیفیجت   48

 ( …د كتا  مشابه و تألیف پژوهش ، وجو

 

 : به آن دسته از پژوهشهایي گفته مي شود كه انجام آن شروع تحقیقات دیگري را تسهیل  پژوهش بنيادی

 نموده و به پرورش و توان علمي و یا به باال بردن سطح دانش اجتماع كمك كند .

 : ت تکنولجوژي  به آن دسته از پژوهش هایي گفتجه مجي شجود كجه تحقیقجات را در جهج       پژوهش کاربردی

 پیشرفته به منظور حل مسائل موجود و نیازهاي صنعتي كشور رهبري كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف :
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پرونده جهت عضویت مورد رسیدگي قرار گرفته است و از این تعجداد پجس از    1284تاكنون  83از ابتداي سال  

عیین اولویت تعیجین اولویجت عضجویت ،    جلسه كمیته ت 44كارشناسي پرونده ها در حوزه پ یرش باشگاه و طي 

نفر به تصویب رسیده است ، یکي از پارامترهاي مهم در تعیین اولویت هرم عضویت مجي باشجد .    2923عضویت 

همانگونه كه در اولین نشست سراسري رؤساي دفاتر در تهران هرم عضویت باشگاه مورد بررسجي قجرار گرفجت و    

 د تصحیح هرم باشگاه توسط هیأت امنا باشگاه تصریح گردیده بود . همچنانچه كه در آن نشست به اطالع رسی

خوشبختانه با اتخاذ سیاست هاي مناسب این هرم عضویت هجم اكنجون تجا حجدودي تصجحیح گردیجده اسجت و        

 دست یابد .  4381مدیریت پ یرش و تسهیالت  مصمم است تا به اهداف پیش بیني شده هرم عضویت در سال 
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كه تأسیس باشگاه پژوهشگران جوان وارد هشتمین سال خود مي شود حوزه پج یرش و تسجهیالت    81در سال 

نیز روز به روز بر دامنه فعالیتهاي خود افزوده به طوري كه از ابتداي تأسیس تاكنون به صورت مقایسجه بجا كجل    

 در سالهاي مختلف به شرح زیر عضو پ یرفته است :  83اعضاء در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر را به تصویب رسانده است توزیع آماري اعضاء باشگاه از ابتدا تجاكنون   41846در حال حاضر باشگاه عضویت 

 به تفکیك هر دفتر در واحدهاي دانشگاهي پس از مقدمه ارائه مي گردد .

ر ماهانجه  فقره مي باشد كه در حجال حاضج   1284تا دي ماه  83كل پرونده هاي رسیده به دفتر باشگاه در سال 

 81فقره با اتکال به خداوند متعال و با همکاري همه جانبه كلیه دفاتر باشگاه در سراسر كشور سال  141حدود 

را مي توان نقطه عطفي از ابتدا تأسیس باشگاه تاكنون دانست و شاهد توسجعه و ترقجي شجگرفي در ایجن حجوزه      

 باشیم . 

ك6/2كك 1311

ك%

ك25/5 1311

ك%

1311 12/

ك%ك11

كك 1311

ك16/1

ك%

1311 41/

ك%ك11

1312 61/

ك%ك26

1313 12/

ك%ك21
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 مراحل انجام کار در حوزه پذیرش و تسهيالت 

 الف ( حوزه پذیرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درياط كط  كهايكعضوي ك

كارساليكااكواحد

كثب كپ وندهكهايكرس دهك

كارشناسيكپ وندهك

كهاك

متقاض انكدارايك

كش ايطك

مياون كمأي دك

كپجي تكك

اخت اصكشلارهك

كعضوي كك

مأي دككل تهك

كعضوي ك

انتقالكمشخ اتكمأي دشدگانكبهك

كبانككا العاتكاعضاءك

كصدورككارتكعضوي كك

جداساايكپ وندهكهايكدارايكش ايطكاستيدادك

كدرخشانكوكانتقالك نكبهكحواهكادبكك
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ارسالككارمهايك

كعضوي كبهكواحدهاكك

 ب :
 خشانمديريت استعدادهاي در
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 گ مقام معظم رهبري (

 

 

با توجه به تأكیدهاي مکرر رهبر معظم انقال  اسالمي ، رئیس محترم هیأت امناي دانشگاه آزاد اسالمي گ آیجت  

شگاه آزاد اسالمي گ جنا  آقاي دكتر جاسبي ( در راستاي توجه و برنامجه  هاشمي رفسنجاني ( و رئیس دان …ا

ریزي ویژه براي جوانان به منظور شکوفائي استعدادها و رفع نیازهاي فکري و روحي آنان و در نهایجت بجا هجدف    

بجردن  ایجاد بستر مناسب براي فعالیتهاي آموزشي ، علمي ج پژوهشي جوانان با استعدادهاي درخشان و از بجین   

نامیجده  « اد  » انگیزه هاي مهاجرت مغزها ، معاونت استعدادهاي درخشان كه بطور اختصار در این آئین نامجه  

نانكك هايكجوا نانكراكوكن اا سي هكجوا يدكم سيو نكبا م

راك،ك يندهكجوانانكراكوكب نامهكريزيكجوانانكراكيكك

كمسي هكدرجهكيككوكجديكبهكحسابك ورندك.ك
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هیأت امناء دانشگاه تشجکیل   22/4/48اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان مصو   2مي شود براساس مفاد ماده 

براي جج   و تشجویق جوانجان مسجلمان بجا      و در چارچو  اهداف باشگاه جهت تأمین تسهیالت و امکانات الزم 

 استعداد و عالقمند به دانش و پژوهش در ایران و سایر كشورهاي جهان اسالم فعالیت خواهد نمود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــويت در 1 ــتان    ــده مت اض ــي پروم ــ بررس ـ

 باشگاه 

كـكارمباطكباكدطام كباشگاهك2

يكـكارمباطكباكدب  خانهكجشنوارهكهايككشور3

شجوييكوك موايكوكدان نشك  هايكدا ،كاللپ اد

كمسابقاتكع ليك،كب وكالل  يك

ض انك4 باكمتقا ندهكوكم احبهك ـكميل مكپ و

كمنتخبك

 ـ تشكتل جلسات كمتته تعتتن الويت ادب 1

كـكب گزاريكج ساتكماهانهكباكحضوركاعضاء2

س كعال هك3 باكريا يدارك سهكد گزاريكج  ـكب 

كااكط اانگانككشورككدانشگاهكوكب خي

ـ تشكتل جلسات شوراي هدايت جهت ا طاء 1

 تسهتالت 

مــدويوكوكاجــ ايك يــ وكنامــهكنيــوهكك-2

شنوارهك سابقاتكوكج يدگانكم پجي تكب گز

ضاءك ب وكالل  يكوكاع ليك.ك ادبك»كهايكع 

كدركواحدهايكدانشگاهك اادكاسالميك«ك

ستيدادهايك3 ضاءكا ستفادهكاع يانكا ـكام

شگاههايك س هكدان شگاهكااكبور شانكبا درخ

كجهان

كـكن ارتكوكپ گ  يكوضي  كمي   يكاعضاء4

ـــكاج ائــيكنلــودنكبنــدهايكمســه التك،ك5

ك كمواردكاي ك

استفادهكاعضاءكادبكااك

 امايشگاهها،كتابخانهكهاكوك

يكساي كاينت نتيكواحدها

دانشگاهي،اعزا كبهكعتباتك

عال اتكوكاعطاءكمسه التكب ايك

كچاپككتابهايكاعضاء
سطك6 شانكمو ستيدادكدرخ ضاءكا طيكاع ـكمي 

 

 شناسايي

جذب و 

سازمامد

 هي

 

ا طاء 

 تسهتالت

 

برنامه هاي  حوزه 
استعدادهاي 
درخشان    

باشگاه 
پژوهشگران جوان              

 1384در سال 
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كهاكباكميورهايك ـكهلايش1

الــ:ك كماريخ ــهكاســتيدادهايكدرخشــانكدرك

كاي انكوجهانك

كبك كراههايكشناسايكاط ادكنخبه

ــتيدادهايك ــاصكاس ــايكخ ــيكن ااه جك كب رس

كدرخشانك

دك كمقايســهكشــ ايطكاســتيدادكدرخشــانكدرك

كاي انكوكجهانك

كوك كاستيدادهايكدرخشانكوكمهاج تكنخبگانك

 شگاه آزاد اسالمي ) شامل متام گروههاي علمي (ـ جشنواره كشوري علمي ـ پژوهشي دان2
شگاهك3 ب وكالل  يكدان ليك سابقاتكع  ـكم

