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 ".باشد مي آنان از حمايت راه مهمترين نخبگان، نياز مورد افزاري نرم و افزاري سخت امكانات و زمينه آوردن فراهم "
 )مدظله العالي( رهبري معظم مقام                                                                                                                             

  
  آيين نامه عضويت چهره هاي استعدادهاي درخشان و نخبگان

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  )آموزش عالي(

  مقدمه
با توجه به تاكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري در راستاي توجه و برنامه ريزي ويژه براي جوانان به منظور شكوفايي استعدادها 

- پژوهشي و فرهنگي-ي و روحي آنان و در نهايت با هدف ايجاد بستر مناسب براي فعاليتهاي آموزشي،علميو رفع نيازهاي فكر
تربيتي جوانان داراي استعداد درخشان و نخبه و رفع موانع و مشكالت توليد دانش و جنبش نرم افزاري و در راستاي لزوم 

نوان يك نياز و در چارچوب مختصات راهبردي در دانشگاه بازنگري در شرايط احراز عضويت در استعدادهاي درخشان، به ع
به شرح ذيل براي اجرا ابالغ  مي  "آيين نامه عضويت چهره هاي استعداد درخشان و نخبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان"

  .گردد
  

  :به منظور رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود  :1ماده 
  .نظور دانشگاه آزاد اسالمي استم: دانشگاه
  .منظور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم،تحقيقات و فناوري است: وزارتين
  .هر يك از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است: موسسه

  .منظور اعضاي استعداددرخشان و نخبه مي باشد: اعضا
ضاي عادي باشگاه مي باشد كه با توجه به توانمندي هاي ويژه و با حمايت و برنامه ريزيهاي منظور هر يك از اع: عضو فعال

  .صورت گرفته براي ايشان امكان تبديل شدن مرحله عضويت از عادي به استعداددرخشان را خواهند داشت
  .منظور باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است: باشگاه
  .ي درخشان و نخبگان استمنظوركميته جذب استعدادها :كميته

  .منظوركميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در واحدهاي مراكز استانها مي باشد: كميته استاني
شورايي كه شامل رييس و معاونين باشگاه بوده كه در خصوص مصوبات و آيين نامه هاي باشگاه در چارچوب : شوراي باشگاه

  .مايدمصوبات هيات امناي باشگاه فعاليت مي ن
 داراست ولي را نخبگي مرحله به رسيدن امكان خود ذاتي هاي ويژگي توجه با كه شود مي اطالق فردي به :استعداددرخشان

  .است نشده فراهم او ويژة استعدادهاي بروز و كامل شناسايي براي الزم هاي زمينه هنوز
 در فرهنگ ادب، هنر، فناوري،كارآفريني، م،عل گسترش و خلق در كه شود مي اطالق كارآمد و برجسته فردي به :نخبه

و  انگيزه خالقيت، هوش، پاية بر وي هاي فعاليت همچنين و باشد داشته بارز اثرگذاري اسالمي هاي ارزش چارچوب
پيشرفت  به بخشيدن سرعت موجب ديگر، سوي از اكتسابي هاي توانمندي و تخصص خبرگي، و سو يك از ذاتي هاي توانمندي

  .شود وركش اعتالي و
  .اعضاي نخبه دانشگاه و موسسات كه توانمندي انجام فعاليت هاي گروهي را دارا هستند از يك هر :گروه نخبگان
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 را اي ويژه هاي توانمندي كسب اعضاي استعداددرخشان دانشگاه و موسسات كه استعداد از يك هر: گروه استعداددرخشان
  .پذيرد صورت الزم هاي ريزي برنامه و ها حمايت بايد نخبه، گروه به آنها براي تبديل ولي دارد

  

  كليات: فصل اول

  چشم انداز : 2ماده 
ايجاد فرصتي كه در آن اعضاي استعداددرخشان و نخبگان در چارچوب ارزشهاي اسالمي و مبتني بر اقتضائات نظام جمهوري 

توانمنديهاي خود به دست آورند و ضمن حل اسالمي ايران، فرصت رشد و شكوفايي حداكثري را بر پايه تنوع استعدادها و 
  . مسائل جامعه ، تدبير امور تحول آن را دست ميگيرند

  اهداف:3ماده 
تعريف شاخص هاي علمي،استانداردسازي معيارها و فرآيندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي درخشان در هر -1

  .گروه موضوعي
 آنها ديني و معنوي ابعاد ارتقاي و درخشان و نخبگان استعدادهاي حداكثري فاييشكو و رشد شناسايي، هاي زمينه ايجاد -2
 و اخالقي رشد منظور به آن، ترويج براي تالش و اسالمي هاي آموزه بر مبتني » نخبگي اخالق« جامع نظام تحقق  -3

 معرفتي
  نخبگان

 انصاف و عدالت اصول اساس بر مناسب ازيس فرصت و نخبگان گروه ظرفيت افزايش نخبگان، فعاليتهاي موانع رفع -4
تاثير گذاري تحوالت علمي پژوهشي و   در توان گروه نخبگان از حداكثري گيري بهره و نخبگي دايرة به بخشيدن وسعت -5

  فرهنگي در سطح كشور
 و اسالمي الملل بين تحقق آرمان منظور به جهان سراسر در مسلمان نخبگان متقابل همكاري و شناخت سازي زمينه -6

 اسالمي تمدن نوين برپايي
  جهاني سطح در نخبگان جذب  -7

  

