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فراخوان دومین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقهای پایان نامه های دانشجویی

  

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی این مسابقات امسال برای دومین بار در ۹ استان کشور و با
همکاری واحدهای استانی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد و واجدان شرایط میتوانند برای ثبت نام از اول مهرماه تا 10

دی ماه به دفاتر جهاد دانشگاهی در واحدهای معرفی شده مراجعه نمایند.

  

براساس این گزارش ،  تمامی فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و معادل حوزوی آن در همه  رشته های
مصوب که از ابتدای سال 1395 تا پایان شهریورماه1396 از پایان  نامه خود دفاع کرده باشند می توانند برای شرکت در

این مسابقات ثبت نام  کنند.

  

این مسابقات با هدف تشویق و کمک به تقویت و پرورش مهارت های ارتباطی،  ایده  پردازی ، فن بیان و خلاقیت های
دانشجویی ، کمک به تکمیل چرخه تولید علم و  فناوری و تبدیل آن به محصول و ثروت و برقراری ارتباط بین دانشگاه و

صاحبان  صنایع و سرمایه گذاری و بازاریابی ایده های دانشجویی برگزار می شود.

  

مرحله مقدماتی این  دور از مسابقات در واحدهای جهاد دانشگاهی در دانشگاه های اصفهان ، صنعتی  اصفهان ، صنعتی
امیرکبیر و واحدهای این نهاد در استانهای خراسان رضوی ،  زنجان ، کردستان ، گلستان ، هرمزگان ، همدان و یزد

برگزار میشود.

  

پس  از اتمام مرحله مقدماتی و معرفی نفرات برگزیده مرحله نیمه نهایی در تهران و  مرحله نهایی همزمان با آیین اختتامیه
هفدهمین جشنوراه ملی پایان نامه سال  دانشجویی برگزار می شود . علاوه بر فراخوان استانی که توسط واحدهای مجری 

مسابقات اعلام خواهد شد شماره تلفن های زیر برای کسب اطلاعات بیشتر معرفی  می شود :

  

واحد استان امیرکبیر       .........    66950981 جناب آقای محمدپور

  

واحد دانشگاه اصفهان  .........  03137932070   جناب آقای نیکزاد
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واحد دانشگاه صنعتی اصفهان .......  03133912711  جناب آقای فانی زاده یا آقای نورزاد

  

واحد استان خراسان رضوی .......   05138830368   جناب آقای لعل عوض پور

  

واحد استان گلستان   ....... 01732249937  جناب آقای شهبازی

  

واحد استان زنجان      .........   02433035300  سرکار خانم نجفی

  

واحد استان کردستان    ......... 08733287516  -  08733240480   جناب آقای آوج

  

واحد استان هرمزگان  .........    07633681032  جناب آقای نعمت اللهی

  

واحد استان همدان      .........    08138380571 سرکار خانم نعمتی فر

  

واحد استان یزد          .........        03536241085   جناب آقای گلستانی پور

  

گفتنی است ، علاقه  مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه مسابقات مستقر در  سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی به شماره تلفن 66952727 تماس حاصل نمایند.
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