ك اادكاسالميك

برگزاري 

همايشها، 

جشنواره 

ها  و 

مساب ات 

 لمي        

بتن 

 المللي

 

 شناسايي 

 ـ بررسي پرونده متقاضيان عضويت در باشگاه1
كـكارمباطكباكدطام كباشگاهك2

جشنوارهكهايككشوريك،كـكارمباطكباكدب  خانهك3

اللپ ادهايكدانشك موايكوكدانشكجوييكمسابقاتك

كع ليكب وكالل  يك

 ـكميل مكپ وندهكوكم احبهكباكمتقاض انكمنتخبك4

 اعطاء تسهيالت  

 ـ تشكيل جلسات شوراي هدايت جهت اعطاء تسهيالت 1
ـكمدويوكوكاج ايك ي وكنامهكنيوهكپجي تك2

ع ليكب وكب گزيدگانكمسابقاتكوكجشنوارهكهايك

دركواحدهايك«كادبك»كالل  يكوكاعضاءك

كدانشگاهك اادكاسالميكك
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 جذب و سازماندهي  

كمشي مكج ساتككل تهكمي  وكالوي كادبك

كب گزاريكج ساتكماهانهكباكحضوركاعضاء

ب گزاريكج سهكديداركباكرياس كعال هكدانشگاهك

 وكب خيكااكط اانگانككشوركك

 برگزاري همايشها ، جشنواره ها و مسابقات علمي بين المللي 

   

 محورهاي : ـ همايشها با1
استيدادهايكدرخشانكدركاي انكوككال:ك كماريخ ه

كجهانك

كبك كراههايكشناساييكاط ادكنخبهك
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 شرایطعضویت ادب ) کسب یکی از شـرایط زیـر  

 جهت عضویت کافی می باشد (

 

 تسهيالت اعضاء ادب 

 ج برگزیدگان مسابقات المپیادهاي داخلي 4

ج دارندگان طرح هاي پژوهشي و حائزین رتبجه هجاي   2

اول تا سوم در جشنواره هجاي خجوارزمي ، ابوریحجان و    

… 

 ج ادامه تحصیل دردانشگاه آزاد اسالمي 4

 ج تأمین هزینه اجراي طرح هاي پژوهشي 2

 ج هزینه مطالعات تحقیقات علمي 3

ج اولویت در كلیه برنامه هاي باشگاه از جمله اعزام به 1

چي دهك ي وكنامهكعضوي كاك.ك

كدك.كبك
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ج طرح هاي پژوهشي اجرا شده كه یکي از مشجکالت  3

 ه باشد . را رفع گردید …صنعتي ، اجتماعي و 

ج دارندگان حداقل یك مقاله در دبیرستان ، دو مقاله 1

در مقطع كارشناسي ، سه مقاله در كارشناسي ارشجد ،  

 چهار مقاله در دوره دكترا گ مقاالت علمي ج پژوهشي (

ج حائزین مقام اول در تفسیر قرآن كریم در مسابقات 4

 بین ج المللي 

شي ، پژوهشجي  ج دارندگان آثار تألیفي كه جنبه آموز6

 و فرهنگي داشته باشد . 

% امتیاز عضویت فعجال را دارا   81ج اعضاء باشگاه كه 4

 باشند . 

  …یش هاي بین المللي و هما

 ج استفاده رایگان از كلیه برنامه هاي باشگاه 4

 ج برخورداري از جایزه ویژه به ازاي هر شرط اضافي 6

ج برخورداري از بورس تحصیلي شامل كل شهریه ، یا 4

كمك هزینه تحصیلي براي تحصجیل در كلیجه مقجاطع    

 تحصیلي 

نظجور  ج اولویت استخدام در واحدهاي دانشگاهي به م8

 …كادر هیأت علمي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه بررسي شرايط عضويت متقاضي  ا . د . ب 

وظايف دفاتر 

و شعب 

 باشگاه
نيوهكب رسيكش ايطك

كعضوي كط دكمتقاضي

اح ااكش ايطكعلوميك

كاديكباشگاهعضوي كع

اح ااكش ايطككعضوي ك

كاستيدادهايكدرخشان
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 كمیته تعیین الویت استعدادهاي درخشان 

 الف : اعضاء كمیته تعیین الویت عبارتند از :

 كمیته تعیین اولویت شامل :

ميل مكوكارجاعكپ وندهك

كبهكدطت كم كزيكباشگاه

ب رسيكاول هكش ايطك

عضوي كعاديكوكادبك

دركباشگاهكموسطك

ككارشناسان

مشي مكج سهككل تهك

كپجي تك

كب رسيكوكميل م

پ وندهكموسطك

»ككارشناسانكحواهك

ك«ادبك

تشكتل كمتته تعتتن الويت 

استعدادهاي درخشان جهت   ويت 

 در ادب 

  ويت در 

 استعدادهاي درخشان

فعالتتهاي 

حوزه 

استعدادهاي 

 درخشان

  ويت در باشگاه 

 پژوهشگران جوان

فعالتت هاي 

حوزه پذيرش 

 تسهتالت 
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 رییس كمیته = رییس باشگاه  .4

 ان باشگاه دبیر كمیته = معاون پ یرش و استعدادهاي درخش  .2

 نفر از اعضاء هیأت امناء باشگاه : 3و 

جنا  آقاي دكتر صادقي شجاع گ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي و نائجب ریجیس هیجات امنجا       .3

 باشگاه (

 دانشگاه آزاد اسالمي و عضو هیات امنا باشگاه ( 41جنا  آقاي دكتر سرورالدین گ رییس منطقه   .1

گ مشاور ریاست عالیه دانشگاه در امور زنان و عضو هیات امنا باشگاه سركار خانم دكتر پیشگاهي فر   .4

 ) 

 

 جلسه  4تعداد جلسات كمیته : 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارتند از :  41ب : اهم تصميمات کميته تعيين الویت در سال 

 

نفــ كااكداو  بــانكك55مأي ــدكعضــوي ك .1

كعضوي كدركادب

قايكع يكب اتكك .2 سف ك  نهك خ كهزي پ دا

ابقاتكجا كجهانيكموحدكب ايكش ك كدركمس

اكتبـ كك21ك–ك31مياسباتكلهنيكدركماري ك
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 ج : آمار اعضاء استعدادهای درخشان باشگاه :
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 اعضاء 
 زن  مرد 

 ججججججج 4 دیپلم 

 ججججججج 2 كارداني 

 6 21 كارشناسي

 4 9 كارشناسي ارشد 

 ججججججج 4 دكتري حرفه اي 

 2 9 دكتري تخصصي 

 44 جمع كل 

 

 

 

 

 اعضاء
 زن مرد

 ججججججج 4 آیین نامه 2-4ماده 

 9 38 آیین نامه 2-2ماده 

 ججججججج 4 آیین نامه 2-6ماده 

 44 جمع كل

 

 

ميدادكاعضاءكككك

كب اساسكمفي ككمقا ع

ضاءكب اساسكمفي ككميدادكاعك

كموادك ي وكنامهك
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 آزاد اسالمي شوراي هدایت دانشگاه 

 

آیجین نامجه نحجوه پج یرش     » شوراي عالي انقال  فرهنگجي و   44/  2/  22مور   149با توجه به مصوبه جلسه 

مصجو  وزرات  علجوم ، تحقیقجات و فجن     « برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي آموزش عالي 

نشگاه ازاد اسالمي جهت اجراي مجتمم آیجین   ( شوراي هدایت دا 81/  8/  31مور   24/  4948آوري گ شماره 

 در دانشگاه آزاد اسالمي تشکیل گردید .  4384نامه م كور در دي ماه 

متمم آیین نامه نحوه پ یرش برگزیدگان جشنواره هجا و مسجابقات علمجي در دوره     4از آنجایي كه بر طبق ماده 

پ یرش تحصیلي ( بر عهجده باشجگاه مجي باشجد     هاي آموزش عالي انجام كلیه امور اداري و پ یرش گ حتي ابالغ 

دبیرخانه شوراي هدایت در حوزه استعدادهاي درخشان باشگاه مسجتقر بجوده و كلیجه مکاتبجات و امجور اجرایجي       

 توسط این حوزه صورت مي پ یرد . …مربوط به شناسایي ، پ یرش ، تشکیل پرونده و 

 

ص اعتبـاری علمـی جشـنواره هـا و     جلسات شورای هدایت دانشگاه آزاد اسالمی با هـدف تشـخي  

مسابقات بين المللی و همچنين صدور مجوز ورود بدون کنکور به برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات 

 معتبر بين المللی برگزار می گردد .

