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هعبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًشگبُ ٍلی عظز(عج) رفسٌجبى
آییي ًبهِ اجزایی هسببمِ استعذاد یببی ستبرُ شَ 2
سبل 8998
هبدُ ّ -8ذف اس بزگشاری:
داًشگبُ ٍلی عظز(عج) رفسٌجبى در ًظز دارد تب بب بزگشاری دٍهیي دٍرُ هسببمِ بشرگ
استعذادیببی ستبرُ شَ استعذاد ّبی ًْفتِ در سهیٌِ ّبی گًَبگَى را کشف ٍ گبهی
ّزچٌذ کَچک در جْت رشذ ٍ پیشزفت ایي استعذاد ّب بزدارد تب بذیي ٍسیلِ شزایغی
سبلن ٍ در خَر شبى ٍ فزٌّگ جبهعِ اسالهی را فزاّن آٍرد .
هبدُ ً -2حَُ بزگشاری هسببمِ:
 ایي هسببمِ در  9هزحلِ همذهبتی ،هزحلِ دٍم ٍ هزحلِ ًْبیی بزگشار هیگزدد.
 اهکبى اجزای فزدی ٍ گزٍّی فزاّن شذُ است.
 شزکت در هزحلِ همذهبتی بب ارسبل ٍیذئَ ٍ بب تَجِ بِ شزایظ هذکَر در هبدُ 5
اهکبى پذیز هیببشذ.
 شزکت کٌٌذگبى در هزحلِ همذهبتی بزای ثبت ًبم ٍ شزکت در هسببمِ ببیذ
اعالعبت سیز را اس عزیك اپلیکیشي ٍاتس اپ بِ شوبرُ  09929797990ارسبل
ًوبیٌذ.
 در هزحلِ همذهبتی پس اس بزرسی ٍیذئَّبی ارسبلی تَسظ تین بزرسی ٍیذئَ
ًفزات بزتز جْت حضَر در هزحلِ دٍم هعزفی خَاٌّذ شذ.
 هزحلِ دٍم ٍ ًْبیی هسببمِ بِ طَرت اجزای سًذُ در همببل توبشبگزاى ٍ داٍراى
طَرت هیپذیزد.
 در هزحلِ دٍم عالٍُ بز ًفزات بزگشیذُ تَسظ ّیئت داٍراى درّزشب اس بزًبهِ
یک ًفز اس عزیك رای داًشجَیی بِ هزحلِ ًْبیی راُ پیذا هیکٌذ.

هبدُ  -9شزایظ افزاد یب گزٍُ ّبی حبضز در هسببمِ:
 شزکت کٌٌذگبى ببیذ داًشجَی یکی اس داًشگبُ ّبی هبدُ  6ببشٌذ.
 حضَر خبًن ّب ٍ آلبیبى در توبهی همبعع داًشگبّی بال هبًع است.
 شزکت در ایي دٍرُ اس هسببمِ ستبرُ شَ هٌَط بِ داشتي استعذاد ٍ ٍیژگی ّبی
خبص در سهیٌِ هْبرت ّبی ٌّزی ٍ،رسشی ٍ سزگزهی خَاّذبَد.
 السم است در عزاحی اجزای هَرد ًظز خَد بِ ایي ًکتِ تَجِ داشتِ ببشیذ کِ
اهکبى اجزا در فضبی داخلی تبالر خیبم داًشگبُ ٍلی عظز(عج) ٍ رٍی طحٌِ را
داشتِ ببشذ.
 تَجِ داشتِ ببشیذ هْبرت ٍ تَاًبیی شزکت کٌٌذگبى ،ببیذ لببل اجزا در فضبی
طحٌِ ببشذ.
 رعبیت هَاسیي اخاللی ٍ شزعی عبك لَاًیي داًشگبُ ّب ٍ هزاکش آهَسش عبلی
جوَْری اسالهی الشاهی است.
 حضَر افزاد یب ًوبیٌذُ ایشبى در جلسبت تَجیْی لبل اس ّز هزحلِ الشاهی هی
ببشذ.
 اهکبى تغییز در اعضبی گزٍُ در اجزاّبی گزٍّی ،در هزاحل هتفبٍت ٍجَد ًذارد.
 فمظ در شزایظ خبص بٌب بِ تشخیض ٍاحذ اجزایی اهکبى حضَر ّن گزٍّی
غیزداًشجَ پذیزفتِ هیشَد لیکي ٍاحذ اجزایی ّیچ گًَِ هسئَلیتی در لببل
شزکت کٌٌذگبى غیز داًشجَ ًخَاّذ داشت.
 حضَر شزکت کٌٌذگبى در هحل هسببمِ ٍ هغببك بب بزًبهِ سهبى بٌذی ٍاحذاجزایی
الشاهی است ٍ شزکت کٌٌذُ هَظف است بب بِ ّوزاُ داشتي کبرت شٌبسبیی
هسببمِ در سهبى همزر ٍ در هحل هعیي شذُ حضَر داشتِ ببشذ.
هبدُ  -9شزایظ هسببمِ:
 سهبى اجزاّبی فزدی ٍ گزٍّی یکسبى هیببشذ.

 شزکت کٌٌذگبى پس اس هزدٍد شذى اس سَی توبهی داٍراى ببیذ اجزای خَد را
هتَلف ًوبیٌذ.
هبدُ  -5شزایظ ارسبل ٍیذیَ:
ٍ یذئَ ببیذ دارای کیفیت هٌبسب طذا ٍ تظَیز ببشذ.
 حذاکثز سهبى ّز ٍیذئَ  5دلیمِ ٍ حذاکثز حجن هجبس بزای ّز ٍیذئَ 900هگبببیت
هیببشذ.
 تظبٍیز هَببیلی بِ طَرت افمی ضبظ شًَذ.
 جولِ "این ویدیو جهت شرکت در مسابقه ستاره شو تهیه میگردد" بعذاس هعزفی
شزکت کٌٌذُ در ابتذا یب اًتْبی ٍیذئَ حتوب بیبى شَد.
 رعبیت هَاسیي اخاللی ٍ شزعی در تْیِ ٍیذئَ الشاهی هیببشذ.
 اهکبى ارسبل تظبٍیز آرشیَی ٍجَد ًذارد.
 تٌْب یک ٍیذئَ بب شزایظ فَق اس ّز شزکت کٌٌذُ پذیزفتِ هیشَد.
هبدُ  -6داًشگبُ ّبی شزکت کٌٌذُ:
 داًشگبُ ٍلی عظز(عج)رفسٌجبى
 داًشگبُ علَم پششکی رفسٌجبى
 داًشگبُ پیبم ًَر رفسٌجبى
 داًشگبُ آساد اسالهی ٍاحذ رفسٌجبى
 داًشگبُ فٌی ٍ حزفِ ای رفسٌجبى
 داًشگبُ هفبخزرفسٌجبى
 داًشگبُ کبر رفسٌجبى
 داًشگبُ عالهِ جعفزی رفسٌجبى
 داًشگبُ حضزت ًزجس(س)رفسٌجبى