  راهبردها و اقدامات اجرايي: 4ماده
  :راهبردها

 براي سازي توانمندسازي و زمينه هدايت، ، شناسايي وظيفه اهداف، تحقق براي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان-1
  .دارد عهده بر نخبگان را اثرگذاري

  شناسايي و هدايت استعدادهاي درخشان و نخبگان استقرار نظام-2
  تنوع بخشي در تعريف سطوح، حوزه هاي فعاليتهاي استعدادهاي درخشان و نخبگان و روشهاي شناسايي آنان-3
  پشتيباني تدريجي ، مشروط و متنوع بر اساس انجام فعاليتهاي نخبگان و ميزان رشد در مسير نخبگي-4

  :اقدامات اجرايي
 فعاليت رصد بر تأكيد با نخبگان از پشتيباني و جذب شناسايي، فرايندهاي به مربوط مقررات و ضوابط بازتعريف و بازنگري-1

  نخبگان
  آنان معرفتي ارتقاي و رشد به اهتمام و نخبگان براي فلسفي و معرفتي نظام تدوين و تبيين-2
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ضوابط،  اساس بر » اي حرفه -تخصصي نهادهاي« ارتقاي و بندي رتبه اعتبارسنجي، اعتباردهي، سازوكارهاي توسعة -3

 باشگاه تأييد مورد استانداردهاي و مقررات
 فعاليت باشگاه در استفاده از امكانات به ويژه دولتي براي مقررات و ضوابط ها، نظامنامه استانداردها، تنظيم و شرايط تمهيد -4
  مختلف هاي حوزه  در
ويژه نهادهاي  به اي حرفه -تخصصي نهادهاي مشاركت با جهت همكاري و هدايت صاحبان و گروه استعداددرخشان -5

  حوزوي و دانشگاهي
پژوهشي،فناوري و فرهنگي  آموزشي، چهار وجه بر همزمان تأكيد با درخشان، استعدادهاي هدايت و شناسايي نظام استقرار -6

   تربيتي
در            حمايتي سازوكارهاي ايجاد با مختلف مناطق در نخبگان و استعدادهاي درخشان صاحبان براي فعاليت فرصت ايجاد-7

  مهارتي و پژوهشي آموزشي، هاي زمينه
رعايت  با درخشان استعدادهاي پذيرش باشگاه واحد هاي دانشگاهي و مراكز علمي حوزوي، جهت افزايش از حمايت-8

  هافعاليت كيفيت ارتقاي و حفظ منظور به مستمر نظارت و الزم استانداردهاي
مقطعي  هاي جايزه بورس، قالب در نخبگان  به مادي مستقيم غير و مستقيم هاي پشتيباني گسترش و ساماندهي-9

   آنان و اثرگذاري اي مرحله پيشرفت پايش با تسهيالتي باشگاه، پژوهانه، منطبق
مسيرنخبگي  در حركت تسهيل ظورمن به گروهي و فردي هاي فعاليت انجام براي نياز مورد خدمات ارائه براي ريزي برنامه-10

 ارائه انتشار و ثبت، به مربوط آموزشي و پژوهشي نياز مورد امكانات كردن فراهم اطالعاتي، و علمي منابع تأمين مانند
  محصوالت

  پايه و علوم اسالمي معارف انساني، علوم هاي حوزه در نخبگان حضور جذابيت افزايش و جذب موانع رفع براي تالش-11
 توانمندي داراي توانمندسازي صاحبان استعداددرخشان و نخبگان و گروه هاي ايشان براي بلندمدت و كوتاه ريزي امهبرن-12

  نمايد مي را تأمين خارجي محصوالت از كشور نياز كه هايي حوزه در داخلي كيفي و خدمات رقابتي و محصوالت توليد
  استعداددرخشان و نخبگان هاي ايده سازي جاريت براي خطرپذير هاي صندوق توسعة از ايجاد وحمايت-13
 و افزايي هم منظور به ها فعاليت حول و تخصصي هاي حوزه در استعداددرخشان و نخبگان سازي صاحبان  شبكه -14

 همگرايي،
  مشترك كارهاي انجام اطالعات، و دانش اشتراك همكاري، تقويت

  ايشان هاي فعاليت هدايت و يساز نخبگان، شبكه اطالعاتي شبكه واستقرار طراحي -15
  جامعه در نخبگان اثرگذاري براي سازي زمينه-16
 آموزشي، علمي، فرايندهاي در نخبگان از وسيعتر و بيشتر استفاده براي انگيزشي و قانوني كارهاي و ساز ايجاد و طراحي-17

  كشور نهادهاي ساير و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه مديريتي و فرهنگي
  ام سياستگذاري و مديريت امور نخبگانارتقاي نظ-18

  عضويت:فصل دوم
  كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان : 5ماده

بررسي مدارك متقاضيان توسط كميته استاني جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان صورت گرفته و گزارش آن به  1-5
تركيب . اي درخشان و نخبگان ارائه مي گرددمعاونت استعدادهاي درخشان و نخبگان جهت طرح دركميته جذب استعداده

  :مركزي كميته در ستاد مركزي باشگاه به شرح زير است
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  معاون آموزشي دانشگاه-
  معاون پژوهشي دانشگاه -
  معاون دانشجويي دانشگاه-
  )رييس شورا(رييس باشگاه -
  )دبير شورا(معاون پذيرش و  استعدادهاي درخشان -
  ه پيشنهاد رييس باشگاه و تاييد رييس دانشگاه آزاد اسالميدو نفر هيات علمي صاحبنظر ب-