 

 الف : اعضاء شوراي هدایت دانشگاه آزاد اسالمي :

در دانشجگاه آزاد  « اد  » علمجي و اعضجاء   مطابق آیین نامه نحوه پ یرش  برگزیدگان جشنواره هجا ، مسجابقات   

 اسالمي 

 رییس دانشگاه آزاد اسالمي گ رییس شورا ( .4
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 معاون آموزشي دانشگاه گ نایب رییس شورا (  .2

 معاون پژوهشي دانشگاه گ عضو شورا (  .3

 معاون فرهنگي دانشگاه گ عضو شورا (  .1

 رییس باشگاه پژوهشگران جوان گ دبیر شورا (  .4

 عضو شورا (رییس مركز آزمون گ   .6

 دبیر شوراي برنامه ریزي گ عضو شورا (  .4

 دو نفر از اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي   .8

 به انتخا  رییس دانشگاه گ عضو شورا (   .9

 

   : اهم تصمیمات شوراي هدایت عبارتند از :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جموز پذيرش بدون كنكور براي برگزيدگان كشوري جشنواره خوارزمي 37ـ صدور 1

ـ تصويب ا طاء تسهتالت به برمدگان مدال 2

 طالي المپتاد مهارتهاي حرفه اي 

ـ تصويب ا طاء تسهتالت به برگزيدگان 3

مساي ات  لمي ـ بتن الملليِ بتن امريكا ) 

ACI  ) 

ـ تصويب ا طاء تسهتالت به برگزيدگان 4

 مساب ات جهامي ربوكاپ

ـ بازمگري در متمم آيتن مامه محوه پذيرش 5

جشنواره ها و مساب ات  لمي در دوره هاي 

 آموزش  الي 
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 حوزه فرهنگی : 

 

وفرهنگي مردم آن سرزمین اسجت وتوججه بجه دانجش از دیجدگاه       جایگاه علم در هرجامعه اي نشانگر رشد فکري

فرهنگي اسالمي چنان روشن است كه نیازي به توضیح نمي باشد. انقال  اسالمي نیجز بجه فرمجوده امجام گ ره (     

انقال  فرهنگي بودكه براي هدایت این جریان نهاد شوراي عالي انقال  فرهنگي به وجود آمجده ، امجا مشجکالت    

 سیر این حركت موجب گردید آنچنان كه انتظار   مي رفت ، وضعیت رضایت بخش حاصل نشود . عدیده ، درم

از طرف دیگر رهبري انقال  كه سکان دار حركت كلي درجامعه اسالمي است این ضعف رادر جامعه ومحیطهاي 

 علمي لمس نمودند وبراي جهت دادن به كاروان علم وعالمان رهنمودهایي ارائه كردند . 

موضوع خیلي اهمیت داشت وباید درهمه سطوح انجام مي گرفت رهبر معظم درپاسخ نامه اهل قلم چنین  چون

 فرمودند : 

تبدیل به یك ارزش عمومي درحوزه ودانشگاه شود ودرقلمروهاي گوناگون عقل نظري « تولید نظریه وفکر»باید 

ه داده شود وسخنانش شنیده شود تادیگران نیجز  وعلمي ، از نظریه سازان ، تقدیر به عمل آید وبه نوآوران ، جایز

به خالقیت واجتهاد تشویق شوند . باید ایده هادرچارچو  منطق واخالق ودرجهت رشد اسالمي بایکدیگر رقابت 
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كنند ومصاف دهند تاجهان اسالم ، براي تحقق منویات رهبري دانشگاه آزاد اسالمي بجه عنجوان یکجي از مراكجز     

ي درصدد بر آمد فضاي نامناسبي ایجاد نماید . بدین منظور بالفاصله بعد از صدور پیجام  بزرگ ومهم ایران اسالم

 رهبري اقدام به اجراي آن نمود . 

ابتداء با صدور بیانیه اي به نداي رهبري لبیك گفت وسپس مراكز پژوهشي وفرهنگي رامکلف به انجام آن نمود 

پژوهشي دردانشگاه آزاد اسالمي با توجه به دراختیار داشتن  . باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان كي از بازوهاي

 نیروهاي جوان ونخبه كشور فعالیتهاي خود را شروع كرد . 

ل ا معاونت فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان مهمترین فعالیت خود راطرح مباحث مربوط به تولید فکر واندیشه 

مودن این حركت علمي وبه كارگیري همه نیروهاي علمي وجنبش نرم افزاري قرار داد ، ضمنا براي همه جانبه ن

درسطح كشور اقدام به برنامه ریزي وبرگزاري همایشهاي منطقه اي نهضت تولیجد علجم نمجود كجه حاصجل آنهجا       

دریك كنگره بین المللي به نمجایش گ اشجته خواهجد شجد وباتوججه بجه همجت مسجؤلین دانشجگاه آزاد اسجالمي           

م باشگاه پژوهشگران جوان این حركت تا زمان تحقق اهداف ، اسجتمرار خواهجد   ودیدگاههاي آنها وریاست محتر

یافت واساتید واندیشمندان شركت كننده وعالقمند دریك ستادي بجه فعالیتهجاي خجود رادر قالجب میجز گردهجا       

 وكارگاههاي آموزشي وهمایشها وكنگره هاي و . . . . ادامه خواهند داد . 

نوشته شده است بیشتر به موضوع نهضجت   4381پژوهشگران جوان كه براي سال  برنامه ساالنه فرهنگي باشگاه

تولید علم توجه دارد ویك برنامه پیشنهادي است كه به كلیه واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي ابالغ مي 

د زیر تهیه وتدوین گردد و واحدها به هر میزاني كه مي توانند آن رااجرا خواهند كرد . این برنامه باتوجه به موار

 شده است : 

نقش ستادي باشگاه مركز ، بدین معني كه باشگاه مركز ، نقش بسیار كم درامور اجرائجي وبیشجتر نقجش برنامجه     

 ریزي وهماهن  كنندگي راایفا خواهد كرد .
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ین باتوجه دفاتر وشعب باشگاه درواحدهاي دانشگاهي در چارچو  این برنامه استقالل وآزادي عمل دارند . بنا برا

به امکانات وتوانائیهاي واحد وخواست اعضاء باشگاه درانتخا  واجراي هر مقجداري از ایجن برنامجه سجاالنه آزادي     

 عمل وجود دارد . 

ایجاد وحدت رویه دركلیه دفاتر وشعب باشجگاه كجه درچجارچو  ایجن برنامجه فعالیتهجاي فرهنگجي ج سیاسجي ج           

 د . اسالمي خود راشکل خواهند دا  اجتماعي ج

به خاطر فعال نبودن دفتر باشگاه درآن واحجد    سعي درجابجا نشدن اعضاء ومسؤلین دفاتر یك واحد دانشگاهي گ

 به شهر دیگر كه مستلزم صرف وقت وانرژي وهزینه مي باشد .   (

ه ج برنامه تنظیم شده درحوزه معاونت فرهنگي باشگاه بسیار ساده ومختصر مي باشد تامجریان واعضجاء باشجگا  4

 براي اجراي آن رغبت بیشتري نشان بدهند . 

ج اصوال در برنامه هاي فرهنگي دانشجویان همیشه به عنوان مستمع منظور مجي شجوند در حالیکجه در برنامجه     6

 معاونت فرهنگي باشگاه سخنرانان وتهیه كنندگان مقاالت وارائه دهندگان ومجریان خود اعضاء باشگاه 

جاد حركت وتالش براي مطالعه ، پژوهش ، مقاله نویسي ، مدیریت ، ایجاد انگیجزه  مي باشند ودراین امر باعث ای

 واحساس مسؤلیت درشركت كننده مي شود . 

فهم ودرك وضریب هوشي ، مشابه  هستند ، نوشجته   ج برنامه فرهنگي باشگاه براي جواناني كه از نظر استعداد ،4

 شده ومي تواند بین جوانان ایجاد رقابت نماید . 

