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پرداخت هزینه ثبت 
نام در یک دوره 
 آموزشی

الویت اعضاء در 
همکاري طرح هاي 

 پژوهشی

 اینترنت رایگان

پرداخت کمک 
 هزینه سفر حج

اعطاي وام به آثار 
چاپ شده  در 
 نشریات پژوهشی

 تخیف، شهریه

 اهداء بن کتاب

به طرح اعطاي وام 
 هاي پژوهشی

پرداخت تشویقی  به 
 مقاالت  ارائه شده

 الویت در استخدام

پرداخت کمک 
 هزینه به پایان نامه ها

الویت استفاده از 
کتابخانه ها و 
 کارگاهها

تشویق مقاالت چاپ 
 ISIشده در نشریات 

تشویق اعضاء فعال به 
 صورت ساالنه

  :مدارك الزم 
 www.bpj.irتکِمل فرم درخواست عضويت از طريق سايت  -

    به صورت کتبی فرم تکميل شده درخواست عضويت -
 . که يک قطعه آن روی فرم درخواست درج می گردد پشت نويسی شدهسه قطه عکس -
 يک نسخه فتوکپی شناسنامه  -
مدارک الزم مطابق با بند مشموليت درآئين نامه عضويت باشگاه  که در فرم درخواست  -

 . توسط درخواست کننده قيد می شود 

  : طابق آئین نامه عضویت در باشگاه می باشد شرایط عضویت احراز یکی از موارد زیر م
  سراسري سازمان سنجش و آموزش کشور دارندگان رتبه هاي باال در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمی یا آزمون -
   اي علوم پزشکی ه واحد گذرانده براي رشته هاي علوم انسانی و هنر و کشاورزي و رشته36و باالتر در دو ترم متوالی با 17 داشتن معدل -

  . واحد کذرانده براي مقاطع کارشناسی ارشد 20 و فنی و مهندسی رشته هاي مقاطع کارشناسی  واحد گذرانده برای36و باالتر در دو ترم متوالی با 16 داشتن معدل -

   ارائه مقاله در همایشهاي سراسري و بین المللی  -

  ژوهشگران جوان  تائید باشگاه پدمور ، فنی ، ادبی ، هنري و فرهنگی  برجسته در زمینه هاي علمی ارائه اثر پژوهشی -
  مقاطع دوره اي در رشته هاي علوم پزشکی و نفرات اول در برد تخصصی رشته هاي علوم پزشکی کسب رتبه اول در یک مقطع تحصیلی دانشگاهی ، -
  ی کشور و صنعت ارائه اختراع به ثبت رسیده شده توسط سازمان پژوهشهاي علمی  -
  ...... نفرات اول استانها در جشنواره هاي رسمی کشور مثل خوارزمی  ، رازي و -
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