ارزيابي و امتيازدهي تخصصي فعاليتهاي علمي و آموزشي متقاضيان توسط كميته استاني، در واحدهاي دانشگاه براي  :1تبصره
  .هر مورد و رشته انجام مي گيرد

، رييس باشگاه پژوهشگران جوان )به عنوان رييس كميته(كميته استاني متشكل از رييس بزرگترين واحد مركز استان  :2تبصره
و سه نفر از معاونين آموزشي، پژوهشي و دانشجويي واحدهاي مختلف استان به پيشنهاد ) به عنوان دبير كميته(همان واحد

  .رييس كميته مي باشد
يس دانشگاه آزاد اسالمي صادر  احكام اعضاي كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد مركزي، توسط ري: 3تبصره

  .مي گردد
  .احكام اعضاي كميته استاني توسط رييس باشگاه در ستاد مركزي صادر مي گردد: 4تبصره

  نحوه پذيرش اعضا: 6ماده
  .پذيرش اعضاي استعداددرخشان و نخبه از بين اعضاي عادي باشگاه صورت ميگيرد 1-6
  .سال باشد 40نبايستي بيش از  سن متقاضيان هنگام ارائه درخواست عضويت  2-6
امتياز در مقطع كارشناسي ارشد و در  25امتياز در مقطع كارشناسي، 15امتياز در مقطع كارداني، 10كساني كه حداقل   3-6

امتياز از امتياز كل را كسب نمايند به عنوان عضوفعال،كساني كه حداقل هفتاد امتياز از امتياز كل  35مقطع دكتري تخصصي 
و افرادي كه حداقل صد و چهل امتياز از امتياز كل را كسب نمايند ، به  "استعدادهاي درخشان"ب نمايند به عنوان را كس
  .معرفي مي شوند "نخبه"عنوان 

  :معدل متقاضيان به شرح ذيل مي باشد 4-6
  :در مقطع كارداني و كارشناسي

  حداقل معدل  گروه هاي آموزشي

  14  فني مهندسي
  15  ورزيعلوم پايه و كشا

  16  پزشكي ، علوم انساني و هنر
  

  :در مقطع تحصيالت تكميلي
  حداقل معدل  گروه هاي آموزشي

  16  فني مهندسي
  17  علوم پايه و كشاورزي

  18  پزشكي ، علوم انساني و هنر
  

  .رفتمي باشد، تعلق خواهد گ 18امتياز به امتياز نهايي متقاضياني كه معدل آنها باالتر از  2تا  :1تبصره 
سال و يا  بيشتر از چهل سال براي فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد و دانشجويان و  15درخواست متقاضياني كه سن آنها كمتر از  :2تبصره 

ن ويژگي فارغ التحصيالن مقطع دكتري تخصصي بوده و يا معدل آنها كمتر از حد نصاب تعيين شده در اين آيين نامه مي باشند، در صورت دارا  بود
و يا  خاص يا برخورداري از استعدادهاي درخشان كه او را از ديگران متمايز مي نمايد و يا اثر برجسته اي كه يكي از مشكالت كشور را حل نموده

  .صاحب نظريه باشند در شوراي باشگاه  قابل بررسي مي باشد
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امتيازات ذكر شده در آيين نامه را كسب % 85ان باشگاه ، بايستي حداقلبراي پذيرش برندگان مسابقات جهت عضويت در استعدادهاي درخش :3تبصره
  .نمايند
  مدت عضويت: 7ماده

  .اعتبار كارت عضويت  پنج سال مي باشد و تمديد مدت زمان عضويت طبق مقررات و ضوابط باشگاه خواهد بود 1-7
  .شرايط در دوره هاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد استعداد درخشان و نخبگي يك فرآيند پويا است و مي بايست تداوم :1تبصره 
  شرايط احراز استعدادهاي درخشان و نخبگي در حوزه هاي مختلف: 8ماده

در تعيين و احراز شرايط استعدادهاي درخشان و نخبگي در حوزه هاي مختلف و همچنين اعطاي امتياز به هر يك از آنها ، 
شده در موسسات و نهادهاي علمي هر بخش پذيرفته شده و معيارها و شاخص هاي وضع شده در  فرآيندهاي تعريف و تجربه

  .صورت نياز با توجه به جهت گيري علمي در كشور و دانشگاه،تقويت و يا اصالح مي گردد
  
  فعاليتهاي آموزشي 1-8

موثر براي آغاز، حفظ و ارتقاي كيفيت  به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي گردد كه مي بايستي جهت آموزش به نحوي روزآمد و
  .آموزش بكار برده شود

  امتيازهاي قابل محاسبه در خصوص فعاليت ها و موفقيتهاي آموزشي -1جدول شماره 

  امتياز در هر مورد  موضوع  بند
حداكثر امتياز در هر 

  موضوع

1  

رد برگزيدگان از ميان رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري و آزمون هاي مو 1- 1-8
نفر اول براي  100تائيد دانشگاه آزاد اسالمي، مقطع كارشناسي و كارداني از ميان 

نفر اول  20نفر اول براي علوم تجربي و انساني و  50رشته هاي رياضي و فيزيك ،
  براي هنر و يا ده نفر اول آزمون هاي خاص باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3  30  