 اهداف فعاليتهای فرهنگی باشگاه 

جوانان به طور اعم وتیزهوشان به طور اخ  تشنه یاد گیري وكسب اطالعات علمي ج فرهنگي ج هنري وسیاسي 

هستند . به منظور ایجاد یك پایگاه مطمئن فرهنگجي ودینجي بجراي جوانجان ، حجوزه معاونجت فرهنگجي باشجگاه         

 زیر سازماندهي وبرنامه ریزي خواهد كرد .  پژوهشگران جوان فعالیتها ي خود را به شرح

 « آزاد اندیشي » و « جنبش نرم افزاري » ، « نهضت تولید علم » ج آشنائي اعضاء بامفاهیم كلي 4
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ج آشنائي اعضاء با محورهاي استخراج شده در متن پیام رهبري درمورد نهضت تولید علم وهدایت فکري آنجان  2

 محورها  به طرف تحقیق وپژوهش درمورد این

 ج آشنائي اعضاء باشگاه با مسائل دیني ، اعتقادي ، اخالقي ، احکام 3

 ج آشنائي اعضاء با منابع وكتب منتشره درموضوعات اسالمي 1

 ج آشنائي اعضاء با راه وكار پژوهش درمسائل دیني واعتقادي 4

در حجد تجوان باشجگاه كجه     ج شناسائي مشکالت فکري جوانان ، پاسخ به سواالت وشجبهه هجاي موججود آنجان ،     6

 درنهایت به آرامش فکري جوان منجر مي شود .

 ج ارتقاء سطح فکري اعضاء نسبت به مسائل علمي وآشنا نمودن آنها به آخرین پیشرفتهاي دانش بشري 4

ج پر كردن اوقات فراغت اعضاء یا اجراي برنامه هاي صحیح وسالم از قبیل برگزاري اردوها وفعالیتهاي سجمعي  8

 ي وبصر

 

 شورای فرهنگی باشگاه 

      ج اعضاي ثابت : معاون فرهنگي ومشاورین باشگاه4

 نفر به صالحدید شوراي باشگاه دعوت خواهند شد  3یا  2ج اعضاي مدعو : 2

 

 وظایف شورای فرهنگی : 

 ج سیاستگزاري وبرنامه ریزي درجهت رسیدن به اهداف فوق 4

 ه با فعالیتهاي فرهنگي به حوزه معاونت فرهنگي مي رسد ج بررسي وتصویب پیشنهادهائي كه در رابط2

 

 اهم فعاليتهای فرهنگی : 
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ج برگزاري نشستهاي علمي در مورد نهضت تولید علم بجه شجکل جلسجات پرسجش و پاسجخ وبجر گجزاري میجز         4

 گردهایي در خصوص اندیشمندان 

ولید علجم وانتشجار بجه شجکل كتجا       ج نظر خواهي از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان در مورد مفاهیم نهضت ت2

 نظرات اندیشمندان 

 ج برگزاري مسابقات كتابخواني با تعیین كتب سودمند م هبي ، سیاسي ، اجتماعي ، فرهنگي و . . . . 3

 ج حفظ ارتباط مستمر با اعضاء از طریق تهیه وارسال متوني در معرفي مناسبتهاي م هبي ج ملي به اعضاء .  1

 به مناسبتهاي مختلف م هبي و ملي همراه با فراخوان مقاله از اعضاء ج برگزاري همایش 4

ج اهداي جوایز به نفرات برتر مسابقات وهمایشهاي مختلف از قبیل سفرهاي زیارتي ، بورس تحصیلي ، تخفیف 6

 در شهریه و . . . . 

شجگاهي كجه درآن اعضجاء    ج تشکیل جلسات ماهانه براي اعضاء باشگاه در دفاتر باشجگاه واقجع در واحجدهاي دان   4

سیاسجي ، اجتمجاعي و . . . مطجرح وتوسجط صجاحبنظران       بتوانند سواالت خود را در زمینه هاي مختلف م هبي ،

 پاسخ الزم داده شود . 

 ج بر گزاري اردوهاي فرهنگي ج سیاحتي ج زیارتي  8

 ج برگزاري اردوهاي علمي ج آموزشي ج پژوهشي 9

 هاي دانشگاهي به امکانات پژوهشي روز مانند كامپیوتر و نرم افزارهاي مفید . ج تجهیز دفاتر باشگاه در واحد41

 كتا  ، مقاله و نقاشي از آثار اعضاي باشگاه .  ج برگزاري نمایشگاه عکس ،44

ج انتشار نشریه حاوي فعالیتهاي باشگاه وهمچنین فعالیتهاي علمي ج فرهنگي ج هنري ج سیاسي ج خالقیتهجا      42

 اء باشگاه . وموفقیتهاي اعض
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  4831برنامه های معاونت فرهنگی در سال                 

معاونت فرهنگي به موازات معاونت پژوهشي جهت ارتقاء سطح علمي وارتقاء آگاهي در زمینه فرهنج  اسجالمي   

برنامجه   81حركت مي كند بدین لحاظ براي محتوا بخشیدن به برنامه هاي فرهنگي وغني سازي آن براي سجال  

 یشنهادي زیر را تهیه وبه تمام دفاتر باشگاه درسراسر كشور ارسال مي نماید. پ

ـ برگزاری نشستهای علمی در مورد نهضت توليد علم به شکل جلسات پرسش و پاسخ وبرگـزاری  1

 ميز گردهایی در خصوص اندیشمندان 

اسجتفاده از آخجرین    براي استمرار مباحث علمي در موضوعات نهضت تولید علجم ، جنجبش نجرم افجزاري جهجت     

تحقیقات علمي در این مورد مناسب است از این تحقیقجات مطلجع شجد بجدین منظجور ترتیجب دادن وبرگجزاري        

 راهنماي برگزاري نشست علمي (  1سخنراني ها ومیز گردها اهمیت خود را نشان مي دهد . گ ضمیمه شماره 

ت از اسـاتيد بـرای سـخنرانی    برخی از عناوین ضروری برای طرح در مراکز دانشگاهی جهـت دعـو  

 پيشنهاد می شود : 

 تعریف واژه علم 

 چگونگي تولید علم 

 مقصود از جنبش نرم افزاري 

 آزاد اندیشي چیست وچگونه مي توان آن را تبیین كرد ؟ 

 علت پایین بودن میزان تولید علم وموانع اصلي تولید علم در ایران چیست ؟ 

 روند تولید علم  چگونگي بومي شدن علم وتاثیر آن بر

ـ نظر خواهی از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان در مورد مفاهيم نهضت توليد علم و انتشـار بـه     2

 شکل کتاب نظرات اندیشمندان 
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 4384مفاهیمي هستند كه از بهمن ماه سال « آزاد اندیشي » و « جنبش نرم افزاري » ، « نهضت تولید علم » 

ع اعضاي انجمن قلم ایران وارد عرصه علمي كشور شده اسجت . دانشجگاه آزاد   طي سخنراني رهبر انقال  در جم

اسالمي هم از ابتدا آمادگي خود را براي حضور در این نهضت با انجام      فعالیت هایي اعالم نموده است . یکي 

اد اندیشي مجي  از این فعالیت ها برگزاري نخستین كنگره بین المللي نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاري و آز

 برگزار خواهد شد . كمیته علمي این همایش بر عهده ي باشگاه جوان مي باشد .  4381باشد كه درفروردین ماه 

با توجه به نیاز اساسي كشور در شرایط منوني به تبیین راهکارهاي توسجعه اي ، روشجمند نمجودن نظریجه هجاي      

براي تعیین شاخ  هاي عملیجاتي وتولیجد علجم وفکجر از     علمي ج فرهنگي ج اقتصادي ج اجتماعي و . . . ، تالش    

باشگاه پژوهشگران جوان اقجدام بجه برگجزاره ده همجایش      طریق استفاده از ظرفیت هاي مراكز علمي و پژوهشي ،

در مناطق ده گانجه دانشجگاهي   « نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاري و آزاد اندیشي » منطقه اي تحت عنوان 

 امید است جنبش فکري عظیمي را درسطح مملکت به راه اندازد .  كشور نموده است كه

در چنین نهضت عظیمي آنچه بسیار مهم است استفاده از نظرات محققان واندیشمندان جوان میباشد كجه وار   

جامعه علمي آینده ایران اسالمي هستند وباشگاه پژوهشگران جوان محل تجمع چنین جواناني است كه بایجد از  

 هضت مشعل دار و روشنگر مسیر باشند . ابتداي ن

دراین راستا باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان كمیته علمي كنگره بجرآن شجد تجا مجموعجه اي حجاوي نظجرات       

ودیدگاه هاي دانشمندان وصاحب نظران داخلي را پیرامون این نهضت گرد آوري ، تدوین وسپس منتشر نماید . 

 براي جهت یابي فعالیت هاي آتي مورد نیاز همگان خواهد بود . انتشار این مجموعه مرجعي ارزشمند 

به همین منظور كمیته علمي كنگره ابتدا جمع آوري نظرات از روسا ، دبیران مناطق دهگانجه وروسجاي محتجرم    

واحدهاي دانشگاه رساند وحال منتظر دریافت نظرات اندیشمندان جوان مي باشد تا مجموعه دیگجري بجه چجاپ    

 رسد . 

