اطالع رساوي

سؤال  _1وحًٌ درج اخبار فعاليت َاي باشگاٌ ياحذ در خبروامٍ باشگاٌ چگًوٍ است؟
پاسخ :جْت دسج اخثاس دس خثشًاهِ تاضگاُ ،لغفاً اخثاس هشتثظ تا فؼاليتْاي تاضگاُ آى ٍاحذ اص لثيل
تسْيالت اػغايي ،اسدٍّاي ػلوي ٍ فشٌّگيّ ،وايص ّاي تشگضاس ضذُ ،واسگاّْاي آهَصضي ٍ ً ٍ ...يض
دستاٍسدّاي ػلوي اػضاي هحتشم آى تاضگاُ (هماالت ػلوي هٌتطش ضذُ ،اختشاػات ،وسة همام ّاي
4ٍ3
وطَسي ٍ تيي الوللي ٍ  )...سا تِ غَست يه هاِّ جوغ آٍسي ًوَدُ ٍ تا الگَ پزيشي اص غفحات
خثشًاهِ دس لالة يه فايل  wordتْيِ ٍ حذالل دس يه غفحِ اص عشيك سيستن پيًَذ ٍ يا ايويل
 Pr@bpj.irاسسال فشهائيذ (اص اسسال اخثاس هَسدي خَدداسي فشهائيذ)  ،لغفاً اگش ػىسي اص خثشّا داسيذ ،تا
صيش ًَيس فاسسي اسسال ًوائيذ.
.
سؤال  _2شيًٌ ارسال اخبار باشگاٌ َا بٍ ستاد مركسي باشگاٌ جُت درج در سايت ي ساير جرايذ
بٍ چٍ صًرتي مي باشذ؟
پاسخ :دس خػَظ اًؼىاس اخثاس دس سايت تاضگاُ ٍ يا سايش جشايذ ،دس هَاسد خاظ ،اخثاس هْوي (وسة
افتخاسات خاظ ،اًتطاس هماالت  ، isiتاصديذ اص هشاوض هْن غٌؼتي ،وسة ستثِ دس جطٌَاسُ ّاي هؼتثش ٍ )...
وِ لاتليت دسج دس جشايذ سشاسشي سا داضتِ تاضٌذ ،دس لالة يه فايل  Wordاسسال ًوَدُ تا پس اص تشسسي
اخثاس اسساليّ ،واٌّگي الصم جْت اًؼىاس دس خثشگضاسي ّا ٍ سٍصًاهِ ّاي سسوي وطَس غَست پزيشد.
لغفاً ػىس ّاي اسسالي تا ويفيت تَدُ ٍ تا صيشًَيس هٌاسثت ػىس اسسال ضَد.
سؤال  _3دليل عذم درج خبرباشگاٌ ياحذ در خبروامٍ؟
پاسخ :تا تَجِ تِ هحذٍديت فضاي خثشًاهِ ٍ ًيض اخثاس اسسالي تاضگاُ ّا وِ حذٍد  230تاضگاُ هي تاضٌذ،
هي تايستي تِ ًَتت دس  2غفحِ خثشًاهِ دسج ضَد .تذيْي است پس اص دسيافت اخثاس تاضگاُ ّا ،تا سػايت
ًَتت ٍ ّوچٌيي اّويت آى ،اخثاس تشگضيذُ دس خثشًاهِ تاضگاُ واس خَاّذ ضذ .ضوٌاً ػالٍُ تش خثشًاهِ ،اخثاس
اسسالي پس اص تشسسي دس لسوت اخثاس ٍب سايت تاضگاُ تِ آدسس  www.bpj.irدسج خَاّذ ضذ.
سؤال  _4چگًوگي ارسال پًسترَاي َمايش جُت اطالع رساوي در سايت ي ستاد مركسي
باشگاٌ؟
پاسخ :اتتذا هي تايستي پَستش سا اص عشيك پيام تشاي سٍاتظ ػوَهي تاضگاُ اسسال ًوائيذ ٍ سپس هغاتك
تخطٌاهِ ضواسُ  900872هَسخ  ،1390/4/13لويٌت آى سا تِ تؼذاد  2ػذد دس اتؼاد روش ضذُ دس تخطٌاهِ
فَق االضاسُ (ػشؼ  50س م ٍ استفاع  70س م ٍ چْاس گَضِ آى پاًچ ضذُ) ،جْت اعالع سساًي ٍ ًيض
استفادُ دس ًوايطگاّْا ٍ تِ ػٌَاى آسضيَ سصٍهِ واسي آى تاضگاُ هحتشم ،اسسال فشهائيذ.

