فراخًان ايلیه َمایش جاوًر شىاسی کاربردی

ثب استؼبًت اص خذاًٍذ هتؼبل اٍلیي ّوبیص خبًَس ضٌبسی ًبسثشدی تَسط هشًض پژٍّطی خبًَسضٌبسی ًبسثشدی داًطگبُ كشدٍسی
هطْذ ثب اّذاف صیش دس ثْوي هبُ  ٍ 1393دس هحل سبلي ّوبیصّبی داًطٌذُ ػلَم داًطگبُ كشدٍسی هطْذ ثشگضاس هیگشدد .
دثیشخبًِ ّوبیص اص ًلیِ صبحت ًظشاى ،استبداى ،پژٍّطگشاىً ،بسضٌبسبى ،داًطدَیبى ٍ دست اًذسًبساى حَصُ ػلَم
خبًَسضٌبختی ٍ ػلَم ٍاثستِ ثشای ضشًت كؼبل دس ایي ّوبیص خْت اسائِ دستبٍسدّبی ػلوی خَد دس ساستبی هحَسّبی ّوبیص
دػَت ثِ ػول هی آٍسد.
اَداف
ایدبد كضبی تؼبهل ٍ ّن اًذیطی ػلوی ثیي هحووبى ٍ اًذیطوٌذاى ػلن خبًَسضٌبسی
اسائِ آخشیي دستبٍسدّبی ػلوی هحووبى دس ػشصِ ّبی هختلق خبًَسضٌبسی ًبسثشدی
خلت تَخِ هسئَلیي ثِ اّویت ػلن خبًَسضٌبسی ٍ اّویت آى دس خْت تَسؼِ ٍ پیطشكت ًطَس
ثشگضاسی ًبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ ًطست ّبی تخصصی دس حبضیِ ّوبیص
ثشگضاسی ًوبیطگبُ ّبی تخصصی دس حبضیِ ّوبیص
محًرَا
خبًَسضٌبسی ضْشی ٍ ثْذاضت
خبًَساى آصهبیطگبّی
استخشاج هَاد آصهبیطگبّی
تَلیذات خبًَسی ٍ داسٍّبی صیستی
تَلیذات خبًَسی ٍ صٌؼت
هؼشكی خبًَساى الگَ
تَلیذات خبًَسی ٍ تبهیي ؿزا
كي آٍسی ّبی ًَیي
خبًَساى ٍ صٌبیغ دكبػی
خبًَسضٌبسی ٍ ًبسآكشیٌی
خبًَسضٌبسی هبًًَی
حلبظت تٌَع صیستی
خبًَسضٌبسی ٍ آهَصش
ارکان َمایش
سئیس ّوبیص دًتش هحوذ ًبكی
دثیش ّوبیص دًتش هٌصَس ػلی آثبدیبى
دثیش اخشایی ّوبیص دًتش اهیذ هیشضوسی

محل برگساری َمایش
سبلي ّوبیص ّبی داًطٌذُ ػلَم داًطگبُ كشدٍسی هطْذ
زمان برگساری َمایش ي کارگاٌ َای آمًزشی
 8لـبیت  10ثْوي هبُ 1393

َسیىٍ َای ثبت وام

ثجت ًبم ثذٍى تبخیش
ثجت ًبم ثب تبخیش
ثجت ًبم دس هحل ّوبیص
اسسبل ثیص اص دٍ هوبلِ

اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبّْب
داًطدَیبى ًبسضٌبسی ٍ تحصیالت
ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی
تٌویلی ثب اسایِ ًبست داًطدَیی هؼتجش
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سبیش اكشاد

