لوگوی
دانشگاه

در ثَتبک اس ایذُ تب اجزا ّوزاُ داًطجَیبى
اغبسی ثزای ٍرٍد ثِ ثبسار ٍ ارتجبط ثب غٌؼت
بًتاک چیست؟
هزکش ضتبة دّی داًطگبُ غٌؼتی ثیزجٌذ ثب ًبم ثَتبک کِ اس سبل 1394ثب ّوکبری داًطجَیبى اًجوي ّبی ػلوی ٍ ثزخی اس اسبتیذ ایي داًطگبُ کبر خَد را اغبس کزدُ در ًظز دارد ثب جذة
ایذُ ّبی ًَ ٍ خالقبًِ قذهی تبسُ ثزای تطَیق ًیزٍی جَاى ٍ داًطجَ در جْت اجزایی کزدى ایذُ ّبیطبى ثزدارد .ایي هجوَػِ ثب اجزای فؼبلیت ّبیی گستزدُ در سهیٌِ ثزگشاری هسبثقبتی
ًظیز ضتبة ٍ ایذُ ضَ ٍ ایجبد کبرگبُ ّب ٍ اختػبظ هکبًی در ضتبثذٌّذُ هزکش سؼی ثز ٍارد کزدى تین ّب ثِ ثبسار کبر ٍ حوبیت ّبی ّوِ جبًجِ اس ایذُ ّبی ًبة آى ّب دارد .

محًر َای بًتاک
مسابقات شتاب

شتابدَىدٌ

کارگاٌ ي َمایش

ضتبة رٍیذاد ثشرگی است کِ ثب ثزگشاری هسبثقبت ٍ
ایجبد راّی ثزای ًوبیص ایذُ ّبً،گزش ّبی ثزتز را
ضٌبسبیی کزدُ ٍ آى ّب را ثِ سوت اجزایی ضذى پیص
هیزاًذ ٍ ثِ آى ّب کوک هیکٌذ تب ثب ثْجَد ضؼف ّبی
خَد ٍارد ثبسار ضًَذ ٍ ایذُ ّبی ػولی ضذُ را سبدُ تز ثِ
ًوبیص گذاضتِ ٍ ٍارد ثبسار کٌٌذ

ضتبثذٌّذُ غٌؼتی ثیزجٌذ ثب جذة تین ّبی کبرآفزیي
هَفق تَسظ هسبثقبت ضتبة آى ّبرا آهبدُ ٍرٍد ثِ ثبسار
کبر هیکٌذ.درحبل حبضز 4تین راُ یبفتِ ثِ ضتبثذٌّذُ
غٌؼتی ثیزجٌذ در حبل تکویل ٍ پیبدُ سبسی ایذُ ّب ٍ
کبهل کزدى هذل کست ٍ کبر خَد هی ثبضٌذ.عزح ّبی
حوبیتی سیبدی اس عزف ضتبثذٌّذُ ثِ تین ّب اػغب هی
ضَد کِ هْن تزیي آى ّب جذة سزهبیِ گذار ٍ تخػیع
هکبى هی ثبضذ

کبرگبُ ّب ٍ ّوبیص ّبی تخػػی سیبدی در راثغِ ثب
هَضَػبت کبرآفزیٌی ٍ ٍرٍد ثِ ثبسار کبر در ثَتبک ثزگشار
هیطَد کِ هْن تزیي آى ّب ثزگشاری ّفتگی ّوفکز ٍ
ثبسیذ اس پبرک ػلن ٍ فٌبٍری هی ثبضذ.اس دیگز فؼبلیت
ّبی ایي هزکش ثزگشاری هذاٍم ٍ چٌذ جلسِ ای کبرگبُ
ّبی ایذُ پزداسی ٍ آضٌبیی ثب هذل کست ٍ کبر ٍ تکویل
هذل کست ٍ کبر ّز ایذُ است

فعالیت در فضای مجازی

تکمیل BPتًسط تیم َا

برگساری ايلیه کارگاٌ شتابدَىدٌ

تین ثَتبک درحبل تَلیذ هحتَای ضجکِ ّبی اجتوبػی هی

 4تین حبضز در ضتبثذٌّذُ داًطگبُ غٌؼتی ثیزجٌذ درحبل تکویل

در رٍس پٌجطٌِ سَم ثْوي هبُ 1395اٍلیي کبرگبُ تَجیْی تخػػی

ثبضذ.ایٌستبگزام،تلگزام ٍ آپبرات 3 ،ضجکِ اجتوبػی پزهخبعت

تبثلَّبی هذل کست ٍ کبر خَد هی ثبضٌذ،ثب ضزٍع تزم تحػیلی

تین ّبی ضتبثذٌّذُ ثزگشار ضذ.در ایي کبرگبُ تین ّب ثب هزثیبى

ایي رٍسّبی فضبی هجبسی ّستٌذ.ثَتبک ّن در ایي  3ضجکِ

جذیذ رقبثت ثیي تین ّبی حبضز ثِ اٍج خَد هی رسذ،چزا کِ ثب

خَدآضٌب ٍ ثزًبهِ اٍلیي دٍرُ خَد را دریبفت کزدًذ.هْن تزیي ٍ ثب

اجتوبػی حضَر پزقذرتی راخَاّذ داضت.ثب هلحق ضذى ثِ ایي

ضزٍع تزم جذیذ تحػیلی هزثیبى هٌتظز آى ّستٌذ تب ثجیٌٌذ تین ّب

اٍلَیت تزیي فؼبلیت تین ّب در ایي دٍرُ کبهل کزدى هذل کست ٍ

غفحبت اس جذیذتزیي رٍیذاد ّب ٍ اخجبر کبرآفزیٌی هغلغ خَاّیذ

چگًَِ هذل ّبی کست ٍ کبر خَد را تکویل کزدُ اًذ تب اهتیبسّبی

کبر خَد ٍ پیبدُ سبسی هحذٍد آى است.

ضذ.

خَد را تین ّب ثذٌّذ.
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