سؤال  _ 5درخًاست ارسال فايل شرايط عضًيت باشگاٌ جُت تُيٍ بىر ي استفادٌ در َمايش َا
ي اطالع رساوي َا ي ...؟
پاسخ:

ضشايظ ػضَيت دس تاضگاُ پژٍّطگشاى جَاى:

اص آًجائيىِ داًطگاُ آصاد اسالهي تخص هْوي اص سسالت آهَصش ٍ پشٍسش استؼذادّاي فشصًذاى هيْي اسالهي
سا ػْذُ داس هي تاضذ ٍ تا تَجِ تِ اّويت سضذ ٍ ضىَفائي استؼذادّاي جَاى وطَس ،ضٌاسائي داًص آهَصاى،
داًطجَياى ٍ داًص پژٍّاى جَاى ٍ هستؼذ ،حوايت ،تمَيت ٍ ساٌّوائي آًْا تِ هٌظَس استماء سغح داًص ٍ
تشٍص خالليتْا ٍ ًَآٍسي ّاي آًاى تأثيش تسضائي دس ًيل تِ اّذاف داًطگاُ خَاّذ داضت .لزا تاضگاُ
پژٍّطگشاى جَاى داًطگاُ آصاد اسالهي تالش هي وٌذ تا تسْيالت ٍ اهىاًات الصم سا تشاي تطَيك جَاًاى
خالق ٍ واسآفشيي ٍ ػاللوٌذ تِ داًص ٍ پژٍّص اص ّش جْت دس چْاسچَب اهىاًات هَجَد سا فشاّن ساصد.
ضشايظ ػوَهي ػضَ گيشي:
اػتماد تِ ديي هثيي اسالم ٍ يا يىي اص ادياى سسوي وطَس.
اػتماد تِ لاًَى اساسي جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ اغل ٍاليت فميِ.
ػذم اضتْاس تِ فساد اخاللي.
ػذم ساتمِ ػضَيت دس احضاب ٍ گشٍّىْائي وِ تا ًظام جوَْسي اسالهي دس تضاد تاضٌذ.
داضتي سي  15تا  30سال.
جَاًاى داساي هذسن دوتشاي تخػػي ٍ يا دسجِ اجتْاد تا سي  35سالگي تِ تطخيع ضَساي تاضگاُ.
ضشايظ ػضَ گيشي داًص آهَصي:
ًفشات اٍل تا سَم هساتمات ػلوي وطَسي دس سضتِ ّاي هختلف ،تشگضيذگاى الوپيادّا جْت اػضام تِ
هساتمات تيي الوللي دس ّش سضتِ ،داضتي هياًگيي هؼذل  ٍ 19تاالتش دس دٍ سال هتَالي همغغ ساٌّوائي،
داًطتي هياًگيي هؼذل  ٍ 18/50تاالتش دس دٍ سال هتَالي همغغ دتيشستاى ،احشاص ستثِ اٍل ( تش اساس آئيي
ًاهِ هشتَط ) دس يه پايِ تحػيلي دس دتيشستاًْا ٍ هشاوض پيص داًطگاّي سواء ،تشگضيذگاى اٍل آثاس ٌّشي
جْت ضشوت دس ًوايطگاّْاي هؼتثش تيي الوللي دس ّش سضتِ.
 ٍ 18تاالتش دس دٍ
ضشايظ ػضَيت تشاي داًطجَياى همغغ واسضٌاسي :ػلَم اًساًي ٍ ٌّش :داضتي هؼذل
ًيوسال تحػيلي( تا حذالل ٍ 36احذ گزساًيذُ دس دٍ ًيوسال ) دس همغغ واسضٌاسي ،دس غَست داضتي
هؼذل  17دس دٍ ًيوسال تحػيلي ( تا حذالل ٍ 36احذ گزساًيذُ ضذُ ) ٍ تا داضتي اثش پژٍّطي لاتل لثَل
ضَساي تاضگاُ.
ًفشات تشتش آصهَى سشاسشي :تا ً 1000فش داسًذگاى ستثِ ّاي تاال دس آصهَى واسضٌاسي داًطگاُ آصاد اسالهي ٍ
ً 800فش داسًذگاى ستثِ ّاي تاال دس آصهَى ساصهاى سٌجص .تجشتي :داضتي هؼذل  ٍ 17تاالتش دس دٍ ًيوسال
تحػيلي ( تا حذالل ٍ 36احذ گزساًذُ دس دٍ ًيوسال ) دس همغغ واسضٌاسي .فٌي ٍ سياضي فيضيه :داضتي

هؼذل  ٍ16تاالتش دس دٍ ًيوسال تحػيلي ( تا حذالل ٍ 36احذ گزساًذُ ضذُ دس دٍ ًيوسال ) دس همغغ
واسضٌاسي.