 مورد نظر براي دریافت نظرات اعضاء در برنامه حاضر مي آید .  فرم
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 ـ برنامه های ماه مبارك رمضان  1

معاونت فرهنگي باشگاه براي ایام ماه مبارك رمضان پیشنهاد اجراي برنامه هایي خاص را براي دفاتر پیش بیني 

ي سجال تفجاوت دارد . برنامجه هجاي     مي كند به طوریکه اعضاء به روشني دریابند كجه ایجن مجاه بجا دیگجر ماههجا      

پیشنهادي در جدول زیر آمده است در صورت تمایل به برگزاري هر یك از آنها در جدول درخواست برنامه آنها 

 را وارد و به باشگاه مركز ارسال نمایید . 

 

 نام برنامه / فعاليت ردیف

 برگزاري جلسات سخنراني بعد از اقامه نماز جماعت 1

 سله مباحث دیني و جلسات پرسش و پاسخ برگزاري سل 2

 اجراي تئاتر مجلس ضربت خوردن توسط گروههاي هنري 1

 برگزاري محفل انس با قرآن و شب شعر  4

 پخش و نقد فیلمهاي مناسب ماه مبارك رمضان  5

 برگزاري مسابقه قرآني  6

 برگزاري مراسم افطاري به مناسبت والدت امام حسن گع( 7

 مسابقات ورزشي بین اعضاء بانام جام رمضانبرگزاري  4

 برگزاري مراسم عزاداري در ایام شهادت مولي الموحدین 9

 برگزاري دعاي مناجات امیر مومنان و زیارت عاشورا 16

 نصب دعاهاي ماه رمضان و احادیث و آیات قرآني در محلهاي مناسب  11
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 برگزاري ختم قرآن بعد از نماز ظهر و عصر  12

 برگزاري اردوي زیارتي قم ج جمکران  11

 برگزاري نمایشگاه عکس ، كاریکاتور و كتا   14

 

 ـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ پژوهشی  4

 ج برگزاري مسابقات كتابخواني با تعیین كتب سودمند م هبي ، سیاسي ، اجتماعي و فرهنگي 4

 ج قرآن 2

 ج كامپیوتر 3

 فرهنگي و . . .  ج بزرگداشت شخصیت هاي بزرگ علمي و1

 

 

 

 ـ کارگاه پژوهش های فرهنگی و روش های تحقيق آن  5

هر محققي نیاز به استفاده از روشهاي تجربه شده دارد . براي آشنائي اعضاء جهت تحقیجق در موضجوعات علجوم    

شود  اسالمي نیاز به استفاده از روشهاي تجربه شده تحت عنوان كارگاه پژوهش هاي فرهنگي در نظر گرفته مي

 . 

 راهنماي برگزاري كارگاه پژوهش هاي فرهنگي وروش هاي تحقیق (  3گ ضمیمه شماره 

 كارگاه با هدف : 

 الف ج ایجاد زمینه براي تحقیق ومطالعه در علوم اسالمي 

   ج آشنائي با منابع مطالعه وتحقیق 
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 ج ج سیر مطالعاتي وتحقیق در اعتقادات و موضوعات دیني 

 جهت به دست آوردن پاسخ مورد نیاز خود با مراجعه به منابع د ج هدایت یك عضو 

 

 ـ همکاری اعضاء در پروژه های فرهنگی باشگاه  6

 زندگینامه ائمه اطهار گ ع ( « جلوه هاي نور » ج پروژه فرهنگي  4

 ج پروژه نظر خواهي از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان  2

 تفاده در برنامه هاي مختلف باشگاه قرآن با همکاري اعضاء جهت اس  CDج تهیه  3

 ج تهیه جزوات تحقیقي در موضوعات اعتقادي ، اخالقي ، تاریخي و احکامي  1

 

 

 ـ برگزاری اردوهای فرهنگی ـ پژوهشی  7

 

 ـ برگزاری مناسبتهای مهم در هر ماه  4

 ج میالد چهارده معصوم گ ع (  4

 ج شهادت ائمه گ ع (  2

 و دانشجو  ج روز جوان و دانش آموز 3

 ج اعیاد و . . .  1

 

 ـ همایش تحقيق در علوم اسالمی  9
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براي فراهم آوردن زمینه ارائه تحقیقات ومطالعات اعضاء ، همایشهایي برگزار مي شود تا حاصل زحمجات اعضجاء   

 در عرصه همایش به نمایش گ اشته شود . 

 دي ، دیني و اخالقي هدف : بررسي راهکارهاي سیر مطالعاتي جوانان در موضوعات اعتقا

 الف ج تعمین اندیشه هاي دیني ، با استفاده از تکنیك ها و روشهاي علمي تؤام با تحقیقات علمي و تجربي روز 

   ج توجه به شبهات ومشگالت فکري جوانان در موضوعات اعتقادي ، دیني و اخالقي 

صحیفه سجادیه و . . . ( بجه    نهج البالغه ، ج ج پژوهش در به روز كردن اطالعات دیني مطابق علوم روز گ قرآن ، 

تفکیك رشته هاي انساني ، فني مهندسي ، علوم پزشکي ، كشاورزي ، علوم پایجه مثجل نکتجه هجاي پزشجکي در      

 قرآن و نهج البالغه در قرآن و هدفهاي تربیتي در قرآن و نهج البالغه و . . . 

، عرفان و اخالق اسجالمي ، سجیري در قجرآن و نهجج      د ج پژوهش در معارف دیني شامل اصول دین ، فروع دین 

 البالغه ، سیري در زندگي و آثار محققان و . . . . 

 

 موضوعات و عناوین پيشنهادی 

 ج صاحبان اندیشه و خرد گ آیات پایاني سوره آل عمران و آیاتي از سوره رعد (  4

 « ازي الگو س»ج انسانهاي نمونه و خو  گ آیات پایاني سوره فرقان (  2

 ج حدود روابط دختر و پسر گ بخشي از آیات سوره قص  به صورت داستان ( 3

 ج مصداق یك انسان نمونه گ سوره یوسف (  1

 ج حد اعالي ارتباط زن با خدا گ سوره آل عمران (  4

 ج تربیت و هدایت انسان گ سوره كهف (  6

 ج اوصاف بهشتیان گ سوره قلم (  4

 نمل ( ج رفتار معتدل گ سوره  8
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 ج تربیت و وظیفه والدین گ سوره لقمان (  9

ج معیار و الگوهاي رفتاري در سیره نبوي به عنوان طرح مطالعاتي گ هماند تحقیقات مرحوم شهید مطهري ج  41

 سیره نبوي ( 

وان ج نگرشي بر سیره ائمه اطهار گ استفاده از منابعي كه در سیره ائمه اطهار گ ع ( نوشته شده است بجه عنج    44

 طرح مطالعاتي 

 با توجه به موضوعات مختلف نهج البالغه  24ج پیام حضرت علي گ ع ( براي قرآن  42

 ج اخالق و زندگي مدرن گ اخالق ، درمان مشکالت روحي (  43

 ج نقش توحید در زندگي و ابعاد مختلف آن  41

 ج دین و تمدن گ نیاز انسان به دین (  44

 الم دین برتر ( ج بهترین روش زندگي گ اس 46

 ج اطمینان و درستي قرآن  44

 ج رابطه ایمان و اعمال انسان  48

 ج انسان و تاریخ م هب  49

 ج آیا راه حل مشکالت در فقه و احکام اسالمي وجود دارد ؟  21

 ج دلیل حق بودن م هب چیست ؟ گ نیاز انسان به دین در عرصه هاي مختلف (  24

 

 :   توضيح

ضوعات م كور با توجه به دیدگاههاي قرآني و استفاده از داستان و حکایات موجود در قجرآن  مطالب راجع به مو

وباتکیه بر نظریه هاي مختلف در عصر ما قابل توضیح هستند . فرم ارزشیابي مقجاالت و پوسجتر هجا در ضجمیمه     

 آمده است .  2و  4شماره 
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  3ضمیمه شماره 

 

 

هان پیشرفته امجروز اسجت كجه یکجي بجدون دیگجري معنجایي نجدارد و         پژوهش و فرهن  دوبازوي نیرومند در ج

تکنولوژیها و پیشرفتهاي بشري در زیر سایه این دو معنا مي گیرند و سیر صعودي پیدا مي كنند بنابراین بجراي  

باال بردن سطح علمي ج فرهنگي اعضاء باشگاه در بدو ورود به دانشگاه نیاز به برگزاري كارگاههاي روش تحقیجق   

ي باشد . برگزاري این كارگاهها درباال بردن روحیه  پژوهشگري ، خالقیت و ابتکار بسیار مؤثر است . برگجزاري  م

كارگاههاي روش تحقیق در زمینه هاي فرهنگي و طرحها و تحقیقات فرهنگي مي باشد كجه الزم اسجت اعضجاء    

 د . باشگاه در دوره عضویت خود حداقل در یکي از این كارگاهها شركت نماین

 

 

 اقدامات اجرایي واحدها براي تشکیل كارگاه روش تحقیق : 

 ـ تهيه فرم فراخوان کارگاه روش تحقيق در علوم اسالمی  1

 ـ ثبت نام از اعضاء  2

 ـ دعوت از مدرسين کارگاه  1

 ـ تعيين ریز برنامه کارگاه :  4

و استقبال نیز مي تجوان از اعضجاء و اسجاتید    دریك ، دو یا سه روز به صالحدید دفاتر باشگاه البته براي ج ابیت 

 واحدهاي دیگر منطقه را براي شركت در كارگاه دعوت نمود .