 2200000سیبل
 2500000سیبل
 2500000سیبل

تًضیحات:
ّضیٌِ ثجت ًبم ضبهل هدوَػِ هوبالتً ، CD ،بّبس ٍ پزیشایی ثیي خلسبت تٌْب ثشای كشد ثجت ًبم ًٌٌذُ است.
ّش ثجت ًبم ًٌٌذُ هی تَاًذ حذاًثش دٍ هوبلِ (ثِ ػٌَاى ًگبسًذُ اٍل) ثذٍى ّضیٌِ اضبكِ اسسبل ًوبیذ .ثجت ًبم ضذُ هی ثبیست
ثشای اسسبل ثیص اص دٍ هوبلِ (ثِ ػٌَاى ًگبسًذُ اٍل) ثِ اصای ّش هوبلِ هؼبدل  20دسصذ حن ثجت ًبم ػالٍُ ثش حن ثجت ًبم اٍلیِ،
ثِ حسبة ّوبیص ٍاسیض ًوبیذ .ثذیْی است حضَس ثجت ًبم ضذُ ثِ ػٌَاى ًگبسًذُ دٍم (ًَیسٌذُ ؿیش هسئَل) ثِ ثؼذ دس هوبالت
ثجت ضذُ تَسط سبیش ضشًت ًٌٌذگبى هحذٍدیتی ًذاسد.
ّضیٌِ هوبالت اضبكی (هوبلِ سَم تب پٌدن) ثش اسبس هجلؾ حن ثجت ًبم ٍ ًَع ثجت ًبم تؼییي هی ضَد ٍ اگش ثجت ًبم ثب تبخیش
صَست گشكتِ ثبضذ ،ایي هیضاى ثش اسبس ّضیٌِ ثجت ًبم ثب تبخیش دس ًظش گشكتِ هیضَد.
اگش هذسى داًطدَیی هَسد تبییذ هشاس ًگیشد ،ثجت ًبم ثبیذ ثِ صَست آصاد صَست گیشد .ثٌبثشایي اص كبسؽ التحصیالى هحتشم توبضب
هی ضَد ثِ ایي هَضَع تَخِ ًوبیٌذ  .دس ّش هشحلِ ای هطخص ضَد كبسؽ التحصیالًی ثِ صَست داًطدَیی ثجت ًبم ًوَدُ اًذ،
سخٌشاًی یب پَستش هبثل اسائِ خَاّذ ثَد ٍلی گَاّی ضشًت دس ّوبیص پس اص پشداخت هب ثِ التلبٍت ّضیٌِ ضشًت دس ّوبیص دس
هحل دثیشخبًِ اًدوي تحَیل دادُ خَاّذ ضذ .دس ایي حبلت هوٌي است هوبلِ یب هوبالت كشد خبطی دس ّ CDوبیص ًیض دسج
ًگشدد.
مُلت ثبت وام بدين تاخیر
 30آثبى هبُ 1393

ثبت وام با تاخیر
 1آرس تب  15دی هبُ 1393
مُلت ارسال خالصٍ مقاالت
 20آثبى هبُ 1393

وحًٌ ثبت وام
ّضیٌِ ّبی ضشًت دس ّوبیص ثب تَخِ ثِ تبسیخ ّبی كَم هی ثبیست ثِ ضوبسُ حسبة  425301136ثبًي تدبست ضؼجِ
داًطگبُ كشدٍسی (ًذ  ) 4250ثِ ًبم ّوبیص خبًَسضٌبسی ٍاسیض ضَدّ .ضیٌِ ّبی حضَس دس ّوبیص صشكبً ثِ صَست آًالیي ٍ اص
طشین پبیگبُ ّوبیص ثِ آدسس  http://1appliedzoology.um.ac.irدس طی هشاحل ثجت ًبم ٍ پس اص تٌویل ثجت ًبم
دس صلحِ پشداخت اهٌبى پزیش است.
هوبالت اسائِ ضذُ ثِ ّوبیص ثبیذ حبصل اص ًتبیح ًبسّبی پژٍّطی اصیل اسائِ دٌّذگبى ثَدُ ٍ دس خبی دیگشی اسائِ ًطذُ ثبضذ.
دس سٍصّبی ثشگضاسی ّوبیص ثجت ًبم صشكبً ثشای ضشًت ًٌٌذگبى ثذٍى اسائِ هوبلِ صَست هی گیشد.

