بسمه تعالی
قَاًیي سَهیي دٍرُ هسابقات ًجات تخن هرغ ( چالش جاربِ ) داًشگاُ آزاد اسالهی شْرضا

ثشای کسبًی کِ تب ثِ حبل دسثبسُ ایي هسبثقِ چیضی ًشٌیذُ اًذ ایي هسبثقِ یک سقبثت عشاحی هٌْذسی است کِ ششکت دس اى ثشای ّوِ داًشجَیبى
ٍداًش آهَصاى آصاد است ّ .ذف کبهال هشخص ٍ گَیب است شوب سبصُ ّبیی ًیبص داسیذ کِ اص تخن هشؽ شوب دس ثشاثش سقَط اص استفبع ٍ ثشخَسد پس اص
آى هحبفظت کٌذ .ثشًذُ ثب تَجِ ثِ قَاًیي صیش هشخص خَاّذ شذ.دٍ گشٍُ ثِ ثشتشیي اهتیبصّب ثِ ػٌَاى گشٍُ ّبی اٍل ٍ دٍم هشخص خَاٌّذ شذ ٍ
ّوچٌیي جبیضُ ای ّن ثِ گشٍّی کِ عشحشبى ثیشتشیي خالقیت سا داشتِ ثبشذ اّذا خَاّذ شذ کِ ایي تین ثِ ػٌَاى تین سَم ثشگضیذُ خَاّذ شذ
اگش دس هَسد قَاًیي ٍ هغبلت ریل سَال داسیذ ثب شوبسُ  99966999679توبس حبصل فشهبییذ.
ششایظ ٍ هحذٍدیت ّب
ششکت ثشای ّوِ داًشجَیبى ٍ داًش آهَصاى هقبعغ سَم هتَسغِ ٍپیش داًشگبّی آصاد است .
تؼذاد اػضبی تین  9الی ً 5فش هیجبشذ .
ّش تین هیتَاًذ تٌْب یک سبصُ ثسبصد .
گشٍّب تٌْب هجبص ثِ استفبدُ اص هَاد اسایِ شذُ اص عشف ثشگضاس کٌٌذگبى ّستٌذ .
ثشای سبخت سبصُ ّب  099دقیقِ صهبى دس ًظش گشفتِ شذُ است .
تخن هشؽ ّب  05دقیقِ قجل اص پشتبة ثِ گشٍُ ّب تحَیل دادُ هیشَد ٍ تحت ّیچ ششایغی تخن هشؽ دٍهی تحَیل دادُ ًویشَد .
تخن هشؽ ًجبیذ تَسظ چست ثِ سبصُ هتصل شَد ٍ هیجبیست ثِ ساحتی اص سبصُ خبسج شَد .
ّش تین هیجبیست هجلؾ  999 999سیبل ثِ اصای ّش ًفش ثبثت ّضیٌِ ثجت ًبم پشداخت ًوبیذ .
هسبثقِ ساس سبػت  9صجح سٍص یکشٌجِ  0995 / 9 / 90دس داًشگبُ آصاد اسالهی شْشضب ثشگضاس هیشَد .
اهتیاز بٌذی
شبیذ قَاًیي پیچیذُ ثِ ًظش ثیبیذ اهب ٍاقؼب سبدُ ّستٌذ  .هؼیبسّبی هب ٍصى کوتش  -دقت دس پشتبة  -صهبى ٍ خالقیت شوبست ٍ ثب تَجِ ثِ هؼیبسّبی
هشخص شذُ ستجِ ثٌذی هیشَیذ  .اهب ًحَُ اػوبل اهتیبص :
ٍ .0زى (  999اهتیاز )
ٍصى ثِ ػٌَاى یک هؼیبس ثبیذ دس کوتشیي هقذاس خَد دس قیبس ثب سبیش سقیجبى ثبشذ صیشا کوتشیي ٍصى ثیشتشیي اهتیبص ٍ ثیشتشیي ٍصى کوتشیي
اهتیبص سا کست هیٌوبیذ ٍسبیش تین ّب هتٌبست ثب ٍصًشبى اهتیبص کست هیٌوبیٌذ .

 .9دقت سازُ  999 ( :اهتیاز )
سٍی صهیي ّذفی جْت تؼییي دقت ثشخَسد سبصُ ّب ًصت هیشَد کِ شوب هیجبیست توبم تالشتبى سا ثکٌیذ کِ سبصُ خَد سا دس کوتشیي فبصلِ
ًسجت ثِ هشکض ّذف فشٍد ثیبٍسیذ  .کوتشیي فبصلِ اهتیبص کبهل ٍثیشتشیي فبصلِ صفش اهتیبص هیگیشد ٍ سبیش تیوْب هبثیي ایي اهتیبص ّب سا کست
هیٌوبیٌذ
 .9زهاى  999 ( :اهتیاز )
ثِ تیوی کِ سبصُ اًْب دس کوتشیي صهبى ًسجت ثِ ثقیِ تیوْب فشٍد آیذ  999اهتیبص ٍثِ تیوی کِ ثیشتشیي صهبى سا ثجت کٌذ صفش اهتیبص تؼلق
هیگیشد ً .حَُ هحبسجِ اهتیبص سبیش تیوْب هبًٌذ هَاسد قجل هیجبشذ .
 .4خالقیت  999 ( :اهتیاز )
اهتیبص ایي ثخش کبهال ثستگی ثِ دیذگبُ ًبظشیي ٍداٍساى هسبثقِ داسد  .ثِ گًَِ ای کِ ّش یک اص داٍساى اهتیبصی اص  9الی  099ثِ ّش تین هیذٌّذ
کِ هجوَع اًْب ثِ ػٌَاى اهتیبص تین ثجت هیگشدد  .هقبم سَم هسبثقِ هستقیوب اص ایي ثخش تؼییي هیگشدد .
ّش گشٍُ هیتَاًذ عشح خَد سا دس هذت  99ثبًیِ ثشای داٍساى ششح دّذ
اهتیبص کل :
اهتیبص ّش تین ثشاسبس هشاحل هسبثقِ ٍثِ ششح صیش هحبسجِ هیگشدد

