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روسا و سرپرستان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان

با سالم و احترام؛

   به استحضار میرساند، به منظور افزایش انگیزه و ایجاد فضای رقابت سالم بین دانشجویان و شناسایی 

دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویی، همه ساله جشنواره حرکت در دو مرحله دانشگاهی و ملی 

برگزار میشود. در همین راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد ضمن حضور مؤثر در 

پانزدهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، دهمین جشنواره دروندانشگاهی حرکت را با همکاری 

واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی برگزار نماید. ضمن تقدیر و تشکر بابت معرفی رابطین 

جشنواره و نیز اطالعرسانی و برگزاری جلسات توجیهی برای مراکز آموزش در خصوص نحوه آمادهسازی 

پوسترها در قالب اینفوگرافی، مستدعی است با عنایت به راهاندازی سامانه جشنواره، ضمن اطالعرسانی 

موثر به دانشجویان  مقرر فرمائید، اهتمام ویژه به موارد ذیل صورت پذیرد: 

نصب پوستر جشنواره در تابلوهای مراکز آموزشی و نیز بارگذاری فایل پوستر جشنواره در وب  

سایت پورتال مراکز آموزشی

اطالعرسانی گسترده و مؤثر به کلیه انجمنهای علمی دانشجویی و دانشجویان خالق و فعال در  

زمینههای علمی

برگزاری جلسات توجیهی با کارشناسان واساتید و دانشجویان خالق و فعال انجمنهای علمی  

دانشجویی 

اتخاذ راهکارهای مناسب برای مشارکت حداکثری و ایجاد فضای رقابتی به منظور توسعه کمی  

و کیفی فعالیتها و حضور فعاالنه در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت 

ثبت مشخصات اولیه، تعیین زمینه فعالیت آثار و نیز بارگذاری دستاوردها در حوزههای رقابتی  

۹ گانه، طبق دستورالعمل و راهنمای پیوست، در سامانه harekat.uast.ac.ir  توسط کارشناس 
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فرهنگی مراکز آموزشی (نام کاربری هر مرکز آموزشی در جدول پیوست درج شده و رمز عبور برای 

همه مراکز آموزشی ۱۲۳۴۵۶ میباشد که بعد از ورود باید تغییر یابد.)

ثبت آثار، فعالیتها و دستاوردهای فردی، گروهی دانشجویان و انجمنهای علمی  

دانشجویی در بازه زمانی اول خرداد  ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۱  بوده و مهلت بارگذاری 

آثار و تایید یا اصالح نهایی آثار توسط رابطین واحدهای استانی تا پایان شهریور میباشد.

مشخصات داوران مجرب مراکز به همراه روزمه کاری مرتبط با جشنواره حرکت تا  

تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ارسال شود.

    پیشاپیش از مشارکت کلیه روسای محترم کمال تشکر را دارد.