  10  10  ول ورودي تحصيالت تكميلي در هر  رشته برگزيدگان رتبه هاي ا 2- 1-8  2

برگزيدگان از ميان نفرات اول  دانش آموختگان دانشگاه و حوزه هاي علميه   3- 1-8  3
  )با توجه به سطوح مربوط( 

  5كارداني و كارشناسي
10  

  10تحصيالت تكميلي

  10  3  گاهيواحد دانش/رتبه هاي اول تا سوم هر سال تحصيلي در هر رشته  4

5  
  مدارك زبان خارجه از آزمونهاي معتبر   4- 1-8

) )IBT,PAPER BASE (TOEFL، IELTS، MCHE, EPT-IAU,TOLIMO(  
2  10  

  70                   حداكثر امتياز قابل احتساب از بندها                                                                                           
كليه فعاليتها و موفقيتهاي آموزشي جهت امتيازات دهي بايستي مستند و با تاييد آموزش دانشگاه، سازمان سنجش، مركز آزمون دانشگاه  - 1تبصره

  .آزاد اسالمي و يا مراكز ذيربط باشد
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  :ميزان و نحوه امتيازدهي
  . از به رتبه برتر و حداقل امتياز به رتبه آخر تعلق مي گيرد در برگزيدگان از ميان رتبه هاي برتر آزمونها  حداكثر امتي- 
  .متقاضيان داراي مدرك زبان خارجه از آزمونهاي معتبر طبق جدول زير امتياز كسب مي نمايند- 

  
  امتياز آزمونهاي معتبر زبان خارجه -2جدول شماره 

  امتياز
  2  4  6  8  10  آزمون

)IBT(TOEFL  65>  65 -51  50-41  40-33  32≤  
)PAPER 

BASE(TOEFL  
520>  520-462  461-361  360-261  

260≤  

TOLIMO  540>  540-472  471-371  370-271  270≤  
IELTS  6>  6-6/4  5/4-1/4  4-1/3  3≤  
MCHE  65>  65 -51  50-41  40-33  32≤  

EPT-IAU  50>  50-41  40-31  30-26  25≤  

  فعاليتهاي پژوهشي و فناوري 2-8
ردد كه ضمن برخورداري از ويژگي هدفمندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه به مجموعه فعاليت هايي اطالق مي گ

حقايق با ايجاد توانايي پياده سازي و بكارگيري يافته هاي علمي را داشته و در عمل قادر به رفع نياز جامعه باشد و فعاليتهاي 
، به سمت اقتصاد علم محوري و صنعت دانش بنيانا رويكرد توليدات فناوري نيز به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي گردد كه ب

  .بكار بردبراي انجام وظايف علمي  را يافته هاي نظام كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهي بتوان حركت نمود و
  امتيازهاي قابل محاسبه در خصوص فعاليت ها و موفقيتهاي پژوهشي و فناوري -3جدول شماره 

  امتيازدر مورد  موضوع  بند
داكثر امتياز در هر ح

  موضوع
حداقل امتياز الزم جهت 

  عضويت
    5  2  رتبه هاي اول تا دهم نهايي المپيادهاي علمي دانش آموزي 1- 2-8  1
    5  2  رتبه هاي اول تا دهم نهايي المپيادهاي دانشجويي 2- 2-8  2
    5  5  برگزيدگان اول تا سوم المپيادهاي علمي بين المللي دانشجويي 3- 2-8  3
    5  5  كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري4- 2-8  4
    5  5  كسب عنوان پايان نامه سال دانشجويي5- 2-8  5
    5  5  كسب عنوان كتاب سال6- 2-8  6

7  
مقاله علمي پژوهشي منتشر شده در مجالت معتبر علمي پژوهشي  7- 2-8

  داخلي
  40  7تا  2

  

8  
موسسه  مقاله علمي پژوهشي منتشر شده در مجالت نمايه شده در 8- 2-8

  )تامسون رويترز علمي(اطالعات علمي 
  40  7تا  2

  

    30  5تا  1  مقاله علمي پژوهشي منتشر شده در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي 9- 2-8  9
    20  5تا  1  مقاله منتشر شده در مجالت علمي ترويجي 10- 2-8  10
    6  2  هاي معتبر  سخنران كليدي كنفرانس 11- 2-8  11

12  
خالصه داوري شده در مجموعه مقاالت يا مجالت /له علمي كاملمقا 12- 2-8

  صورت شفاهي به همايش هاي معتبر علمي ملي
  10  1تا  5/0

  

    10  2تا  1  صورت شفاهي به همايش هاي  بين الملليدر مقاله هارائ 13- 2-8  13
    40  15ا ت 5 ناشر داخلي /وسيلة ناشر بين المللي كتاب و چاپ بهيا تصنيف  تأليف 14- 2-8  14
    20  7 ترجمه كتاب و چاپ آن در داخل كشور 15- 2-8  15
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  امتيازدر مورد  موضوع  بند
داكثر امتياز در هر ح

  موضوع
حداقل امتياز الزم جهت 

  عضويت
    9  3  تجديد چاپ كتاب تأليفي  16- 2-8  16
    5  2  ويرايش علمي كتاب 17- 2-8  17
    10  5  تصحيح انتقادي كتاب علمي معتبر 18- 2-8  18
    10  1  گردآوري كتاب و چاپ آن در داخل كشور 19- 2-8  19
    40  40  نت در مراجع معتبر بين الملليانتشار نهايي پت 20- 2-8  20

21  
اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي / توليد دانش فني 21- 2-8

  )كارآفريني(محصول يا فرآيند 
15  40  

  

    25  10  تاسيس شركت دانش بنيان 22- 2-8  22
    20  10  اختراع يا اكتشاف ثبت شده داراي تاييديه علمي از مراكز معتبر23- 2-8  23

  گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري 24- 2-8  24
  4تا  1دانشگاهي

10  
  

     استاني،منطقه اي
  7تا  2

  

25  
كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي فارابي،رازي،خوارزمي  25- 2-8

  و شيخ بهايي
  25  25تا  5

  

26  
كسب مقام در مسابقات علمي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه 26- 2-8

  تخصصي و يا المپيادهاي علمي باشگاه
  10  5تا  2

  

27  
كسب مقام در جشنواره ابداعات،اختراعات و نوآوري هاي ملي و بين  27- 2-8

  المللي
  6  3تا  2

  

    12  3تا  1  )درون و برون دانشگاهي(طرح هاي پژوهشي پايان يافته 28- 2-8  28

  )بيرون از دانشگاه(جذب اعتبار پژوهشي داخلي يا بين المللي 29- 2-8  29
به ازاي هر  2تا  1

  ده ميليون تومان
6  

  

    5  2تا  1  داوري علمي مقاالت در مجالت بين المللي 30- 2-8  30

      حداقل امتياز الزم از بندها
     10:              عضو فعال

  20  :    استعداددرخشان
  40     :               نخبه

    140    حداكثر امتياز قابل احتساب از بندها
امتياز، عضويت استعداد درخشان بيست و جهت عضويت نخبگي چهل  10كسب حداقل امتياز دريافتي از اين جدول، جهت عضويت فعال  :1تبصره

  .امتياز الزامي مي باشد
  ميزان و نحوه امتيازدهي 

  شود پژوهان زير نظر وزارت آموزش و پرورش برگزار مي ، المپيادهاي علمي است كه ساالنه توسط باشگاه دانش1-8- 2نظور از بند م- 
  المپيادهاي علمي است كه ساالنه توسط سازمان سنجش برگزار مي گردد، 2- 8-2منظور از بند  - 
  تعيين مي شوندعلوم  طريق سازمان امور دانشجويان وزارتاز  ،4-8-2بندبرگزيدگان  - 
  برگزار مي گردد، تعيين مي شود سازمان انتشارات جهاد دانشگاهيدر جشنواره پايان نامه سال دانشجويي كه توسط  ،5-8-2برگزيدگان بند - 
فرهنگ و وزارت  توسط(،كتاب سال جمهوري اسالمي ايران)توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي( كتاب سال دانشجوييدر، 6-8-2برگزيدگان بند - 

 تعيين مي شوند) موسسه خانه كتاب توسط( و كتاب فصل )ارشاد اسالمي
  :امتيازات مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل است

اجرا شده متقاضي در آن زمينه  مجالتي كه مقاالت متقاضيان در آن ها به چاپ رسيده باشد، بايستي حتما در زمينه تخصصي رشته و يا طرح پژوهشي-
  باشد، در غير اين صورت امتيازي به مقاله تعلق نمي گيرد

  امتياز تعلق مي گيرد ... ،مقاالت مروري ، مقاالت متا آناليز و  Case report""،گزارش موارد نادر "Original"به مقاله تحقيقي اصيل -
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باشـند، ماننـد مقـاالت     Peer Reviewدر صورتي كه بصورت  Electronicمقاالت  و Short Communication, "Commentaries "نامه به سردبير-

اصـيل، مـوارد نـادر و    : بر حسب نوع مقالـه (تراز  امتياز مقاله هم% 60امتياز مقاله و داخلي % 80خارجي  ،Peer Reviewمعمولي هم تراز و در موارد غير
  امتياز تعلق مي گيرد ... )مروري 

باشند، با توجه به كيفيـت   صيل ، موارد نادر، مروري و متاآناليز و گزارش هاي موردي در مجالتي كه داراي ضريب تاثير باالتر از يك ميبراي مقاالت ا -
و  Short Commentariesدر مـورد نامـه بـه سـردبير،     . اضافه مي شود امتياز به مجموع امتياز كل 2امتياز تا سقف IF ،5/0مقاله، به ازاء هر يك نمره 

 .امتياز اضافه قابل افزايش است1و حداكثر تا سقف  IF 5/0مقاالت الكترونيك با توجه به كيفيت مقاله به ازاي هر 
جهت مقاالت علمي ، اعتبار مجله توسط كميسيون نشريات علمي كشور در وزارت علوم،تحقيقات و فناوري،كميسيون تعيين اعتبار مجـالت پزشـكي    -

بـه مقـاالت   .وري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دفتر گسترش توليد علم دانشگاه بايستي به تائيد رسيده باشد در معاونت تحقيقات و فنا
  . مجالتي كه داراي رتبه نمي باشند، امتيازي تعلق نمي گيرد

  .ز به امتياز كل تعلق مي گيردامتيا1امتياز تا سقف 25/0داراي ضريب تاثير مي باشند از  ISCمجالت علمي پژوهشي داخلي كه در   -
  . اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي ظاهر متفاوت باشد فقط به يكي از آنها امتياز تعلق مي گيرد -
زيـابي  با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت داخلي و به منظور جلوگيري از ضايع شدن حق نويسـندگان، مـالك ار   -