محوه برگزاري كارگاه پژوهش هاي فرهنگي و 

 روشهاي تح تق آن
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 ـ ارائه گواهينامه شرکت در کارگاه :  5

 براي ایجاد انگیزه در اعضاء و پیشبرد اهداف كارگاه در صورت داشتن یك طرح پژوهشي ج فرهنگي 

 

 : ـ تعداد شرکت کنندگان در کارگاه  6

تا  21بر اساس ظرفیت محل تشکیل كارگاه و تعداد مدرسین و نظر آنها تعداد شركت كنندگان قابل تغییر بین 

نفر مي باشد كه پیشنهاد مي شود به توجه به اهمیت موضوع كارگاه به صورت مشاركت بین شعب و دفجاتر   61

 تشکیل شود . باشگاه كه از نظر جغرافیایي محل آنها به یکدیگر نزدیك مي باشد ، 

 

 ـ همکاری اعضاء باشگاه در جهت بر گزاری کارگاه :  7

براي ج   همکاري وبکارگیري اعضاء در برگزاري كارگاه روش تحقیق علوم اسجالمي مجي تجوان در قسجمتهاي     

مختلف نظیر تشکیل جلسات عمومي ، تشکیل جلسات خصوصي ، بحث و گفتگجو و  منجاظره ، فجیلم بجرداري ،     

و . . . . . . از آنها به روش هاي مناسب استفاده نمود    Power Pointسایل كمك آموزشي ، تهیه استفاده از و

 تا اعضاء نیز در برگزاري كارگاه نقش خود را ایفا نمایند و توانائیهاي آنها مورد استفاده قرار گیرد . 

 ـ جزوات کارگاه روش تحقيق :  4

روز قبجل از شجروع كارگجاه در     44براي كارگاه تهیه و حد اقجل   اساتید كارگاه بایستي یك سري جزوات مناسب

اختیار مسؤلین كارگاه قرار دهند تا فرصت كافي براي تکثیر در اختیار آنها باشد . در زمان پ یرش گ در روز اول 

 ( مي بایست جزوات به همراه برنامه كارگاه در اختیار شركت كنندگان قرار گیرد . 
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 ـ نتایج کارگاه :  9

همانطور كه اشاره شد در پایان كارگاه مهلتي گ حداقل یك ماه و حد اكثر دو ماه ( در اختیار شجركت كننجدگان   

براي ارائه یك پروپزال مناسب در خصوص یك موضوع تحقیقاتي پیشنهاد داده مي شود تا نتیجه كار به صورت 

آن توسط گروه مدرسین گواهینامجه شجركت   یك كار علمي ارائه شود . الزم است پس از ارائه پروپزال و تصویب 

 در كارگاه روش تحقیق به شركت كنندگان ارائه شود . 

 

 ـ هزینه ها :  16

هزینه هاي برگزاري كارگاه روش تحقیق علوم اسالمي شامل حق الزحمه اساتید ، پ یرائي ، تبلیغجات و . . . بجر   

 د . اساس ضوابط امور مالي از محل بودجه باشگاه تأمین خواهد ش

 

 نحوه برگزاری نشستهای علمی در مورد نهضت توليد علم

 

برگزاري نشستها و سخنراني هاي علمي یکي از راههاي مهم براي آشنائي هر چه بیشتر پژوهشگران با تازه ها و 

 رخداد هاي علمي ج  اجتماعي ج  فرهنگي و مسائل روز است . براي برگزاري سخنرانیها ، نیاز به تهیه برنامجه اي   

مدون و دوره اي در سطح دفاتر باشگاه است . جهت هر چه بهتر برگزار شدن جلسات سجخنراني الزم اسجت بجه    

 موارد ذیل توجه شود .

 

 ـ تعيين سخنران موضوع سخنرانی :  1

پس از تعیین موضوع سخنراني ، مي توان از اساتید واحد ، مسؤالن دفاتر نهجاد رهبجري و دفتجر فرهنگجي و . . .     

ت بهتر است به صورت پیشنهادي لیست تعدادي سخنران و موضوعات سخنراني دریافت شود و یجا از  كمك گرف
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سخنرانیهاي پیشنهادي باشگاه مركز استفاده گردد براي ج ابیت هر چه بیشتر سخنراني ، بهتر است سخنرانان 

 . . .  استفاده نمایند .  از وسایل كمك آموزشي نظیر دستگاههاي ویدئو پروژكتور ،  اسالید ، پاور پوینت و 

ارسال گزارش به معاونت فرهنگي باشگاه مركز گ حد اكثر پس از یك ماه ( از برگزاري برنامه فرامجوش   : 4توجه 

 نشود . 

 مجري برنامه ترجیحاً یکي از اعضاء باشد .   : 2توجه 

 غت اعضاء تنظیم شود . ساعت برگزاري جلسات سخنراني با توجه به ساعات كالسها و اوقات فرا : 3توجه 

 

 ـ شرکت کنندگان در نشستهای علمی :  2

از اعضاء باشگاه و همچنین سایر دانشجویان مي توان براي شركت در مراسم سخنراني دعوت بعمل آید . تجربجه  

 نشان داده است كه ثبت نام اولیه براي حضور در مراسم سخنراني مي تواند ج ابیت بیشتري را ایجاد نماید . 

 

 ـ تبليغات :  1

تبلیغات یکي از امور مهم بري ایجاد ج ابیت بیشتر براي شركت كنندگان در مراسم سخنراني مي باشد . بهتجر  

است به وسیله تهیه و نصب تراك ، پوستر و پالكارد از شركت كنندگان در مراسم سخنرامي دعوت بعمل آیجد .  

ایر شخصیت ها به توجه به موضوع سخنراني دعوت كتبي در این خصوص مي توان از اعضاء باشگاه ، اساتید و س

 به عمل آورد . 

 

 ـ بکارگيری اعضاء باشگاه : 4

براي ایجاد روحیه همکاري و همچنین بکارگیري نیروهاي جوان و فعال در برگزاري مراسم سخنراني ، تبلیغات 

ایجاد روحیه عالقه مندي و ترغیب اعضجاء  و . . . بهتر است از اعضاء باشگاه واحد دانشگاهي استفاده نمود . براي 
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براي همکاري و شركت در سخنراني مي توانیم به آنان امتیازاتي براي استفاد از تسهیالت به عنوان عضجو فعجال   

  بدهیم . 

 ـ ثبت مراسم سخنرانی :  5

ت كیفي و توصیه مي شود از مراسم سخنراني عکس ، فیلم و گزارش تهیه شود . در گزارش مي بایست به وضعی

 كمي سخنراني ، تعداد شركت كنندگان ، فعالیتهاي انجام شده براي برگزاري سخنراني و . . . اشاره شود .

  

 هزینه ها :  ـ  6

الزم است برآورد نسبت به هزینه هاي مراسم سخنراني شامل تبلیغات ، حق الزحمه سجخنران ، پج یرائي و . . .   

 مالي از محل اعتبارات بودجه باشگاه تسویه حسا  گردد . انجام شود . تا بر اساس ضوابط امور 

 

 مدیریت فردا 

هر نقشي در جامعه ، حقوق وتکالیفي را اقتضا مي كند ، قشر دانشجو به عنوان قشر روشنفکر جامعه وظایفي بر 

ایف عهده دارد كه آنها را از دیگر نقش ها جدا و متمجایز سجاخته اسجت . در هجر جامعجه بجراي دانشججویان وظج        

 متعددي را بر شمرده اند اما به راستي وظیفه هاي اصلي یك دانشجو چیست ؟

     علم اندوزي را مي توان به عنوان یکي از مهم ترین وظایف نقش دانشجویي بر شمرد . دانشجگاه بجه عنجوان

بستري آرام وخالق زمینه ساز بروز استعدادهاي علمي، پژوهشي ودر نهایت ساختن نیروي متخص  اسجت  

بتواند چر  مدیرت علمي یك جامعه را به حركت در آورد . بدون شك اگر در برهه اي از تجاریخ ، پجول   كه 

واقتصاد در محور پیشرفت وتوسعه كشورها به حسا  مي رفت اكنون تولید علم ونیروي متخص  است كه 

 در توسعه كشورها مبنا قرار مي گیرد .



