فرم ثبتوام گريٌَا
َفتمیه ديرٌ مسابقات ملي مىاظرٌ داوشجًیي
(وشان خًاجٍ وصیرالدیه طًسي)

ٍاحذ چْبر هحبل ٍ بختیبری

ًام داًشگاُ :

ًام گرٍُ :

هشخصات سرپرست گرٍُ:
ًام ٍ ًامخاًَادگی:

رشتِ ٍ گرایش تحصیلی:

هذرک تحصیلی:

سِوت:

رتبِ علوی:

تلفي هستقین:

تلفي ّوراُ:

پست الکترًٍیک:

هشخصات اعضای گرٍُ:
عضَ 1
ًام ٍ ًامخاًَادگی
رشتِ ٍ گرایش تحصیلی
سال ٍرٍد بِ داًشگاُ
ًام داًشگاُ
ًام داًشکذُ
هقطع تحصیلی
تلفي هستقین
تلفي ّوراُ
هذارک شٌاسایی

اهضاء

عضَ 2

عضَ 3

عضَ 4

هراهٌاهِ
ٍاحذ هسابقات هٌاظرُ داًشجَیاى ایراى)(ISDC
ًطبى خَاجِ ًصیزالذیي طَسی
هزحلِ استبًی

بِ هٌظَر بزگشاری ّزچِ بْتز هسببمبت هٌبظزُ داًطجَیبى ایزاى ٍ در راستبی رضذ ٍ ضکَفبیی فزٌّگ گفتگَ ٍ تمَیت
رٍحیِ حك ٍ حمیمت طلبی ٍ بب ّذف رضذ ٍ تَسؼِ ػلن ٍ داًص ٍ سهیٌِ سبسی در جْت یبدگیزی اصیل ،ػویك ٍ پبیذار،
داًطجَیبى ضزکت کٌٌذُ در ایي هسببمبت خَد را همیذ ٍ هتؼْذ بِ رػبیت اصَل ایي هزاهٌبهِ هیداًٌذ.
 هب بب اطالع ٍ آگبّی کبهل ًسبت بِ آییي ًبهِ ّبی اجزایی ٍ داٍری در هسببمبت هٌبظزُ ضزکت هی کٌین. هب بِ لَاًیي ٍضغ ضذُ بزای اجزای هسببمبت احتزام هی گذارین. هب در فضبی تؼبهل ٍ احتزام هتمببل بب هسئَلیي بزگشاری هسببمبت ّوزاّی هی ًوبیین. هب صبز ،حفظ آراهص ٍ رػبیت اخالق اسالهی را در صَرت داضتي اػتزاض ،سزلَحِ لزار هی دّین. هب رأی ٍ لضبٍت ّیأت داٍراى را بِ ػٌَاى ًتیجِ لطؼی ّز هسببمِ هی پذیزین. هب ببٍر للبی دارین کِ بزای یبدگیزی ،آهَسش ٍ کسب هْبرت گفتگَ ٍ هٌبظزُ در ایي هسببمبت ضزکت کزدُ این. هب ببٍر دارین کِ جذابیت هسببمبت در گزٍ بزد ٍ ببخت است ،اهب بِ دًببل تسلط بز یکذیگز ًیستین. هب خَد را هلشم بِ پزّیش اس ٍرٍد در ًشاع ّبی غیزػلوی ٍ هجبدالت رٍسهزُ هی داًین. هب خَد را هلشم بِ رػبیت اخالق ػلوی در ًمذ ٍ ًمل آرا ،اضخبظ ٍ آثبر هی داًین. -هب خَد را هلشم بِ پزّیش اس تؼصب ،حفظ حزهت اضخبظ ٍ تحول ػمبیذ هخبلف هی داًین.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
هحل اهضبء /تبریخ