واسضٌاسي اسضذ :داضتي هؼذل تاال عثك ضشايظ اضاسُ ضذُ دس همغغ ليساًس تا حذالل ٍ 20احذ گزساًذُ
ضذُ دس دٍ ًيوسال.
دوتشا :چاج حذالل دٍ همالِ ػلوي -پژٍّطي دس هجالت ػلوي هؼتثش داخلي يا خاسجي ،چاج يه همالِ دس
هجالت ػلوي هؼتثش داخل ٍ خاسج ٍ اسائِ حذالل يه همالِ دس وٌفشاًسْاي ػلوي هؼتثش تشاي افشاد همغغ
دوتشي تخػػي تا حذالل هؼذل  ٍ 17يا تاالتش.
* ػضَيت دس تاضگاُ پژٍّطگشاى جَاى سايگاى هي تاضذ *

سؤال  _ 6درخًاست ارسال فايل تسُيالت باشگاٌ جُت تُيٍ بىر ي استفادٌ در َمايش َا ي
اطالع رساوي َا ي ...؟
پاسخ:

گضيذُ اي اص خذهات ٍ تسْيالت لاتل اسائِ تِ اػضاء:

ٍسٍد تذٍى وٌىَس تشگضيذگاى جطٌَاسُ ّاي سسوي وطَسي تِ داًطگاُ آصاد اسالهي
اسائِ تخفيف داًطجَئي تا  %30ضْشيِ ول تِ اػضاء فؼال
پشداخت ّضيٌِ يه دٍسُ آهَصضي يا پژٍّطي اص لثيل دٍسُ ّاي واهپيَتش ،صتاى خاسجِ ٍ ...
اٍلَيت دس استخذام تِ ػٌَاى ػضَ ّيأت ػلوي ٍ يا واسهٌذي داًطگاُ آصاد اسالهي
هساػذت دس تطشف تِ هىِ هؼظوِ ٍ ػتثات ػاليات حذاوثش تا ّ %25ضيٌِ سفش اص سَي تاضگاُ
اػغاي ٍام پژٍّطي جْت چاج آثاس پژٍّطي تا ّ %50ضيٌِ ٍ اسائِ سايش تسْيالت هتؼذد تِ اػضاء
استفادُ اص وتاتخاًِ ّاي ديجيتالي داًطگاُ آصاد اسالهي
استفادُ اص اهىاًات وتاتخاًِ هلي جوَْسي اسالهي ايشاى
پشداخت ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ ضشوت اػضاء دس سويٌاسّا ٍ وٌفشاًس ّاي داخلي ٍ تيٌالوللي
پشداخت ّضيٌِ ّاي عشحْاي پژٍّطي اػضاء
تشگضاسي واسگاّْاي سٍش تحميك ٍ همالِ ًَيسي دس سغَح هلي ٍ تيي الوللي تشاي اػضاء
تشگضاسي ّوايص ّا ٍ سويٌاسّاي هٌغمِ اي هلي ٍ تيي الوللي ٍ سايش هَاسد

سؤال  _ _7درخًاست ارسال فايل عضًيت در استعذادَاي درخشان باشگاٌ جُت تُيٍ بىر ي
استفادٌ در َمايش َا ي اطالع رساوي َا ي ...؟
پاسخ:

گضيذُ اي اص آئيي ًاهِ استؼذادّاي دسخطاى تاضگاُ پژٍّطگشاى جَاى

ضشايظ ػضَيت دس استؼذادّاي دسخطاى:
تشگضيذگاى هساتمات الوپيادّاي داخلي جْت اػضام تِ هساتمات تيي الوللي
داسًذگاى حذالل يه عشح پژٍّطي اجشا ضذُ يا يه اختشاع ثثت ضذُ ٍ وسة همام اٍل تا سَم دس جطٌَاسُ
ّاي هؼتثش
داسًذگاى همالِ وِ دس هجالت ػلوي -پژٍّطي هؼتثش داخلي يا خاسجي چاج ضذُ تاضذ
حائضيي هماٍ اٍل دس تفسيش لشآى وشين دس هساتمات تيي الوللي حفظ ٍ تفسيش واهل لشآى
داسًذگاى حذالل يه وتاب تأليفي وِ تِ ػٌَاى يه وتاب ػلوي هؼتثش ضٌاختِ ضذُ تاضذ
وسة  %80اهتياصات ػضَيت تش اساس هؼياسّاي اًتخاب اػضاي فؼال دس يه دٍسُ ػضَيت جْت ػضَيت
دس استؼذادّاي دسخطاى
سؤال  _8درخًاست ارسال فايل مساياي عضًيت در استعذادَاي درخشان باشگاٌ جُت تُيٍ بىر
ي استفادٌ در َمايش َا ي اطالع رساوي َا ي ...؟
پاسخ :هضاياي ػضَيت دس استؼذادّاي دسخطاى
اهىاى تحػيل دس همغغ تاالتش داًطگاُ آصاد اسالهي دس سضتِ هشتثظ ٍ ٍاحذ داًطگاّي دلخَاُ
تأهيي ّضيٌِ اجشاي عشحْاي پژٍّطي هَسد تأئيذ تَسظ تاضگاُ
اٍلَيت دس اػضام تِ ّوايطْاي تيي الوللي داخلي ٍ خاسجي
اػضام تِ ػتثات ػاليات ،حشهيي ضشيفيي ٍ سايش هسافشتْاي ػلوي ٍ پژٍّطي< صياستي ٍ سياحتي
استفادُ سايگاى اص وليِ تشًاهِ ّاي تاضگاُ
اٍلَيت استخذام ّيأت ػلوي ٍ واسهٌذي داًطگاُ آصاد اسالهي
آدسس تاضگاُ  :تْشاى – خياتاى دوتش ضشيؼتي – تماعغ هله ٍ تشووٌستاى -پالن 3
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سؤال  _9چگًوگي ارسال تًليذات علمي بٍ ومايشگاٌ ستاد مركسي؟
پاسخ:

هغاتك تخطٌاهِ ضواسُ /7523ب هَسخ  ،1387/9/21وليِ سؤساي تاضگاُ ّا هي تايستي ًوًَِ

اختشاػات ،اوتطافات ٍ تَليذات ػلوي اػضاي خَد سا تِ سٍاتظ ػوَهي ستاد هشوضي تاضگاُ اسسال تا دس
ًوايطگاُ دائوي ٍ ًوايطگاُ ّائي وِ تاضگاُ دس آى ضشوت هي ًوايذ ،تِ هؼشؼ ًوايص گزاضتِ ضَد.

سؤال  _10درخًاست ارسال آرم داوشگاٌ؟
پاسخ:

دسيافت فايل

سؤال  _11درخًاست ارسال آرم باشگاٌ؟
پاسخ:

