
 بسمه تعالی

 حرکتدرون دانشگاهی جشنواره  چهارمین 

 کاربردی  –دانشگاه جامع علمی برگزیدگان 
 

 بخش انجمن علمی فعال

 انجمن علمی دانشجویی برگزیده در مرحله دانشگاهی رقابت حوزه

 انجمن علمی دانشجویی برگزیده

 انجمن رشته عکاسی خبر اردبیل -1

 انجمن فناوری اطالعات ایالم  -2

 تهران 31انجمن کارآفرین فرهنگ و هنر  -3

  مازندرانانجمن علمی فوالدین ذوب آهن  -4

 انجمن علمی فناوری اطالعات لرستان  -5

 انجمن علمی حقوق مرکزی  -6

 اختراع، ابتکار و نوآوری

 کوبه قم شهرسازی معماری  انجمن آلی و معدنی پلیمری، مواد ترکیبی ساختار -1

افزایش  سدها کف از رسوب راحت شدن کنده جهت واترجتروش  به الیروبی دستگاه اختراع -2

 مکش رسوب انجمن حسابداری و حسابرسی مالیاتی قم

 دام انجمن ارگانیک دامی جهاد کشاورزی شهید زمان پور تهران برای ذبح دستگاه -3

 دستگاه هوشمند سازی موتورخانه های مدارس و ادارات اراک مرکزی -4

 کارآفرینی

 انجمن خانه کارگر کرج البرز SPG-09ساخت زاویه یاب توپ  -1

 انجمن کشاورزی جیرفت کرمان ارگانیککشت خیار  -2

 سونای تابشی انجمن مکانیک قند کرج البرز -3

 ساخت زاویه یاب فرماندهی بهمن انجمن خانه کارگر کرج البرز  -4

 ساخت تجهیزات صنایع فلزی انجمن مواد و جوش نیرو محرکه قزوین  -5

 طرح تولید و فرآوری گیاهان دارویی انجمن کشاورزی فارس  -6

 آموزش

 کارگاه آموزشی انجمن سازه های فضاکار جهاد دانشگاهی کرمان -1

 لرستان بروجردکارگاه آموزشی مهارت کسب و کار انجمن مدیریت  -2

 انجمن عالیفرد سن ایچ البرز CFD . GMD .GHPکارگاه آموزشی آشنایی با  -3

و نقشه برداری انجمن فناوری های بتن خود تراکم ،  افزودنی های شیمیایی بتنکارگاه اموزشی  -4

 نوین ایران فریمکو البرز 

 و تستهای غیر مخرب خانه کارگر تبریز  کارگاه آموزشی عملیات حرارتی -5

انجمن حسابداری  آشنایی با بازار سرمایه در ایران با محوریت بازار بورس کشور کارگاه آموزشی -6

 د دانشگاهی زنجان جها

 مسابقه علمی

 کامپیوتر  انجمن فناوری بروجرد لرستان مسابقات -1

 المپیاد مهارتی مکاترونیک انجمن کامپیوتر و رباتیک خانه کارگر تبریز -2

 مسابقه  پنجه های کارآمد  انجمن جوشکاری ذوب آهن اردبیل -3

 مسابقه موشکهای آبی اردبیل ذوب آهن اردبیل  -4

 تهران  33مسابقه پاستا انجمن گردشگری سیمرغ واحد  -5

 نشریه

 نشریه اوج انجمن روابط عمومی ایالم  -1

 نشریه مهندس جوش انجمن مهندسی جوش کنگان بوشهر -2

 نشریه آذین خودرو  انجمن برق صنعتی آذین خودرو البرز -3

 نشریه بابونه انجمن کشاورزی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان بوشهر  -4

 رمان انجمن کامپیوتر جهاد دانشگاهی لرستان نشریه هی -5

 تهران 33نشریه پیشرو پژوهان انجمن گردشگری سیمرغ واحد  -6

 
 



 ترویج

 همایش استارت آپ فیروزه انجمن فناوری اطالعات شهربابک کرمان -1

 تهران  11نمایشگاه ، همایش و جشنواره انجمن گرافیک فرهنگ و هنر  -2

 انجمن کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان بوشهرکارگاه های آموزشی و بازدیدهای  -3

 همایش تحوالت آیین دادرسی کیفری انجمن حقوق مرکزی  -4

 پنجمین جشنواره روز گرافیک با محوریت کارآفرینی و هنر جهاد دانشگاهی البرز  -5

سخنرانی تخصصی کاربردی درخصوص مهندسی مکانیک در صنعت خودرو ، جوشکاری تعمیری ،  -6

ازدید از خط تولید شرکت غذایی فرزام ، اداره ایمنی شرکت نفت و گاز جوشکای اصطکاکی و ب

 کارون انجمن لوله سازی اهواز 

 بخش انجمن علمی خالق

 انجمن علمی دانشجویی برگزیده در مرحله دانشگاهی حوزه رقابت

 انجمن سازه های فضاکار جهاد دانشگاهی کرمان  .1 آزاد بخش 

 انجمن زر ماکارون البرز .2 کارآفرینی ترویج و علمی انجمن

 ( مازندران آمل ذوب فوالدین ) انجمن مکانیک فذا .3 مقاومتی اقتصاد و علمی انجمن

 انجمن گرافیک حوزه هنری کرمان  .4  آزاد بخش

 انجمن قند کرج البرز  .5 مقاومتی اقتصاد و علمی انجمن

 

 

 واحد استانی  91در جشنواره =  واحدهای استانی  شرکت کننده تعداد

 اثر  014تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره = 

 ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، قزوین ،زنجان  ، کرمان ، بوشهر ، فارس ، تهران ،  سامی واحدهای استانی به ترتیب بیشترین آثار = البرزا

 گلستان  ، قم ، مازندران = همدان ، ایالم ، مرکزی ، لرستان =  خراسان شمالی ، خوزستان ، اردبیل

  


