
 راهنمای ششمین دوره اعطای جایزه محیط زیست

 ویژه دانشجویان دانشگاه های کشور

ه به پاس قدردانی از تالشهای جامع مفتخر است که صنعتی اصفهان دانشگاهبیعی دانشکده منابع ط

 جایزهششمین دوره  زمین پاک روز جهانی همزمان با دانشجویی در زمینه حفاظت محیط زیست

  .تقدیر نمایدبرگزیدگان  ازرا برگزار کرده و محیط زیست 

 

  20/1/1401 تاریخ تا حداکثر:  آثارمهلت ارسال  

  19/2/1401 : برگزاریزمان  

 لینک جلسه ی مجازی  https://meet.iut.ac.ir/b/qqg-4yd-eel-jcz 

 

 شرایط عمومی شرکت کنندگان

 ر،پیام نوهای دولتی، آزاد، دانشگاه دکتریردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجویان کا -

 ای سراسر کشورهای فنی و حرفهغیرانتفاعی و آموزشگاه

 بوده است به بعد 1398زمان فراغت از تحصیل آنها از اسفند که  فارغ التحصیلدانشجویان  -

 .امکان شرکت در مسابقه را خواهند داشت

 یالن )بدون محدودیتفارغ التحصو  دانشجویان فعال در بخش ایده های استارتاپی امکان مشارکت -

 وجود دارد.های کشور محققان پسادکتری دانشگاه زمان فارغ التحصیلی( و

 

 

 



 :مورد نیاز مدارک

   مقطع  رشته و، تولد و محل سال ،شماره ملی  نام خانوادگی، نام و شاملمتقاضی مشخصات کامل

  دانشگاه محل تحصیل تحصیلی،

 کارت دانشجویی تصویر 

 کارت ملی  تصویر 

  به بعد( 1398مدرک فارغ التحصیلی )در صورت فراغت از تحصیل از اسفند  تصویر 

  ایمیل، همراه ثابت و شماره ،کدپستی آدرس و شامل مشخصات تماس 

 

  مدارک مرتبط ارسال شود ریز یاز بندها کیهردر : 

  :رساله های برتر با محوریت محیط زیست پایان نامه ها و-1

ایان پ ارزشیابی نتیجه یا نمره ،رساله/از پایان نامه دفاع یدیهیتصویر تأ ،تاریخ دفاع فرم ارائه ی

ه فایل همرابه  مقاله پذیرش یدیهییتأ نامه تصویر ،پایان نامه/رسالهاز  مقاالت مستخرج رساله،امه/ن

 و یا پایان نامهچکیده  ،مقاله چاپ شدهدرصورتی که  فایل کامل مقاله ،مقاله در صورت پذیرش

 ،در یک  صفحه خالصه یافته های اصلی ،در یک صفحه رساله

: ابداع،اختراع و طرح های نوآورانه و دانش بنیان مرتبط با حفاظت محیط زیست -2  

 های پژوهشی طرح در مورد ، تاییدیه علمی،اختراع یه یدیتأ ، تصویراختراع فیاز توص یاخالصه

یافته های اصلی طرح )در یک صفحه(، خالصه ، طرح ، عنوانمجری و همکاران مشخصات ، قرارداد

 گزارش و یا گزارش مدیریتی طرح به همراه مستندات مربوطه

:تحقیقات علمی ارزشمند و موثر در زمینه نجات گونه های کمیاب و در معرض خطر -3  

و مطابق با  باشد  پژوهشی ، تحقیق و یا طرحبه صورت پایان نامه 2و  1می تواند در قالب بند  

ذکر شده در بندهای فوق مستندات ارایه شود. موارد  



 :         ظت محیط زیست و همکاری با سمن های محیط زیستیفرهنگ سازی در زمینه حفا -4

مدارک و مستندات فعالیت های صورت  ی مرتبط به همراهدستاوردهای فعالیتها مشخصات و ارایه

  گرفته با تایید مراجع مرتبط

  :فعالیت گروه های دانشجویی و انجمن های علمی در زمینه های منابع طبیعی و محیط زیست -5

دانشگاه/سازمان/نهاد  یهتایید ندات معتبر به همراهمست ارایه خالصه فعالیتها به همراه مدارک و

 حامی

 

 ر حوضه های زیر: ایده های استارتاپی د -6

 گازهای فلر در پاالیشگاه ها کاهش، حذف و بازگردانی -

  مدیریت اصولی پساب های صنعتی در پاالیشگاه ها-

 

  اسالید( 20و یا فایل پاورپوینت )در حداکثر  صفحه( 5توضیحات ایده )حداکثر در  ورد فایل -

با فرمت  دقیقه 3با حداکثر زمان  (تصویری )حاوی توضیحات مرتبط با ایده ارایه کلیپ -

MP4 

و میزان سرمایه  شامل نوآوری، نمونه های داخلی و یا خارجی، توجیه اقتصادی اطالعات ایده -

 گذاری و بازگشت سرمایه در فایلهای توضیحی و کلیپ تهیه شده ارایه شوند.

 

 :ارسال مدارکنحوه 

آدرس همه مدارک به صورت فایل پی دی اف و در قالب یک فایل زیپ شده به 

 ارسال شود.  environmentalawardiut@gmail.comایمیل

 

اطالع رسانی  natres.iut.ac.irتوضیحات بیشتر در مورد نحوه و زمان برگزاری در سایت 

 خواهد شد.
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