
 

 

 

 

 

 فرم درخواست ثبت نام در اولین دوره مسابقه ملی طراحی

 9316ماه  آذر –دانشگاه قم  –ایران 

 / شرکت نام دانشگاه  

 نام تیم شرکت کننده  

 نام و نام خانوادگی  
استاد 

 راهنما
 پست الکترونیک  

 شماره تماس  

 اعضای تیم خانوادگینام و نام  رشته تحصیلی پست الکترونیک  شماره تماس

 ) سرگروه( 1        

    2 

        3 

 باید کامال رعایت گرددمسابقات شرایط مندرج در آیین نامه 

 

 توضیحات:

 ثبت نام در مسابقه رایگان می باشد. .1

 می باشد. 1316ماه مهر  22آخرین مهلت ثبت نام  .2

اسکن شده و به آدرس ایمیل  jpegفرم ثبت نام و تمام مدارک خواسته شده باید با کیفیت مناسب و فرمت  .3

( design@qom.ac.ir   ).ارسال گردد 

 گردد.باید در صورت انتخاب شدن طرح شما در زمان اهدا جوایز ارائه اصل فرم ثبت نام و سایر مدارک  .4

برای شما ارسال  ثبت ناممسابقه، پیام تایید  از تاریخ ارسال مدارک به دبیرخانه ساعت  44ی که پس از گذشت در صورت .5

 نگردید این موضوع را از طریق دبیرخانه پیگیری نمایید.

 

mailto:design@qom.ac.ir
mailto:design@qom.ac.ir


 به نام خدا

 

 تعهد نامه

 

...................................................... از ...................................................................... به عنوان استاد راهنمای تیم ...........................اینجانب 

ه اعضای تیم که اسامی و امضای آن ها در ذیل موجود می باشد، ملزم به رعایت دانشگاه ......................................................... به همرا

قوانین آیین نامه مسابقه بوده و با حذف تیم به دلیل رعایت نکردن هریک از بندهای آیین نامه مذکور موافق هستم و متعهد         

اشتن هیچ گونه اعتراض شفاهی، نظر خود را به صورت می شوم خود و اعضای تیم به نظر کمیته داوران احترام گذاشته و بدون د

کتبی به کمیته برگزاری مسابقه اعالم می دارم. همچنین اعضای تیم متعهد به رعایت بندهای آیین نامه بوده و حق هیچ گونه 

وران( گردد با حذف اعتراضی به داوران را نداشته و هرگونه عملی که موجب ایجاد اخالل در روند برگزاری مسابقه ) طبق نظر دا

 تیم از دور مسابقات موافق هستم. همچنین مسئولیت حضور در این رقابت بر عهده اینجانب می باشد.

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                                                                                     

 امضا و تاریخ                                                                                                                                   

 

 

 اسامی و امضای اعضای تیم:

 امضا –تاریخ  –نام و نام خانوادگی       امضا –تاریخ  –امضا        نام و نام خانوادگی  –تاریخ  –نام و نام خانوادگی 

 ) سرگروه (                                   

  

 