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 75 

تر آرامش خالق دانشجگاه ، بجار علمجي خجود را ببندنجد وباخیجالي       آینده ازآن دانشجویاني است كه بتوانند در بس

 آسوده فارغ از دانشگاه وارد جامعه شوند .

یك دانشجو یك نیروي متخص  است ویك نیروي متخص  وقتي موفق است كه بتواند در رشته ي تحصجیلي  

 تا  درسي .خود به نوآوري دست بزند واین مهم ممکن نیست مگر با مطالعه وپژوهشي فراتر از ك

  یکي از بزرگان مي گفت ، عرصه ي سیاست مانند كوه یخ است كه تنها یك دهم آن از آ  بیرون است واگر

 كسي در این دریاي زندگي با قسمت پنهان این كوه آشنا نباشد طبعاً غرق میشود .

   نجي چجه ؟   یکي دیگر از وظایفي كه براي دانشجو بر شمرده مي شود سیاسي بودن است .سیاسجي بجودن یع

واسا ساً سیاست به چه معناست ؟ سیاست یعني داشدن تدبیر براي اداره ي امور واین تدبیر به دست نمجي  

 آید مگر با شناخت از محیط پیرامون .

  مدیریت از آن دانشجویان است ومدیران آگاه وبا تدبیر در رأس امور قرار میگیرند . علم اندوزي دركنار تدبیر

 ساز آینده اي روشن و امیدوار كننده براي یك دانشجو باشد . است كه میتواند بستر

آگاهي ، حساسیت ودنبال كردن رویدادها ،اتفاقات وجریاناتي كه در حوزه هاي فرهنگي ،اجتماعي وسیاسجي ر   

 مي دهد از وظایف اصلي یك دانشجوست.

سیاري از تحوالت و جهت دهي ظرقیت باالي حساسیت وتأثیر گ اري قشر دانشجو است كه میتواند زمینه ساز ب

هاي سیاسي ،اجتماعي وفرهنگي باشد .داشتن نگاهي آرماني ،زمینه ساز نگاه انتقادي سازنده اي اسجت كجه بجه    

 وسیله آن قشر دانشجو را همواره به عنوان قشري هدفمند معرفي كرده است .

ین بار سنگین را با سالمت وبدون اشتباه براي شما كه اكنون پا به این عرصه گ اشته اید آرزو مي كنیم بتوانید ا

 به مقصد برسانید .

 …بدانید این راه به پایان نمي رسد مگر با تالش وكوشش خودتان و توكل بر خداي منان .انشاءا
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 پژوهش ؛زیر بنای رشد وتوسعه  

 واحد ورامین - مؤلف : مهدس رقیه سکوتي فر / عضو هیأ ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي   

اقتصادي یك كشور با فرایندپیشرفتهاي تکنولوژیکي آن یکي است .درامر توسعه اقتصادي،عوامل اقتصادي رشد 

وغیر اقتصادي را میتوان بر شمرد .امروزه اهمیت عوامل غیر اقتصادي وبه طوراخ  تمامي تالش هجا در جهجت   

صادي نقشي تعیجین كننجده دارد.   توسعه علمي وتکنولوژیکي ایجاد ارزش هاي افزوده و میزان كارآیي عوامل اقت

ارتباط بین علوم وتکنولوژي ، توسعه صنعتي ورشد اقتصادي بدین صورت است كه علوم وتکنولجوژي زیجر بنجاي    

اقتصاد و صنعت اهرم باال برنده آن محسو  مي گردد. توسعه علوم وتکنولجوژي ، موججب تولیجد فجرآورده هجاي      

تاوردهاي جدید اقتصادي ودر نهایت هدایت اقتصاد به افق هاي جدید گشته وآنها سب ایجاد صنایع جدید ، دس

تازه تر مي باشد . نوآوري هاي تکنولوژیکي ، حاصل تحقیقات وتوسعه هسجتند . پیجدایش واختجراع محصجوالت     

صنعتي كه حاصل نبوغ واستعداد پژوهشگران ، زمان كاري ، هجدف سجرمایه گ سجرمایه گج اري ( اسجت ، ارزش      

نیروي انساني وزمان صرف شده دارند . استفاده از امتیاز ، سود حاصله به تنهایي ممکن اسجت    بیشتري از پول ،

هزینه هاي مربوط به تحقیقات وتوسعه را جبران كند . همچنین تولید ماده اولیه ، نیروي محركه اي است براي 

اي ملموس و مادي هستند پیشرفت فرآورده ها وتکنولوژي هاي جدیدتر ، تحقیقات وتوسعه هم داراي پي آمده

و هم شامل سرمایه هاي غیر مادي ونامحسوس به شمار مي روند . عصر حاضر بجه عنجوان عصجر نجوآوري هجاي      

تکنولوژیکي ، حاصل فعالیت هاي مربوط به تحقیقات وتوسعه مي باشد كه هسته تکنولوژي ، ریشجه ایجده هجاي    

ات به عنوان یجك فعالیجت علمجي بجراي مطالعجات      جدید وفرآورده هاي جدید صنعتي هستند . پژوهش و تحقیق

اثرات عوامل مورد نظر بر جریان یك ماده ویا محصجول بجه اشجکال گونجاگون طجرح وبرنامجه ریجزي مجي شجود .          

كشورهاي توسعه یافته ویا در حال رشد براي استقالل اقتصادي ، به پژوهش ، مؤسسه پژوهشي وتوسعه صنعتي 

م و مختلفي بایستي مواجه شده وپاسخ برایشان بیابد . بر اسجاس بررسجي هجاي    نیاز دارند . پژوهش با مسایل مه

انجام شده ، پایه واصول برنامه ریزي پژوهش برخود گرداني ، ثبات ومحیط استوار است . در مدیریت پجژوهش ،  



ویرایش و خرید آن با قیمت سه فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 77 

اسان كمك وتشویق مؤثر است تا كنترل وفرماندهي ، ایجاد محیط مناسب وقابل قبول براي پژوهشگران وكارشن

 از عوامل قاطع موفقیت در این زمینه به شمار مي رود . 

 46نگاهي به وضعیت پژوهش وتولید در ایران : جایگاه پژوهش در كشور ، وضعیت تولیجد علجم كشجور در بجین     

صدم در صدي در مرتبه سیزدهم قرار مي گیرد ، بعد از ایران ، كشورهاي پاكستان ،  41كشور جهان در با سهم 

 اق قرار دارند . كویت وعر

 % افزایش داشته است . 24، شاخ  تعداد محققین دانشگاهي  42-44طي سالهاي       

 نفر اعالم شده است .  146تعداد محققان كشور در یك میلیون نفر جمعیت       

نجد، در  % از دانشمندان و محققان علوم و فنون در كشورهاي پیشرفته صنعتي زندگي  مجي كن  91بیش از       

، ژاپن :  1826نفر ، اسرائیل :  2322محقق وجود دارد ، به عنوان مثال : در كانادا :  2611هر یك میلیون نفر ، 

نفر نیز نمي رسد ، براساس آمار منتشر  411نفر و در ایران به  2144نفر ، استرالیا :  2434نفر ، فرانسه :  4644

 .  نفر است 41، حدود  4996شده یونسکو در سال 

% از كل محققان در زمینه تحقیقجات فعالنجد ،    42استفاده از نیروي محقق ، در كشورهاي پیشرفته ، حدود     

 % است .  1این نسبت در كشورهاي توسعه نیافته فقط 

% آن به كشجورهاي در   1از بودجه تحقیقاتي جهان به كشورهاي توسعه یافته و تنها   % 96،  4991در سال     

 سعه و عقب مانده اختصاص داشته است ، در كشورهاي اسالمي ، یك درصد است . حال تو

سهم بودجه تحقیقاتي در تولید ناخال  داخلي : در بیشتر كشورهاي در حال توسعه ، سهم اعتبارات تحقیقاتي 

 نیز نرسیده است .  1/4درصد تولید ناخال  داخلي است ، در كشور ما به  4ج  1/4بین 

% نرسیده است . تعجداد مراكجز تحقیقجاتي در مجمجوع      34/1و هرگز به  % 41/1،  4384% ،  14/1:  4381سال 

 نفر مي باشد .  42363با  246
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(  2/1شاخ  متوسط تعداد مقاالت منتشره توسط مركز تحقیقاتي در گروه كشاورزي پایین تجرین رقجم       گ   

 است . 

