فرمثبتنامانجمننجومدانشگاهآزاداسالمیواحدبناب
اهداف انجمن نجوم
 )1ترویج و توسعه علم نجوم و زنده کردن این علم کهن در بین قشر دانشگاهی جامعه .
 )2باال بردن سطح علمی عالقمندان و ایجاد زمینه مناسب  ،برای تجلی استعدادها و برانگیختن خالقیت و شکوفایی علمی دانشجویان  ،در حوزه این علم.
 )3نهادمند ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی پژوهشی دانشجویان.
 )4تقویت اعتماد به نفس و ایجاد خودباوری مثبت در دانشجویان .
 )5افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی-پژوهشی و جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.
 )6شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشگاه.
 )7اطالع رسانی صحیح و علمی در مورد موضوعات نجوم ایران و جهان.
 )8فعالیت و همکاری با سایر انجمن های دانشگاه های کشور در حوزه نجوم در سطح کشور.
 )9معرفی دانشگاه آزاد بناب به عنوان یکی از دانشگاه های فعال در خصوص فعالیت های علمی و پژوهشی در کشور.
دانشجوی گرامی با توجه به مطالب بیان شده ،در صورت تمایل فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید.

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی ...............................:رشته تحصیلی .................................:مقطع تحصیلی ……...……..… :سال ورودی  ............:کد دانشجویی...................................:تاریخ تولد .........../......./...... . :
محل تولد  ................... :شماره کد ملی .............................. :محل صدور شناسنامه  .................... . :شماره تلفن همراه (...................................... :شماره تلفن ضروری.............................:نسبت)...........:
آدرس پست الکترونیکی) ......................................................................... : (E-mailآدرس دقیق محل سکونت................................................................................................................................. :

اطالعات سایبری
در صورت تمایل همانند نمونه لطفاً نام شبکه و نام های کاربری خود را در جوامع مجازی مرسوم یادداشت فرمائید.
نام کاربری

نام کاربری

نام شبکه

نام شبکه

Instagram........... : ............................................................
Username-sample1
1.........................
....................................../ 4.................................... : ..................................................................................................
2.................................... : ................................................................................................../ 5.................................... : ..................................................................................................
3.................................... : ................................................................................................../ 6.................................... : ..................................................................................................

عالقمندی ها
در چه زمینه ای عالقمند به همکاری با انجمن می باشید؟
نشریه علمی دانشجویی

برنامه های رصدی

تابلوی اعالنات انجمن

برگزاری مسابقات علمی

برگزاری نمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری تورهای علمی

برگزاری کارگاه

برگزاری همایش های علمی

سایت و وبالگ

مهارت ها
.

لطفا امکانات و توانمندی های خود را جهت فعالیت در انجمن نجوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب مطرح نمائید.

.

دوست دارید انجمن درچه زمینه های دیگری فعالیت نماید؟

