
 

 «تعالی سمهاب»

 

 

 نویسی فرم گزارش

 های علمی دانشگاه محقق اردبیلی های انجمن نامهو بر ها فعالیتویژه 

 تاریخ:

 شماره:

 

 تحویل داده شود.های علمی دانشگاه  دفتر انجمنفرم گزارش زیر تکمیل و به همراه عکس، فیلم و سایر مستندات برنامه به  ،الزم است پس از برگزاری برنامه
 

 :دبیر انجمن                                                             :انجمن علمی

 :عنوان برنامه                                                       :نام دانشکده
 

 نوع برنامه:

 : های آموزشی علمی و تخصصی( ها و دوره ها، کالس کارگاهفعالیت آموزشی) -1

  : گردهمایی علمی و تخصصی( ،رویداد علمی)مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت -2

 : نرم افزار، فیلم، مولتی مدیا، تابلو یا برد، مدیای علمی و تخصصی(تولید و نشر محتوای علمی)نشریه، کتاب، صفحات مجازی،  -3

  )تحقیق، مطالعه و پژوهش:فعالیت پژوهشی -4

 : کار آفرینی)ترویج و حمایت از کارآفرینی(-5

  :خالقیت علمی)اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی( -6

 : وگو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنرانی، میزگرد، نقد و نظر، حلقه فکری( اندیشی، مباحثه، گفت وگوی علمی و تخصصی)همگفت  -7

 : آموختگان( المللی و ارتباط با دانش لی یا بینای یا تخصصی م صنعتی، حرفههای علمی، خدماتی،  های علمی) جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه ارتباطات و همکاری -8 

 های دارای مجوز خود هستند. رسانی کلیه فعالیت اطالع به مکلفها  ها و اتحادیه انجمن تبصره:
 

 سطح برگزاری برنامه:

 المللی:  بین                       کشوری:                       ای: منطقه                    استانی:                     دانشگاهی:                   ای:  دانشکده
 

 :)ساعت( مدت زمان برنامه                                                                         زمان برگزاری برنامه:

 مدرس:                          مکان برگزاری:                                                        

 کننده: تعداد اساتید شرکت                                                         کننده: تعداد دانشجویان شرکت

 :میزان کل هزینه برنامه                                                                  :هزینه دریافتی از دانشجو

 :)دانشگاهی، برون دانشگاهی(های همکار مجموعه

 

 گزارش از نحوه برگزاری برنامه:

 

 

 

 

 

 

 

رهبری   

 
رهبری   

 



 ارسال گردد: دانشجوییمعاونت فرهنگی و موارد ذیل به همراه گزارش، جهت استفاده به 

           .تصاویر در فلش تحویل داده شد

    .تصاویر به وسیله شبکه های اجتماعی ارسال شد

 

 نمایم. صحت مندرجات فوق را تأیید می مجری برنامه                                    اینجانب

 
 

 امضاء:و  ، مهرتاریخ                                                                    

 شماره تلفن:
 

 نمایم. مندرجات فوق را تأیید میمحقق اردبیلی  علمی دانشگاه های ارشناس انجمنک                                      اینجانب

 
 

 امضاء:تاریخ و          

 توضیحات:

 

 ثبت در سایت معاونت:                                                            ثبت در درگاه فرهنگی: 

 

 ارتباط با کارشناسان:

 های نوین نمین. طبیعی مغان، فناوری طبیعی، علوم، کشاورزی و منابع کشاورزی و منابعهای  دانشکده آقای سعید بوداقی:

 شهر. های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزی مشگین دانشکده :رسول جوادی زارعآقای 

 نکته:

 شود.ارائه   Wordآماده گردیده و بصورت تایپ شده داخل این فرم بصورت فایل  پس از اجرای برنامه گزارش حداکثر تا یک هفته. 1

 تصویر و با کیفیت ارسال شود. 5. تعداد تصاویر ارسالی حداقل 2

 دقیقه از برنامه تهیه شود. 5تا  3کلیپ تصویری در حدود  امکان. در صورت 3

 گزارش: ی رائهنحوه ا

 تحویل داده شود.بصورت حضوری به دفتر انجمن های علمی 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت


