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کذ هتقاضی:
(تَسط دبیرتاًِ تهویک هیگردد)

فراخـوان رقابـت بـرای کسـب مـدال ملـی محیـطزیـست
ًظر بِ برگساری ّفتویي ّوایش ٍ ًوایشگاُ هلی هحیط زیست ٍ تحراى ّای پیش رٍ در
اردیبْشت  ، 9911کلیِ شرکتّا ،سازهاىّا ٍ هجوَعِّای فعال در زهیٌِّای هرتبط با هحَرّای علوی
ّوایش ،هیتَاًٌذ در رقابت هذال هلی هحیط زیست ،اعالم آهادگی ًوایٌذ .بخشّای هختلف ایي طرح
عبارتٌذ از شرکت برتر فعال در حَزُ هحیط زیست ،تَلیذکٌٌذُ برتر هحصَالت سازگار با هحیط زیست،
استاد برتر ،کتاب برتر هحیط زیست ،داًشجَی برتر هحیط زیست ،پرٍشُ برتر سازگار با هحیط زیست،
هعادى برتر ،پایاى ًاهِ تحقیقاتی برتر ،رساًِ برتر ٍ فعال برتر هحیط زیست.
در اینني راسننتا بایسننتی اطالعننات تَاسننتِ شننذُ ریننک بننِ دقننت تهویننک ٍ بننِ ّوننراُ رزٍهننِ ٍ کلیننِ
اسٌاد ٍ هذارکی کِ بنِ فرآیٌنذ بررسنی کونی هیهٌنذ (اعنن از کتناب ،گَاّیٌاهنِّنا ٍ ونَایس درینافتی
 ،)....از طریق ایویک یا پست پیشنتاز بنِ دبیرتاًنِ هرکنسی ارسنال گنردد .سنتاد گنسیٌش هـذال هلـی
هحیط زیسـت بنا ّوهناری ّی نت علونی پنب از بررسنی هنذارر در ونَرت لنسٍم اقنذام بنِ اعنسام
کارشننٌاو ٍ هصنناحبِ تَاّننذ ًوننَد .شننایاى رکننر اسننت هْلننت ارسننال هننذارر  93بْونني 9911
هیباشذ ٍ قابک توذیذ ًخَاّذ بَد.
ّوچٌیي بِ برگسیذگاى در هراسن اتتتاهیِ تٌذیب ٍ لَح وشٌَارُ اّذا تَاّذ شذ.
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ًام (حقیقی یا حقَقی):

ًام هذیر عاهل (حقَقی):

شوارُ ثثت (حقَقی):

شوارُ اقتصادی (حقَقی):

زهیٌِ فعالیت:
صٌذٍق پستی/کذ پستی:

ًشاًی:
فکس:

تلفي:
ٍب سایت:

تلفي ّوراُ:
پست الکترًٍیک:

عٌَاى طرح/پرٍشُ/کتاب:
ایٌجاًة  ...........................................هتقاضی رقاتت در تخشّای زیر ّستن:
 ......شرکت برتر فعال در حَزُ هحیط زیست (رزٍهِ  +کپی اساسٌاهِ)
 ......تَلیذکٌٌذُ برتر هحصَالت سازگار با هحیط زیست (رزٍهِ  +کپی اساسٌاهِ)
 ......استاد برتر (رزٍهِ)
 ......کتاب برتر هحیط زیست (رزٍهِ ًَیسٌذُ (ّا) +یی ًسخِ از کتاب)
 ......داًشجَی برتر هحیط زیست (رزٍهِ  +کپی کارت داًشجَیی هعتبر یا گَاّی تحصیک  +ریس ًورات)
 ......پرٍشُ برتر سازگار با هحیط زیست (طرح پرٍشُ  +رزٍهِ هجری)
 ......هعادى برتر (هعرفی هعذى ،هحک ،فرایٌذ استخراج ٍ تَلیذ)
 ......پایاى ًاهِ تحقیقاتی برتر در زهیٌِ هحیط زیست (فایک  PDFیا ًسخِ چاپی پایاى ًاهِ  +رزٍهِ ًَیسٌذُ  +رزٍهِ
استاد راٌّوا)
 ......رساًِ برتر (ٍبسایت ،هجلِ ،رٍزًاهِ )...
 ......فعال برتر هحیط زیست (رزٍهِ)

هْر ،اهضا ٍ تاریخ
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