  .يك مقاله وضعيت اعتبار مجله در زمان پذيرش مقاله خواهد بود
  بــــا توجــــه بــــه اينكــــه اعتبــــار مجــــالت جديــــد بــــر اســــاس مقــــاالت معتبــــر ارائــــه شــــده در ســــه شــــماره آخــــر آن داده     -

هد شد به شرطي كه در هر شماره بـيش از  مي شود، به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تائيد ، امتيازي معادل امتياز مجله تائيد شده داده خوا
  .يك مقاله از يك نويسنده نباشد

  . قبل از چاپ آن امتياز داده خواهد شد) داخلي و بين المللي(قبول دو مقاله حداكثر به تأييديه -
ا مسـئول آن مجـالت اسـت، كسـب     امتيازات كل بخش مقاالت مي توانند از مجالتي كه فرد متقاضي عضو هيات تحريريه ، سردبير و ي% 30حداكثر  -

  . گردد و بقيه امتيازات بايد از ساير مجالت كسب گردد
تحصيل خود به چاپ /دانشگاه محل كار) يا مجالت ( امتيازات مربوط به مقاالت يك متقاضي مي تواند از مقاالتي كسب شود كه در مجله % 40حداكثر-

    .رسيده است
اطالعات علمي ، تنها به مقاالت نمايه شده در وبگاه علوم تعلق مـي گيـرد و بـراي سـاير مجـالت و همچنـين        امتيازات مقاالت نمايه شده در موسسه-

  .امتياز دهي مي گردد 9-8-2مجالت نمايه شده در ساير نمايه نامه هاي معتبر ديگر معادل بند 
چاپ شود، مقالة مذكور امتياز شاخص با امتياز بـاالتر را  ت علمي نمايه شده در موسسه اطالعا المللي در مجلة چنانچه مجموعة مقاالت يك كنگرة بين-

  .كند دريافت مي
  .امتياز به امتياز نهايي قابل افزايش است 5امتيازات مقاالت پراستناد و پر ارجاع بر اساس آمار رسمي از مراجع ذيربط تا -
  .امتياز به امتياز نهايي قابل افزايش است 4ر رسمي از مراجع ذيربط تا امتيازات مقاالت چاپ شده در مجالت پراستناد و پر ارجاع بر اساس آما-

  (Full/Abstracts)خالصه/مقاالت،كامل
مچنين انتشار و ارائه كامل نتيجه مطالعات پژوهشي به شرط چاپ شدن در مجله، در كتابچه كنگره، لوح فشرده و ساير منابع الكترونيكي معتبر و ه- 

  . تا سقف امتياز و به طور خالصه تا نصف امتياز تعلق مي گيرد  Proceedings بصورت مقاالت تحليلي در
  كتاب

سب با به كتاب چاپ شده كه از طريق شوراي انتشارات دانشگاه تائيد و حاوي قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسندگان بوده و بر حسب موضوع متنا - 
  .اشد،  امتياز تعلق مي گيردپژوهشي و رشته تخصصي نويسندگان ب -برنامه آموزشي

  .كتب در زمينه غير مرتبط با رشته تخصصي نويسنده تا يك سوم امتياز تعلق مي گيرد- 
  .درصد مطالب افزوده شده و يا تغيير يافته باشد ، امتياز تعلق مي گيرد 20تجديد چاپ كتاب با شرايط فوق در صورتيكه حداقل - 
متناسب با برنامه آموزشي و رشته تخصصي مربوطه باشد و از طريق شوراي انتشارات دانشگاه تائيد شده كتب ترجمه به زبان فارسي در صورتيكه - 

  .باشد، امتياز تعلق مي گيرد
  . به كتبي كه توسط شوراي انتشارات دانشگاه به چاپ نرسيده باشد، با توجه به شرايط ذكر شده ،معادل يك سوم امتياز تعلق خواهد گرفت- 
  .افراد با مرتبه علمي دانشيار به باال حضور داشته باشند/الزم است  حتما در نويسندگان فرد 18-8- 2و17- 8-14،2- 8- 2ايدرخصوص بنده - 

  طرح هاي پژوهشي
  .باشد يم ازيامت ياعطا يبرا عمل مالك يپژوهش يطرحها خاتمه خيتار- 
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 حوزه در( اساسي نيازهاي تأمين در برجسته ملي طرح عنوان به يا و شود معتبر المللي بين ملي و هاي جشنواره در رتبه حائز كه ملي طرحهاي متيازا- 

 افزايش قابل امتياز 5 تا  ،و يا به توليد انبوه رسيده باشند باشد رسيده تأييد  به كشور تحريمي يا...) و صنعت دفاعي، اجتماعي، و فرهنگي مختلف هاي
  .است

 يكشاورز بخش در كشور معضالت از يكي حل به منجر كه طرح گزارش ارائه و صالحيذ مراجع دييتأ با شده ثبت بذر و رقم يكشاورز يها رشته در- 
  .است افزايش قابل امتياز 3 تا گردد، محسوب كشور يبذرها  ياصل ارقام وجزو شده

 4 تا ،به توليد انبوه رسيده اند  امتيازطرح هاي پژوهشي كه به فناوري رسيده اند ، شامل طرح هاي ملي در مرحله پايلوت و طرح هاي غير ملي كه- 
  .است افزايش قابل امتياز

  .نمره قابل افزايش است  1براي رشته هاي هنر، طرح هاي پژوهشي كه به مرحله فناوري نرسيده باشند ، امتياز تا - 
  .الزامي  مي باشد ارائه قرارداد طرح پژوهشي، گواهي خاتمه طرح و تأييديه شوراي پژوهشي مؤسسه براي كليه طرحهاي پژوهشي- 
  .مدارك مربوط به حل هر يك از مشكالت اساسي جامعه بايد ارائه شود- 
نشگاه ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و مدارك كشور، بايستي حتما داراي تائيديه علمي از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي يا دانشگاه تهران، دا- 

  .شدصنعتي اصفهان و  يا سازمان گسترش و نوسازي با
در  Patent Filingامتياز، در مرحله 25به ثبت رسيده باشد تا ) Patent Cooperation Treaty) PCTدر صورتيكه پتنت توسط 20- 8-2در بند  - 

  .امتياز تعلق مي گيرد20تا  Chinese Patent و Japanese Patent و امتياز 20صورت گذشت حداقل هشت ماه از آن،تا 
با استناد به بخشنامه شماره (به كليه فعاليتهاي پژوهشي كه به صورت مشترك مي باشد به شرح ذيل محاسبه مي گرددنحوه امتيازدهي  :1تبصره

  ): دانشگاه آزاد اسالمي 06/07/1389مورخ  273345/87
  مشترك  و فناوري پژوهشيعلمي،  هاي امتياز فعاليت  توزيع  نحوهجدول  -4جدول شماره   

  تعداد همكاران
  مربوطامتياز  ك از همكاران ازيسهم هر 

 هر يك از بقيه همكاران مجري/ مسئول / اول 
1 100%  
2 60  % 40      % 
3 48     % 26        % 
4 38% 20% 
 70%/(n-1) %30 و بيشتر 5

  

N=تعداد همكاران  
  فعاليتهاي فرهنگي،تربيتي و اجتماعي 3-8

ويد آميختگي علم و اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي گردد كه م
  .اعتقادي،مذهبي و ملي منطبق با قانون اساسي و ارزش هاي انقالب اسالمي مي باشد

  امتيازهاي قابل محاسبه در خصوص فعاليت ها و موفقيتهاي فرهنگي،تربيتي و اجتماعي -5جدول شماره 

  امتيازدر هرمورد  موضوع  بند
داكثر امتياز در ح

  هر موضوع
حداقل امتياز الزم 

  جهت عضويت

1  
تربيتي و   –تهيه و تدوين كتاب، مقاله در حوزه هاي فرهنگي 1- 3-8

  اجتماعي وتوليد اثر بديع و ارزنده هنري با رويكرد اسالمي
4  10    

2  
بين المللي ايران، (كسب مقام اول تا سوم در مسابقات قرآني  2- 3-8

  )زي و اوقاف ايرانعربستان و مال
6  10    

3  
كسب مقام و جوايز در زمينه هاي هنري در سطح ملي و بين  3- 3-8

  المللي
6  10    

4  
در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و (كسب نشان فرهنگي  4- 3-8

  مسئوليت هاي فرهنگي 
3  9    

    7  2دريافت  لوح تقدير، نشان يا عناوين مشابه در خصوص  5- 3-8  5
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  امتيازدر هرمورد  موضوع  بند
داكثر امتياز در ح

  هر موضوع
حداقل امتياز الزم 

  جهت عضويت
 نگي،تربيتي و اجتماعيفعاليتهاي فره

6  
تهيه و ساخت نرم افزار رايانه اي در حوزه هاي فرهنگي، تربيتي  6- 3-8

  و اجتماعي با رويكرد اسالمي
1  4    

    5  5  استمرار در تقيد و پايبندي به ارزشهاي ديني و فرهنگي 7- 3-8  7
    5  5  استمرار در تقيد و پايبندي به ارزشهاي انقالب اسالمي 8- 3-8  8
    5  5  استمرار در تقيد و پايبندي در صداقت و امانتداري 9- 3-8  9
    2  2  ايثارگران  10- 3-8  10

  10      حداقل امتياز الزم از بندها
    60    حداكثر امتياز قابل احتساب از بندها

  .كسب حداقل ده امتياز از جدول شماره پنج جهت عضويت الزامي مي باشد: 1تبصره
  .بايستي تائيديه از معاونت فرهنگي دانشگاه مورد تحصيل و يا معاونت فرهنگي ستاد مركزي باشگاه اخذ گردد موضوع بند هفت :2تبصره

رديف هاي اول و سوم جدول، سقف حداكثر ...) معماري، عكاسي، طراحي صنعتي، گرافيك، نقاشي و(در مورد متقاضيان رشته هاي هنري  :3تبصره 
  .يازات مكتبسه قابل محاسبه مي باشد و حداكثر امتيازات اين جدول از شمول رديف اول و سوم خارج مي گرددامتياز موضوع را ندارد و كليه امت

  مزاياي عضويت : فصل سوم
عضو استعدادهاي درخشان و نخبگان در اولويت دريافت تسهيالت و امتيازات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  :9ماده 

واند عالوه بر برخورداري از مزاياي تسهيالت اعضا در باشگاه به ميزان يك و نيم برابر نسبت به اعضاي عادي بوده و مي ت
  :اعضاي عادي، از تسهيالت زير نيز با تاييد كميته برخوردار گردد

امكان ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي در رشته مرتبط با استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمون در مقطع باالتر، بر -
 ساس مقررات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسالميا
 استفاده از سهميه بورس تحصيلي دكتري تخصصي با توجه به امتياز كسب شده حسب نظر كميته -
 استفاده از پژوهانه با توجه به امتياز كسب شده حسب نظر كميته تعيين اولويت-
گاه كه واجد شرايط استخدام در هيات علمي بوده و به هر دليلي به غير از عدم در شرايط مساوي عضو استعداد درخشان باش -

