
  

  اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان

   

از آنجائيكه دانشگاه آزاد اسالمي بخش مهمي از رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـتعدادهاي فرزنـدان                   

عهده دار مي باشد و با توجه به اهميت رشد و شكوفائي استعدادهاي جوان كـشور،            ميهن اسالمي را    

مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايي آنها شناسايي دانش آموزان، دانشجويان و دانش پژوهان جوان و          

به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خالقيتها و نوآورري هاي آنان تأثير بـسزايي در نيـل بـه اهـداف             

لذا دانشگاه آزاد اسالمي تالش مي كند تا تسهيالت و امكانـات الزم را بـراي                . دانشگاه خواهد داشت  

 دانش و پژوهش از هر جهت در چهـارچوب امكانـات            تشويق جوانان خالق و كارآفرين و عالقمند به       

موجود فراهم سازد و لذا به موجب اين اساسنامه باشگاه پژوهشگران تأسيس شـده اسـت تـا گـامي                    

  .مؤثر در دستيابي به اين امر مهم باشد

  

   كليات-فصل اول

پرورش، جذب، سه اي است غيرانتفاعي كه با هدف شناسايي،       باشگاه پژوهشگران جوان مؤس    -1ماده  

 از ،بـا اسـتعداد كـشور    حمايت و هدايت و اعتالي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانـان     

طريق تشكل بخشيدن به آنها در قالب گروههاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظـر دانـشگاه آزاد                   

  .اسالمي فعاليت مي كند

ن مي تواند در تمـامي شـهرهاي   مركز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصويب هيأت امناء شعب آ    

  .كشور با همكاري واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي تشكيل گردد

  

   وظايف-فصل دوم

باشگاه پژوهشگران جوان از طريق عمل به بندهاي زير سعي در رسيدن به اهـداف تعيـين              -2ماده  

  :شده مي نمايد

ستعداد سرشار در رشـته هـاي        شناسايي و جذب دانش آموزان، دانشجويان و جواناني كه داراي ا           -1

  . مختلف علمي باشند

 برگزاري انواع مسابقات علمي براي شناسايي و تـشويق دانـش آمـوزان و دانـشجويان و جوانـان                    -2

  .مستعد

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

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

ت علمي و تهيه و توليد و عرضه نتـايج          قا ايجاد شرايط و تسهيالت مناسب براي مطالعات و تحقي         -5

  .حاصل

  . برقراري تماس با دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور-6

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



  .مات جنبي فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اعضاي باشگاه عرضه خد-8

  . برگزاري نمايشگاه از فعاليتها و دستاوردهاي جوانان مبتكر و خالق-9

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

  .دگي در اعضاي گروهها برگزاري اردوها و تشكيل كالسهاي الزم به منظور ايجاد آما-11

  .لمي الزم در سطح ملي و بين المللي برگزاري كارگاههاي آموزشي، پژوهشي و همايشهاي ع-12

مور آنان در جهت تهيـه و       ا انتخاب استعدادهاي بسيار درخشان از بين اعضاء باشگاه و پيگيري            -13

از  برخـوردار نمـودن آنـان     تأمين نيازهاي آنان از قبيل تهيه مواد، وسايل و دسـتگاههاي پژوهـشي،              

ر، اعزام به همايشهاي ملي و بين       شگاههاي پژوهشي در داخل و خارج كشو      امكانات كارگاهها و آزماي   

  . المللي، چاپ و نشر آثار پژوهشي آنان، اعطاي جوايز و كمكهاي مالي به آنان

  

     اركان و تشكيالت -فصل سوم

  هيأت امناء

ن مرجع تصميم گيري بوده و تعداد و تركيب اعضاي آن بـه قـرار               هيأت امناء باشگاه باالتري    -3ماده  

  :زير است

  .رئيس دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان رئيس هيأت امناء-1

  .رئيس باشگاه به عنوان دبير هيأت امناء -2 

  . معاون دانشجوئي دانشگاه آزاد اسالمي-3

  . معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي-4

  .گاه آزاد اسالمي معاون آموزشي دانش-5

  ).سما( معاون دانشگاه آزاد اسالمي در امور مدارس -6

 يك نفر از هيأت سه نفره تشخيص صـالحيت تـشكلهاي اسـالمي، سياسـي بـه انتخـاب رئـيس                     -7

  .دانشگاه

يا ساير افـراد صـاحبنظر كـه      شش نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و معلمان مدارس كشور  -8

  . از بانوان مي باشند به انتخاب رئيس دانشگاهحداقل دو نفر از آنان

 سال انتخاب شده و تجديـد عـضويت آنـان در            2 به مدت    8 و   7اعضاي ياد شده در بندهاي      : تبصره

  .دوره هاي بعدي بالمانع است

  

  : وظايف هيأت امناء عبارتست از-4ماده 

  .خط مشي كلي و برنامه هاي ساالنه باشگاهبررسي و تصويب  -الف

  . سي و تأييد رئيس باشگاه كه از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي معرفي مي شود برر-ب

  .  بررسي و تصويب برنامه و بودجه ساالنه باشگاه براي پيشنهاد به مراجع ذيربط-ج

  . صدور مجوز تأسيس شعب باشگاه در شهرهاي ديگر-د



 شرايط عضويت و اعطاي جوايز  تصويب آئين نامه داخلي جلسات هيأت امناء و نيز آئين نامه هاي      -ه

  .و كمك هزينه تحصيلي به اعضاي باشگاه

  .باطي باشگاهض بررسي و تصويب آئين نامه هاي مالي و اداري و ان-و

رائي باشگاه كه توسط رئـيس باشـگاه پيـشنهاد      ـ بررسي و تصويب نمودار تشكيالتي و اداري و اج         -ز

  .مي شود

  . امور اجرائي باشگاهو نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه -ح

  . پيشنهاد تغيير اساسنامه به هيأت امناء دانشگاه آزاد اسالمي در صورت لزوم-ط

  

 يك نفر از ميان اعـضاي هيـأت امنـاء بـه عنـوان نائـب       ،به پيشنهاد رئيس و تصويب اعضاء     :1 تبصره

  .ي خواهد بودرئيس انتخاب گشته و اداره جلسات هيأت امناء در غياب رئيس هيأت امناء به عهده و

جلسات هيأت امناء باشگاه به دعوت رياست هيأت امناء تشكيل و رسميت يافته و مصوبات                :2تبصره

  .آن با امضاي وي ابالغ خواهد شد

جلسات هيأت امناء با حضور اكثريت اعضاء رسـمي بـوده و مـصوبات آن بـا رأي اكثريـت                     : 3تبصره

  . رأي معتبر خواهد بود5اعضاء حاضر و حداقل 

  

  :رئيس باشگاه

 2بـراي مـدت     پيشنهاد رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و تصويب هيأت امناء           رئيس باشگاه به   -5ماده  

  .سال انتخاب و با حكم ايشان منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بالمانع است

  :وظايف رئيس باشگاه به ترتيب زير است-6ماده 

  .ء و نظارت بر حسن جريان امور باشگاهاجراي مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا -الف

  . اجراي مصوبات شوراي باشگاه در چارچوب مصوبات هيأت امناء-ب

 تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مورد نياز باشگاه و ارائه بـه شـوراي باشـگاه و هيـأت امنـاء بـراي                         -ج

  .تصويب

  .ور حكم تعيين معاونين باشگاه و معرفي به رئيس دانشگاه آزاد اسالمي جهت صد-د

 استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطاي پاداش و حقوق به كاركنان باشگاه بر اساس آئين نامه هاي                  -ه

  .مصوب

  .  افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانكها و مؤسسات اعتباري-و

 هرگونه فعاليتي كه در پيشرفت امور باشگاه مفيد باشد و مخالف مصوبات هيأت امنـاء و شـوراي                   -ز

  . اساسنامه نباشدباشگاه و

  

   شوراي باشگاه

  : شوراي باشگاه داراي تركيب زير است-7ماده 

  . رئيس باشگاه رئيس شورا-الف



   معاون علمي و پژوهشي باشگاه -ب

  . معاون فرهنگي و فوق برنامه باشگاه-ج

  . معاون استعدادهاي درخشان باشگاه-د

  . معاون اداري و پشتيباني باشگاه-ه

  

  :را به قرار زير است وظايف شو-8ماده 

  .  همكاري و معاضدت با رئيس شورا در اداره باشگاه-الف

  . تهيه و تنظيم و تصويب برنامه هاي ساالنه باشگاه در چارچوب مصوبات هيأت امناء-ب

  .وابط مورد نياز باشگاهض بررسي و تصويب آئين نامه ها و -ج

ه داراي واحدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمي         پيشنهاد تأسيس يا انحالل شعب باشگاه در شهرهايي ك         -د

  . به هيأت امناء مي باشند

  . تصويب آئين نامه داخلي جلسات شوراي باشگاه-ه

جلسات شوراي باشگاه با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با امـضاء               : تبصره

  .رئيس باشگاه ابالغ خواهد شد

  

  فصل چهارم عضويت 

ه از بين نوجوانان و جوانان پانزده تـا سـي سـاله اي انتخـاب مـي شـوند كـه               اعضاي باشگا  -9ماده  

استعداد و نبوغ آنان مورد تأييد بوده و داراي نوآوري هاي علمي، فني و هنري برابر شرايط منـدرج                   

  .در آيين نامه اي كه به تصويب هيأت امناء مي رسد باشند

أت امناء افرادي را به عنوان عـضو وابـسته يـا           باشگاه مي تواند در شرايط خاص با تصويب هي         :تبصره

  .عضو افتخاري بپذيرد

  

   فصل پنجم امور مالي

  : هزينه هاي باشگاه با استفاده از منابع زير تأمين خواهد شد-10ماده 

وابط ضـ  اختصاص رديفي در بودجه دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان كمك بـه باشـگاه براسـاس                  -الف

  .دانشگاه

  . اشخاص، مؤسسات و سازمانهاي عالقمند به پيشرفت علوم كمك هاي مالي-ب

كوكار بـه باشـگاه اختـصاص داده    ـاز سوي اشخاص و يا مؤسسات ني      " وقف"ت عنوان   ـچه تح ـ آن -ج

  .مي شود

  مالي  وجوه حاصل از مشاركت مالي و سرمايه گذاريهاي الزم توسط باشگاه به منظور كسب منابع       -د

  .ه و دانشگاهجديد در چارچوب مقررات باشگا

  . كمك مالي واحد دانشگاهي كه شعبه باشگاه در آنجا تأسيس مي گردد-ه



از  صندوق حمايت" صندوقي تحت عنوان 10 ماده   "ب" براي گردآوري وجوه موضوع بند       -11ماده  

 ايجاد مي شود كه وجوه آن تحت آيين نامه اي كه برابـر مقـررات بـه تـصويب                 "پژوهشگران جوان   

  .رسد به مصرف خواهد رسيدهيأت امناء مي 

باشگاه مشمول آيين نامه مالي معامالتي است كه به تصويب هيأت امناء و امضاي رئـيس                -12ماده  

  .دانشگاه آزاد اسالمي خواهد رسيد

اسـتفاده  ) وابط مربوطـه  ضطبق  ( باشگاه مي تواند از تسهيالت بانكها و مؤسسات اعتباري           -13ماده  

 هيـأت امنـاء دانـشگاه آزاد        22/01/78 تبصره در جلسه مورخـه       6 و    ماده 13اين اساسنامه در    .كند

 ن الزم آ مي گردد و مفـاد       27/12/76اسالمي به تصويب رسيده و جايگزين اساسنامه مصوب مورخ          

  . االجرا است

   

  

   

   


