
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ......................................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..... تاریخ:

ٍ سایر هستٌذات برًاهِ بِ دفتر اًجوي ّای علوی داًشگاُ تحَیل دادُ شَد.تصاٍیر الزم است پس از برگساری برًاهِ، فرم گسارش زیر تکویل ٍ بِ ّوراُ   

 دبیراًجوي: اًجوي علوی:

 عٌَاى برًاهِ: ًام داًشکدُ:

 ًَع برًاهِ:

  ☐نمایشگاه:       ☐کنفرانس:        ☐سمینار:        ☐نشست تخصصی:         ☐همایش:         ☐سخنرانی:         ☐شی: زکارگاه آمو

: ........................................................................................................................................................................................ . سایر:        ☐نشریه:           ☐سایت/وبالگ:          ☐بازدیذ علمی:          ☐مسابقه:           ☐جشنواره: 

 سطح برگساری: کارگاُ آهَزشی:                      جشٌَارُ:                          ویٌار: س                        ًوایشگاُ:             کٌفراًس:            

 :☐بیي الوللی:                   ☐کشَری:                ☐هٌطمِ ای:                ☐استاًی:                     ☐داًشگاّی:                ☐داًشکذُ ای: 

 کارگاُ آهَزشی:                      جشٌَارُ:                          سویٌار:                         ًوایشگاُ:             کٌفراًس:            
 اطالعات برًاهِ برگسار شدُ:

 تعذاد جلسات برگسار شذُ:   تعذاد ساعت برگسار شذُ:  تاریخ برگساری:

 هذرس:   تعذاد شرکت کٌٌذگاى:  هحل برگساری برًاهِ:

 ☐داًشگاّی:   ☐داًشکذُ ای:        هصَبات:  :اجرای برًاهِ ّسیٌِ

 :چکیدُ ای از برًاهِ اجرا شدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 «باسوِ تعالی»

 ًَیسیفرم گسارش

 ّای علوی داًشجَییّای اًجويّا ٍ برًاهٍِیژُ طرح



 

 بِ دفتر اًجوي ّای علوی تحَیل دادُ شد:هَارد ذیل 

 ☐پَستر:    ☐تصاٍیر:    ☐فرم گسارش ًَیسی:    ☐هصَبِ اجرای برًاهِ: 

 ًواین.صحت هٌذرجات فَق را تأییذ هی هجری برًاهِ                                           ایٌجاًب

 ٍ هْر اًجوي ءتاریخ، اهضا     

 تلفي ّوراُ هجری:

 ًواین.صحت هٌذرجات فَق را تأییذ هی کارشٌاس اًجوي ّای علوی داًشگاُ هحمك اردبیلی                                           ایٌجاًب

 تاریخ ٍ اهضاء        

 ......................................................... ........................................................................................................... ................................................................................................................................ .................................................................................................................... ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................... . ........................................................................................................................... تَضیحات:

 

 ☐ثبت در دفتر اًجوي:   ☐ثبت در سایت اًجوي:   ☐ثبت در درگاُ فرٌّگی ٍزارت: 

 ًکات هْن:

 فرم بِ دلت ٍ تواهی هَارد رکر شذُ کاهل پر شَد.. 1

 شذ.ت ًخَاّذ . هصَبِ داًشکذُ ای ٍ داًشگاّی ّوراُ با فرم گسارش دّی تحَیل دادُ شَد، در صَرت عذم ارائِ هصَبِ ّسیٌِ ای برای اجرای برًاهِ پرداخ2

 شَد.  ِ پس از اجرای برًاهِ گسارش تحَیل دادُحذاکثر تا یک ّفت. 2

 ّوراُ با گسارش تحَیل دادُ شَد.با کیفیت  تصَیر 5حذالل . 3

 

 ًحَُ ارسال گسارش:

 . بصَرت حضَری بِ دفتر اًجوي ّای علوی تحَیل دادُ شَد.1

 ارسال شَد. anjoman_elmi@uma.ac.ir. از طریك پست الکترًٍیک اًجوي ّای علوی بِ آدرس: 2

 (  ارسال شَد.09195878724. از طریك تلگرام بِ آلای بَدالی ) 3

 

 

 :دستاٍردّا ٍ ًتایج برگساری ایي برًاهِ

 

اشد  در این قسمت نتایج و دستاوردهای برنامه و این که چه کمکی در راستای ارتقای علمی دانشگاه و کشور می تواند داشته ب

 نوشته شود.(

نجمن اهی علمی دانشجویی اعضایبا آرزوی موفقیت ربای تمامی 
ا  