وله پژوهش به عنوان عامل اصلي و زیربناي رشد و توسعه بیش از با مقایسه این آمار ، ضرورت توجه بیشتر به مق

 پیش نمایان مي شود . 

 

 متن مصاحبه ریاست محترم دانشگاه آزاد ابهر 

 گذری کوتاه بر زندگی ایشان ومراحل تحصيلی 

ه پایجان  درشهرستان میانه بدنیا آمدم تحصیالت ابتدائي راهنمائي ودبیرستان رادر میانه ب 4334اینجانب درسال 

براي ادامجه تحصجیل بجه كشجور تركیجه رفجتم كارشجناس اقتصجاد          4341رساندم وبامدرك علوم تجربي در سال 

باگرایش برنامه ریزي وامار رابه پایان رساندم وكارشناسي ارشد آمارهاي اقتصجاد محجر رااز دانشجگاه اسجتانبول     

 اخ  نمودم .  4364درسال 

ستان رادررشته ریاضي به پایجان مجي رسجاند ودختجرم دركجالس دوم      صاحب دو فرزندهستم پسرم كه دوره دبیر

 راهنمائي تحصیل مي نماید . 

همکجاري خجود رابادانشجگاه آزاد زنججان      4368ازچه زماني فعالیت خود رادر دانشگاه آزاد شروع كردید در سال 

  4346شروع كردم تاسال 

بداري ومدیریت بازرگاني درواحدزنجان مشغول به گ آذر ماه ( به عنوان هییت علمي ومدیر گروه رشته هاي حسا

در میانه فعالیت  4384كار بودند ازهمان تاریخ به بعد به ریاست دانشگاه آزاد واحد میانه انتصا  شدم وتا تاریخ 

 به عنوان ریاست واحد ابهر مشغول به خدمت هستم .  4384داشتم وشهریور 
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 مختصری راجع به دانشگاه آزاد واحد ابهر : 

بایك رشته زبان وادبیات فارسي شجروع بجه    4368اسفند ماه سال  1نخستین گام هاي تاسیس این دانشگاه در 

دانشججودرمقطع كارشناسجي    84باجج     69كاركرد باپي گیري هاي مستمر مسؤول وقت ابهر درمهر ماه سال 

هکتجار زمجین احجدا      31تن ادبیات فارسي آغاز به كار كرد درهمان آغازین روزهجاي فعالیجت بادراختیجار گجرف    

سال باگ راندن فراز ونشیب هاي فراواني موفق شدكه  44مجتمع آموزشي وفرهنگي دانشگاه شروع شد درطول 

 به درجه یك دانشگاه جامع ارتقا یابد . 

 پيشرفت واحد از نظر پژوهشی : 

  مركز فن آوري اطالعات 

  بایت افتتاح دو سایت آموزش كامپیوتر امام علي وامام كیلو  428به  61ارتقا پهناي باند خط دیتا اینترنت از

 خمیني 

  تجهیز سخت افزاري واحد درحدتوان 

  مقاله اعضا وهیئت علمي واحد ابهر به كنفرانس هاي بین المللي كه ارائه دهندگان باحمایت مالي از  6ارائه

 طرف واحد در این همایش ها شركت كرده اند . 

  پيشرفت واحد از نظر عمرانی : 

  احدا  سوله هاي سوم وچهارم وپنجم وششم كارگاهي 

  3ج2ج4احدا  تاسیسات وسیستم گرمایش سوله هاي 

  تن  11احدا  سردخانه واحد به ظرفیت 

  متر مربع  3311طراحي واحدا  سالن ورزشي واستخر واحد به زیر بناي 
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  متر مربع  3411خواهران به مساحت  2احدا  خوابگاه شماره 

  متر مربع  4341تجاري ورفاهي به مساحت احدا  مجتمع 

  متر مربع  2111احدا  دبیرستان سما به زیر بناي 

  متر مربع  3411احدا  خوابگاه برادران به مساحت 

   احدا  زمین فوتبال 

  پیگیري واخ  مجوز حفر چاه عمیق دانشکده كشاورزي ودامپروري واحد 

 شکده كشاورزي ودامپروري عملیات ساختماني حصار كشي ودیوار كشي مجتمع دان 

 متر مربع  44111عملیات محوطه سازي سایت اصلي واحد به متراژ 

   با  گل خانه  3احدا 

   هکتار 31خرید زمین براي دانشکده كشاورزي ودامپروري واقع درجاده ابهر ازنا  به مساحت 

 آیااز عملکرد حوزه پژوهشی رضایت دارید ؟ 

 ع نیستم وامیدوارم كه روز به روز با برنامه ریزي هاي انجام شده شاهد رضایت دارم ولي به وضعیت فعلي قان

 شکوفایي وپیشرفت وتوسعه واحد ابهر از هر نظر باشم . 

  : درمورد ارتقا سطح دانشگاه به درجه جامع علمی توضيحاتی را بفرمائيد 

منتها از نظر اعضاي هیئت علمي ( شرایط تبدیل به دانشگاه بادرجه جامع راداریم 16،416با امتیاز كسب شده گ 

هنوز نتوانسته ایم حد نصا  الزم راكسب كنیم اگر اعضاي هیئت علمي ج   شده فعلي بتوانند تمامجا مراحجل   

 گزینش علمي وصالحیت عمومي راطي كنند به زودي شاهد كسب این افتخار بزرگ خواهیم بود . 

 توصیه اي كه بتوان در چند جمله اعضاي باشگجاه 

 موفقیت چشمگیر رساند عنوان نمایید . را به

 اعضاي محترم باشگاه پژوهشگران جوان در واقجع 

 

بــه آنچــه در گذشــته اتفــاق افتــاده نگــاه  كــن . 

 ارزشي از آن بياموز . چيزهاي با

 از آنچه آموخته اي مي تواين براي هبينه كردن زمان حالت استفاده كين

 ) دكتر اسپنسر جامسون (
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 سرمایه هاي عظیم انسجاني و مایه امید مردمجان این 

 مجرز و بوم اسالمي مي باشنجد كه باید با گام هجاي 

 مؤثري تالش خود را جهت فتح قله هاي پرافتخار

ن عزیزان همواره سعي نمایند كه با استفاده از امکانات دانشگاه و مراكز علمي و پژوهشي مضاعف نمایند باید ای 

پژوهشي به پژوهش و تحقیقات خود در زمینه هایي كه عالقمند هستند ادامه دهند و بدیهي اسجت كجه برنامجه    

ریزي مدون براي پرورش استعداد این عزیزان از جانب مدیریت تراز اول موسسات آموزشجي و پژوهشجي بسجیار    

 ائز اهمیت و ضروري است باید از نظر مادي و معنوي حمایت الزم از این افراد صورت گیرد .ح

 

 شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان :

 نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف . -4

 برگزیدگان المپیادها جهت اعزام به مسابقات بین المللي در هر رشته .  -2

 اول آثار هنري جهت شركت در نمایشگاه هاي معتبر بین المللي در هر رشته . برگزیدگان   -3

 نفر دانشجو كه مصداق یکي از بندهاي زیر باشند : 2411ساالنه حدود   -1

 گروه   آزمایشي ، 4نفر دارندگان رتبه هاي باال در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمي در  4111تا  -

 گروه آزمایش ، 1ي باال در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور در نفر دارندگان رتبه ها 811تا 

براي ورود به مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي بجه نسجبت تعجداد شجركت كننجده در آزمجون در هجر گجروه         

 آزمایشي ، 

مقطجع   واحد گ رانده در دو نیمسال ( در 36و باالتر در دو نیمسال تحصیلي گ با حداقل  48داشتن معدل   -

 كارشناسي براي كلیه رشته هاي علوم انساني و هنر .
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واحد گ رانجده شجده در دو   نیمسجال ( و     36و باالتر در دو نیمسال تحصیلي گ با حداقل  44داشتن معدل  -

 داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كلیه رشته هاي گروه علوم انساني وهنر .

واحد گ رانده شجده در دو   نیمسجال ( در    36دو نیمسال تحصیلي گ با حداقل و باالتر در  44داشتن معدل  -

 مقطع كارشناسي براي كلیه رشته هاي علوم تجربي . 

واحجد گ رانجده شجده در دو نیمسجال ( در مقطجع       36و باالتر در دو نیمسال گ باحجداقل   46داشتن معدل   -

 ضي فیزیك .كارشناسي براي كلیه رشته هاي گروه فني و مهندسي ، ریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


