
 مزاياي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط آئين نامه عضويت باشگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد 

و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور كارت عضويت رسمي براي وي اقدام مي شود 

تسهيالت زير اگر دانشجو يا فارغ التحصيل باشد از طرف شعبه باشگاه در واحد و با اين كارت، امتيازات و 

دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضي و اگر دانش آموز باشد از طرف مؤسسه آموزشي سازمان سما، قابل 

 :تخصيص است

ر بودن ثبت مشخصات فردي در بانك اطالعات اعضاي باشگاه و دريافت كارت عضويت، كه مبين پژوهشگ -1

اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف سازماني شناخته شده و كشوري در خدمت جوانان پژوهشگر 

 . اين امر، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت در باشگاه مي باشد. ايراني

 : نامه تسهيالت باشگاه، شامل امكان استفاده از تسهيالت و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين -2

 ادي و معنوي از افرادي كه مقاالت تشويق مISI يا علمي پژوهشي تهيه و به چاپ رسانند  

 المللي هاي بين هاي داخلي و كنفرانس تشويق و حمايت از شركت در همايش  

 تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي  

 تخصيص تخفيف شهريه  

  عنوان عضو هيأت علمي و يا كارمنديامكان استفاده از اولويت استخدام در دانشگاه آزاد اسالمي به  

 بن كتاب  

 مساعدت در تأليف كتاب  

 كمك هزينه پايان نامه تحصيلي  

 هاي تخصصي ويژه اعضاء آيي ها و گردهم انديشي ها، هم اطالع رساني و امكان شركت در همايش -3

 هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده  امكان استفاده از تسهيالت مالي باشگاه براي اجراي طرح -4

 امكان شركت در اردوها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه  -5

 هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه  امكان حضور در نشست -6

 ( ويژه اعضاي استعداهاي درخشان)امكان تحصيل در مقطع باالتر بدون نياز به شركت در آزمون ورودي  -7

سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و  -8

 صنعتي 

له نويسي، روش تحقيق، جستجوي شركت در دوره هاي آموزشي باشگاه، از قبيل كارگاههاي آموزش مقا -9

 اينترنت و نظائر آن 

 شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سايرين  -11

 بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي  -11

 و بسياري موارد ديگر، كه حسب مورد قابل تخصيص است
 


