
 فرم ثبت نام 
 دانشجويان مخترع،مبتكر،مولف،پژوهشگر و برگزيده جشنوارها

 براي شركت در دومين همايش و جشنواره نخبگان  دانشگاه پيام نور
 
 

...................شماره دانشجويي ...............نام پدر .....................خانوادگينام .................نام    
...........................واحد/مركز...................مقطع............... .گرايش ..........................دانشجوي رشته  

 
مولف                پژوهشگر برگزيده جشنواره ها مبتكر                مخترع     

:پست الكترونيك                                         :تلفن  

 
 مراتب فوق با توجه به توضيحات ذيل و مطابقت مدارك ،مورد تاييد مي باشد.

 
..........واحد/ مسئول امور دانشجويي مركز مهر و امضاء  

 
 

 *   دانشجوياني كه از طريق مراكز استاني ثبت نام نموده اند نيازي به ارسال مدارك و تكميل  فرم ندارند.
خارج از ضوابط اعالم شده مدارك ارسالي چنانچه ، شجويان ارسال شودبا توجه به توضيحات ذيل مدارك دان   -1

.فته نمي باشدپذير.،باشد  
 الف:  مخترع: دانشجوياني  كه داراي گواهي ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي باشد.

ب : مبتكر و نوآور : دانشجوياني كه اثر علمي، هنري خلق كرده و به تاييد گروه علمي و اساتيد فن رسيده باشد و از 
.نظر ابتكار و نوآوري اثر را تاييد نموده باشند  

ج : پژوهشگر: دانشجوياني كه مقاالت خود را در نشريات علمي – پژوهشي  ،علمي ترويجي  يا در  نشريات بين 
ISI -ISC الملليب .چاپ نموده باشند   

 د:  مولف : دانشجوياني كه مرتبط با رشته تحصيلي خود كتابي چاپ نموده و به تاييد گروه علمي مربوط رسيده باشد.
 ه: برگزيده جشنواره :كسانيكه در جشنواره هاي ذيل داراي رتبه اول تا سوم يا داراي طرح برگزيده كشوري شده اند. 

بسيج و  –شيخ بهائي  –فارابي  –رازي  –خوارزمي  جوان –جشنواره بين المللي خوارزمي (جشنواره اختراعات داخلي
)جشنواره ملي ايده هاي برتر يزد  

)كويت  –روماني  –كرواسي  –آلمان  –لهستان  –كره جنوبي  –سوئيس ( جشنواره هاي بين الملل اختراعات   
 *  منظور از كلمه نخبه يا نخبگان : شامل  برگزيده جشنواره ها، مخترعين،مبتكرين، مؤلفين و پژوهشگران  مي باشد.

رزومه كامل از آثار -  3*4دو قطعه عكس   -2تكميل فرم مذكور -1: مدارك الزم براي ثبت نام   -2  
 ، آخرين مهلت جهت ارسال مدارك 1389/8/2 مي باشد و زمان تعيين شده قابل تمديد نمي باشد

 
 - 021-22485299: همايش و جشنواره ها دبيرخانه دائمي  و سرپرست اداره  توليدات دانشجويي شماره  تلفن

09124493862 