دريافت فايل

سؤال  -12اطالع رساوي از طريق تابلًَاي اعالوات ،بٍ چٍ وحًي مي باشذ؟
پاسخ :جْت هؼشفي تاضگاُ پژٍّطگشاى جَاى دس ٍاحذ ٍ آضٌا ًوَدى داًطجَياى تا ضشايظ ػضَيت،
اهتياصات تاضگاُ ،تسْيالت اػغايي ،واسگاّْا ٍ  ،...الصم است اص عشق تاتلَّاي اػالًات دس ساختواًْاي
هختلف داًطگاُ اعالع سساًي ضَد تِ خػَظ تاتلَّايي وِ دس هسيش تشدد داًطجَياى لشاس داسًذ دس اٍلَيت
هي تاضذ .ضوٌاً سؼي ضَد تا يه تاتلَ اعالع سساًي دس ٍاحذ تِ تاضگاُ اختػاظ دادُ ضَد تا دس آى ػالٍُ تش
دسج هَاسد فَق االضاسُ ،سخٌاى تضسگاى ،اخثاس فؼاليتْا ٍ دستاٍسد اػضاء ٍ  ...اعالع سساًي ضَد.
سؤال  -13در مًرد بخشىامٍ اطالع رساوي از طريق تابلًَاي اعالوات تًضيح فرمائيذ.
پاسخ :تا تَجِ تِ تخطٌاهِ /7124ب هَسخ  ،1387/9/7تاضگاُ ّا هَظفٌذ ًسثت تِ اغالح ٍ آساستگي
تاتلَّاي اعالع سساًي ٍ ًػة آى دس هحل ّاي هٌاسة الذام ًوايٌذ .هغاتك تخطٌاهِ فَق االضاسُ ايي تاتلَ
ّا تايستي داساي هغالثي خَاًذًي تشاي هخاعثيي ،حاٍي هغالة ثاتت ٍ هتغيش تاضٌذ .هغالة ثاتت اص لثيل؛
ضشايظ ػضَيت ،هضاياي ػضَيت ،يه ًسخِ اص آخشيي خثشًاهِ تاضگاُ ٍ آدسس ٍب سايت تاضگاُ دس ٍاحذ
داًطگاّي ٍ هغالة هتغيش هي تَاًذ ضاهل؛ تثشيه ٍ تسليت تاضگاُ تِ هٌاسثت ّاي هختلف هزّثي ٍ هلي
 ....تاضذ.
سؤال  -14اطالع رساوي بٍ رساوٍ َاي محلي چگًوٍ است؟
پاسخ :ضايستِ است ،سؤساي تاضگاُ ٍاحذّا تا ّوىاسي سٍاتظ ػوَهي ٍاحذ ًسثت تِ هؼشفي تاضگاُ ٍ ًيض
هؼشفي دستاٍسدّاي اػضاي تاضگاُ دس ٍاحذ ٍ اػضاي فؼال ٍ تشتش ٍاحذ دس سساًِ ّاي هحلي الذام ًوايٌذ.
سًال  - 15وحًٌ معرفي باشگاٌ در َمايش َا ي ومايشگاَُا بٍ چٍ صًرتي است؟
پاسخ :دس ّوايص ّا ٍ ًوايطگاّْاي هحلي ٍ ًيض دسٍى ٍاحذيً ،سثت تِ هؼشفي تاضگاُ ٍ تسْيالت
اػغايي ٍ سايش اهتياصاتي وِ تِ اػضاء دادُ هي ضَد ،هي تَاى تا تَصيغ تشٍضَس ٍ يا ًػة تٌشّاي ضشايظ
ػضَيت ٍ تسْيالت اػغايي ،ضشوت وٌٌذگاى سا تشاي جزب دس تاضگاُ تشغية ًوائيذ.

سًال  - 16ايجاد ومايشگاٌ مختصر در دفتر كار باشگاٌ ياحذ چگًوٍ است؟
پاسخ :دس دفتش تاضگاُ دس ٍاحذ هي تَاى ًوًَِ اختشاػات ،تمذيشًاهِ ّاي اػضاء اص جطٌَاسُ ّاي هلي ٍ تيي
الوللي هؼتثش ،عشح ّاي پژٍّطي ،وتاتْا ٍ سايش دستاٍسدّاي ػلوي اػضاء سا دس يه فضاي وَچه تِ
ًوايص گزاضت ،دس تشخي اص ٍاحذّا تا تَجِ تِ ػذم دستشسي تِ اغل ًوًَِ ّا ،ػىس تْيِ ضذُ ٍ
تَضيحات هشتَط تش سٍي ّش ػىس آهذُ است.
سؤال  -17در خصًص بريشًرَاي اطالع رساوي ،بىرَا ي لميىتُا ،شرح دَيذ.
پاسخ :تا استفادُ اص اهىاًات ٍاحذ ،تشٍضَسّايي دس خػَظ هؼشفي تاضگاُ ٍ ًيض هؼشفي اػضاي تاضگاُ خَد
تْيِ ًواييذ ٍ دس هشاسن ّاي هختلف هياى داًطجَياى ٍ هذيشاى ٍاحذ تَصيغ ضَد تِ خػَظ تشاي آضٌايي
داًطجَياى جذيذالَسٍد تا تاضگاُ هي تَاى ايي تشٍضَسّا سا دس هياى آًْا پخص وشد.
سؤال -18مته بريشًرَاي اطالع رساوي را اعالم فرمائيذ.
پاسخ :دسيافت فايل
سًال  -19كليپُاي باشگاٌ را چگًوٍ مي تًان دريافت كرد.
پاسخ  :تشاي دسيافت فايل تا سٍاتظ ػوَهي تاضگاُ تواس تگيشيذ .