عدم وجود مجوز استخدامي، بند ز قانون برنامه پنجم توسعه، اولويت بومي : مانند(اولويت در توانايي علمي و صالحيت عمومي 
ده مي شود اين دسته از افراد را جذب نموده و مورد پذيرش قرار نگرفته باشد به واحدهاي دانشگاهي اجازه دا...) و جنسيت و 

 .هيات هاي مركزي جذب در استانها موظف هستند در خصوص اخذ مجوزهاي الزم اقدامات مقتضي را بعمل آورند
  
برخورداري از جايزه ويژه ساليانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با توجه به فعاليتهاي علمي صورت گرفته و امتياز كسب -

  در هر سال تحصيلي حسب نظر كميته شده
  .بورس تحصيلي فقط براي داخل ايران اعطا خواهد شد :1تبصره
  .درخواست امكانات مورد نياز اعضا، توسط معاونت استعدادهاي درخشان و نخبگان پيش بيني و پس از تائيد كميته تامين مي گردد : 2تبصره

   محل،اركان و تشكيالت: فصل چهارم
ته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد مركزي باشگاه بوده و اركان آن در باشگاه مستقر محل تشكيل كمي

  .رسيدگي و بررسي درخواستها در كميته استاني در مراكز استان انجام مي گيرد.باشد مي
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ه اختيارات قانوني در عالي ترين مرجع، كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد مركزي باشگاه بوده و داراي كلي
  .حدود اهداف و وظايف و اداره امور مي باشد و عالوه بر ماموريت هاي قبلي ، مسئوليت بررسي امور نخبگان را نيز بر عهده دارد

  

  

  منابع مالي:فصل پنجم
داياي و كمكها و ه) 2894كد(بودجه باشگاه از محل كمك هاي پيش بيني شده در رديف هاي بودجه ساليانه كل دانشگاه 

  .اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تامين مي شود
  .واحدها مي توانند عالوه بر بودجه مصوب باشگاه در بند فوق از بودجه واحد به باشگاه كمك نمايند

ماده ده طبق فصل پنجم (واحدهاي دانشگاهي موظف هستند در قالب مقررات قانوني به شرح جدول ذيل به باشگاه كمك نمايند
  ):اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

  
  

  ميزان كمك اعطايي واحدهاي دانشگاهي بر حسب درجه واحد - 6جدول شماره 
  حداقل مبلغ   درجه واحد

  پنجاه ميليون ريال  جامع
  چهل ميليون ريال  بسيار بزرگ

  سي ميليون ريال  بزرگ
  بيست ميليون ريال  متوسط

  ون ريالده ميلي  كوچك و مراكز

  

  

  ساير مقررات: فصل ششم
روساي باشگاه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي، درخواست متقاضيان از كليه موسسات را دريافت و پس از بررسي و تائيد 
اوليه به كميته استاني در مراكز استان براي ارزشيابي ارسال و كميته استاني موظف است جهت بايگاني سوابق، آثار اعضا و 

  .را از طريق سيستم پيوند به ستاد مركزي باشگاه ارسال نمايد مدارك
همچنين كميته استاني در مراكز استاني مسئول رسيدگي به تسهيالت، تشويق ها و نيازهاي  اعضا در واحد ها مي باشند كه  

هاي درخشان و نخبگان در اين مورد نيز الزم است ضمن ثبت كليه موارد در سيستم پيوند، گزارش فصلي به معاونت استعداد
  .باشگاه  جهت ارائه در كميته، ارسال گردد
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كليه بررسي هاي مرتبط با تاييد عضويت نخبگي پس از تائيد در كميته استاني،جهت ابالغ نهايي به كميته جذب استعدادهاي درخشان و  :1تبصره
  .    نخبگان در ستاد مركزي باشگاه ارسال مي گردد

  .ان تنها يك بار در هر سال تحصيلي در كميته هاي استاني قابل بررسي مي باشدپرونده متقاضي  :2تبصره
  .الزم است گزارش بررسي هاي صورت گرفته در كميته هاي استاني در پايان هر فصل به ستاد مركزي ارسال شود  :3تبصره
ي استاني بر عهده معاونت استعدادهاي درخشان در ستاد نظارت بر اجراي كليه مفاد مندرج و همچنين تصميمات اتخاذ شده در كميته ها  :4تبصره

  .مركزي باشگاه  بوده و در هر مرحله ، راي اين معاونت  بر آراي كميته هاي استاني نافذ مي باشد 
 مورخن در شش فصل ، نه ماده و بيست تبصره در پنجاه و هشتمين جلسه هيات امناي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگا اين آيين نامه     

و براي كليه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از تاريخ تصويب الزم االجرا مي  رسيد نهايي تصويب به تخصصي كميسيون در و شد مطرح 5/12/1391
  .باشد

  
  
  

  دكتر فرهاد دانشجو
  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و

  رئيس هيات امناي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيين نامه از آيين نامه هاي زير استفاده شده استدر تهيه اين : پي نوشت
  
  سند راهبردي نخبگان-

  اساسنامه بنياد ملي نخبگان -

  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد نخبگان -

  آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي موسسات آموزشي و پژوهشي -

  اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان -

  ن نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگيآيي -

 آيين نامه تشكيل معاونت استعداددرخشان باشگاه -