( Weight + Acc + Time ) x EIF x ECF + Creativity
هقذاس  ECFٍ EIFهغبثق ثب جذاٍل صیش هحبسجِ هیگشدد :

*

ٍضؼیت تخن هشؽ

EIF

شکستِ

9

تشک ثشداشتِ

9/66

سبلن

0

ٍضؼیت*

ECF

دسٍى سبصُ

0

ثیشٍى سبصُ

9

هحل قشاس گشفتي تخن هشؽ ثؼذ اص شقَط سبصُ ( اص سبصُ ثیشٍى ثیبیذ یب ًِ )

هَاد ٍٍسایلی کِ در اختیار شوا قرار خَاّذ گرفت :
ًخ  09هتش – چست هبیغ – چست ًَاسی – ًی  5ػذد ً -بیلَى  5ػذد (کیسِ فشیضس )  -چَة ثستٌی  09ػذد  -کبؿز  09 A4ػذد  -هقَا  9 79 x 59ػذد

هَادی ٍ ٍسایلی کِ هیبایست ّوراُ داشتِ باشیذ :
یک ػذد قیچی  -یک ػذد کبتش ( تیض ثش )

ثسوِ تؼبلی
فشم ثجت ًبم سَهیي دٍسُ هسبثقبت داًشجَیی ٍداًش آهَصی چبلش جبرثِ ( ًجبت تخن هشؽ )

لغفب فشم هزکَس سا پس اص تکویل ثِ ّوشاُ فیش ٍاسیضی ٍکپی کبست شٌبسبیی اػضبءتین حذاکثش تب تبسیخ 0995/9/05

ثِ آدسس

الکتشًٍیکی  hadaf_iaush@yahoo.comاسسبل ًوبییذ .
هشخصات سر گرٍُ :
ًبم :

ًبم خبًَادگی :

جٌسیت :

کذ هلی :

سشتِ تحصیلی :

هقغغ تحصیلی :

شوبسُ داًشجَیی :

تبسیخ تَلذ :

شوبسُ توبس :

پست الکتشًٍیکی :
هشخصات گرٍُ :
لغفب هشخصبت اػضبء گشٍُ سا ثِ صَست کبهل ٍخَاًب ٍاسد ًوبییذ
ردبف

ًام

ًام خاًَادگی

کذ هلی

شوارُ داًشجَیی
(داًش آهَزی )

شوارُ تواس

هتقاضی ًاّار

اهضاء

ّستن (ًیستن)

0
9
9
4

هذارک الزم :

اسسبل کپی فیش ٍاسیضی ثِ شوبسُ حسبة  9099559950996ثبًک هلی ثِ ًبم داًشگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ شْشضب (شٌاسِ ٍاریس 999874
را حتوا ٍارد ًواییذ )
تکویل فشم ٍاسسبل آى ثِ ّوشاُ کپی کبست شٌبسبیی ّوِ اػضبء ثِ آدسس الکتشًٍیکی hadaf_iaush@yahoo.com
* اسائِ کبست شٌبسبیی دس صهبى اجشا هسبثقبت الضاهی هیجبشذ .
ًکات قابل تَجِ :
* دس صَست ثشٍص ٍ ّشگًَِ هشکل ٍتخلف اص عشف اػضبءگشٍُ هسئَلیي ضوي حزف گشٍُ اص دٍس هسبثقِ ثب شخص هتخلف ثٌب ثش آییي ًبهِ اًضجبعی
داًشگبُ آصاد اسالهی ثشخَسد هی ًوبیٌذ
* ّضیٌِ ًبّبس ثشػْذُ ششکت کٌٌذگبى هحتشم هیجبشذ ٍ دس صَست توبیل ثِ دسیبفت ًبّبس تخفیف ششکت دس هسبثقِ لحبػ ًویگشدد .
ایٌجبًت  ...................................سشپشست گشٍُ  ...................................آییي ًبهِ اجشایی هسبثقبت سا ثِ عَس کبهل هغبلؼِ ًوَدُ ٍ ثب آگبّی کبهل ًسجت
ثِ آى دس هسبثقِ ششکت ًوَدُ ٍّوچٌیي صحت کلیِ اعالػبت ٍاسد شذُ سا تبییذ هیٌوبین ٍ دس صَست ثشٍص ّش گًَِ هشکل ػَاقت آى سا شخصب ثش
ػْذُ هیگیشم .
اهضبء سشپشست گشٍُ :

هْش ٍ اهضبء هذیشیت هشکض آهَصشی :

