
 

 «سوِ تعالیات»

 

 

 ًَیسی فرم گسارش

 ّای علوی داًشجَیی ّای اًجوي ّا ٍ برًاهِ ٍیژُ طرح

 تاریخ:

 ضوارُ:

 

 تحَیل دادُ ضَد.دفتر اًجوي ّای علوی داًطگاُ فرم گسارش زیر تىویل ٍ تِ ّوراُ عىس، فیلن ٍ سایر هستٌذات ترًاهِ تِ  ،الزم است پس از ترگساری ترًاهِ
 

  :دبیر اًجوي                                                             :اًجوي علوی

  :عٌَاى برًاهِ                                                       :ًام داًشکدُ
 

 ًَع برًاهِ:

          :  وارگاُ ّا، والس ّا ٍ دٍرُ ّای آهَزضی علوی ٍ تخصصی()فعالیت آهَزضی -1

      : (گردّوایی علوی ٍ تخصصی ،هساتمِ، جطٌَارُ، وٌفراًس، ًطست، سویٌار، ًوایطگاُ، تسرگذاضت)رٍیذاد علوی -2

                                            : ًرم افسار، فیلن، هَلتی هذیا، تاتلَ یا ترد، هذیای علوی ٍ تخصصی()ًطریِ، وتاب، صفحات هجازی، تَلیذ ٍ ًطر هحتَای علوی -3

          :  )تحمیك، هطالعِ ٍ پژٍّص(فعالیت پژٍّطی -4

                                                            :وار آفریٌی)ترٍیج ٍ حوایت از وارآفریٌی( -5

                                                                  :خاللیت علوی)اختراع، اتتىار، ًَآٍری، ًَ آفریٌی(  -6

                  : )ّن اًذیطی، هثاحثِ، گفت ٍگَ، ورسی آزاد اًذیطی، هٌاظرُ، تحث ٍ تثادل ًظر، سخٌراًی، هیسگرد، ًمذ ٍ ًظر، حلمِ فىری( گفت ٍ گَی علوی ٍ تخصصی -7

ا تیي الوللی ٍ صٌعتی، حرفِ ای یا تخصصی هلی ی) جلسِ، تازدیذ ٍ ّوىاری هطترن تا هراوس ٍ هجوَعِ ّای علوی، خذهاتی، ارتثاطات ٍ ّوىاری ّای علوی -8

 اطالع رساًی ولیِ فعالیت ّای دارای هجَز خَد ّستٌذ. تِ اًجوي ّا ٍ اتحادیِ ّا هجاز -تثصرُ                                : ارتثاط تا داًص آهَختگاى( 

 

 سطح برگساری برًاهِ:

 ................سایر:               تیي الوللی:                 وطَری:                هٌطمِ ای:            استاًی:         داًطگاّی:      داًطىذُ ای: 
 

  هدت زهاى برًاهِ:                                                                         زهاى برگساری برًاهِ:

 هدرس:             هکاى برگساری:                                                                     

  تعداد اساتید شرکت کٌٌدُ:                                                         کٌٌدُ: تعداد داًشجَیاى شرکت

     :هعاًٍت فرٌّگی ٍ اجتواعیسْن                                                                       هیساى کل ّسیٌِ برًاهِ:

 

 گسارش از ًحَُ برگساری برًاهِ:

 

 

 

 

 

 

رهبری   
رهبری   



 ٍ ًتایج برًاهِ: ستاٍردّاد
 

 

 ارسال گردد: هعاًٍت فرٌّگی ٍ اجتواعیهَارد ذیل بِ ّوراُ گسارش، جْت استفادُ بِ 

        .تصاٍیر در فلص تحَیل دادُ ضذ

         .تصاٍیر تِ ٍسیلِ ضثىِ ّای اجتواعی ارسال ضذ

   تاضذ. پیَست هی CDپَستر ترًاهِ تِ ّوراُ طرح آى تر رٍی 

     تاضذ. ترًاهِ تِ پیَست هیّذایا ٍ پىیج 

 

 ًواین. صحت هٌذرجات فَق را تأییذ هی هجری ترًاهِ                 ایٌجاًة

 
 

 اهضاء:ٍ  ، هْرتاریخ                                                                    

 ضوارُ تلفي:

 

 

 ًواین. هٌذرجات فَق را تأییذ هیهحمك اردتیلی  علوی داًطگاُّای  ارضٌاس اًجويو                      ایٌجاًة

 
 

 اهضاء:تاریخ ٍ          

 تَضیحات:

 

 ثثت در سایت هعاًٍت:                                                            ثثت در درگاُ فرٌّگی: 

 

 ًکتِ:

 ضَد.ارائِ   Wordآهادُ گردیذُ ٍ تصَرت تایپ ضذُ داخل ایي فرم تصَرت فایل  پس از اجرای ترًاهِ گسارش حذاوثر تا یه ّفتِ. 1

 تصَیر ٍ تا ویفیت ارسال ضَد. 5. تعذاد تصاٍیر ارسالی حذالل 2

 دلیمِ از ترًاهِ تْیِ ضَد. 5تا  3ولیپ تصَیری در حذٍد  اهىاى. در صَرت 3

 ًحَُ ارسال گسارش:

 تحَیل دادُ ضَد. . تصَرت حضَری تِ دفتر اًجوي ّای علوی1

 ارسال ضَد. anjoman_elmi_uma1@تلگرام  . از طریك2

 


