
 (01/09/99:ویرایش)         و نخبگان عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان  اصلی جهت گام  4

 (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالهی واحذ اصفهان

یا هجالت  دارای سَابك پژٍّشی ّوچَى ارائِ همالِ در وٌفزاًس ّا( الشاهاً)سالِ وِ  84تا  59 اىجَاًداًشجَیاى ٍ سایز 

بِ طَر هزاحل سیز با اًجام  باشٌذ هی تَاًٌذبِ عضَیت در باشگاُ پژٍّشگزاى جَاى ٍ ًخبگاى  عاللوٌذ ٍبَدُ عتبز علوی ه

 .باشگاُ درآیٌذایي  بِ عضَیترایگاى 
 

 

 تهیه هذارک الزم به شرح زیر: گام اول
 

 :اس (jpgبا فزهت)خَاًا  تْیِ اسىي

 

 (ویلَ بایت 644حذاوثزبا حجن )بذٍى حاشیِ سایذ هتماضی عضَیت پزسٌلی  7*8عىس

 (ویلَ بایت 744با حجن حذاوثز)در آى درج شذُ باشذ هتماضی عضَیت آخزیي وارًاهِ یا هذرن تحصیلی وِ هعذل ول 

 (ویلَ بایت 744با حجن حذاوثز)هتماضی عضَیت شٌاسٌاهِ ( عىس دار)صفحِ اٍل 

 (ویلَ بایت 744حذاوثزبا حجن )هتماضی عضَیت شٌاسٌاهِ ( صفحِ اسدٍاج)صفحِ دٍم 

 :آهادُ وزدى هذارن پژٍّشی شاهل
 (شذُ در هجالت علوی چاپ ارائِ شذُ در وٌفزاًس ّا ٍ یا شاهل هماالت )هتماضی عضَیت چىیذُ هماالت Word  فایل 

 هعتبز هتي واهل هماالت هٌتشز شذُ در هجالت علوی PDFفایل ت وٌفزاًیی ٍ یا گَاّی ارائِ هماال PDFفایل 

 .تَسط هتماضیاًی وِ پیت الىتزًٍیه ًذارًذ Emailباس وزدى 

 

 (www.bpj.ir) ثبت نام در سایت الکترونیک باشگاه: گام دوم
 

 آى« درخَاست عضَیت»ٍ لیوت هزاجعِ بِ سایت باشگاُ 

 تىویل اطالعات شخصی ٍ بارگذاری فایل عىس پزسٌلی

 شخصی جْت آگاّی اس شٌاسِ واربزی ٍ رهش عبَر اختصاصی Emailهزاجعِ بِ 

 اختصاصی ٍ تىویل جذٍل سَابك تحصیلی username  ٍpasswordٍرٍد هجذد بِ سایت باشگاُ با استفادُ اس  

 بارگذاری فایل وارًاهِ ، شٌاسٌاهِ ٍ تىویل جذٍل هماالت ٍ سایز اطالعات خَاستِ شذُ

 

 هراجعه حضوری به دفتر باشگاه : گام سوم
 

اطالعات هتماضیاًی : تذوز  .ارائِ دّیذ( بِ آدرس سیز)بِ دفتز باشگاُ پژٍّشگزاى جَاى ٍاحذ  بِ صَرت حضَری اصل هذاروی وِ در سایت باشگاُ بارگذاری وزدُ ایذ را 

 .هی شَد deleteحذاوثز بِ هذت  دٍ  هاُ در سایت ًگْذاری شذُ ٍ پس اس آى  حضَری بِ باشگاُ هزاجعِ ًىٌٌذ، وِ بِ صَرت 

اس ایي سهاى شوا عضَ رسوی باشگاُ . ی دریافت هی وٌیذ وِ عضَیت شوا را در باشگاُ تبزیه گفتِ است Emailچٌذ رٍس پس اس هزاجعِ حضَری بِ دفتز باشگاُ 

 .اٍلیِ شوا تغییز هی وٌذ username   لذا هی شَیذ هحیَب 

 

 .به دفتر باشگاه هراجعه و کارت عضویت خود را دریافت کنیذاز روز پنجن هاه بعذ از تاییذ عضویت، : گام چهارم 
 

 

 (خَراسگاى) اصفْاى داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذٍ ًخبگاى  باشگاُ پژٍّشگزاى جَاى

 757اتاق -ساختواى اًذیشِ -(خَراسگاى)اصفْاىداًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ  -اًتْای خیاباى جی -اصفْاى

 (475) ::794469: تلفي

Email: bpj_isfahan@yahoo.com 
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