
 

 

 
 هب انم خالق داانیی 

 ی بدیم یرمحمدیمحمد م ی عل دیدکتر س یجناب آقا

 اصفهان  یصنعت دانشگاه ریاست محترم

 
 باسالم و احترام 

کار،   و  کسب  به  ایده  تبدیل  هدف  با  و  پیاپی  سال  پنج  جوان  دانشمندان  و  اندیشمندان  جشنواره  رساند،  می  استحضار   به 

ششمین دوره    امسال پرورش استعدادها، تقویت روحیه نوآفرینی و کارآفرینی و ایجاد انگیزه و امید در جوانان کشور برگزار گردید و  

 آن در سطح ملی و بین المللی برگزار خواهد شد. 

روسای   فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  همراهی  سال  امیرکبیر،   دانشگاهپنج  بهشتی،  شهید  شریف،  تهران،  کشور)  برتر   های 

 معه علمی کشور، از افتخارات علم و صنعت، خوارزمی و ...( اساتید، نخبگان، دانشجویان مستعد سراسر کشور و تایید و استقبال جا

 این جشنواره است. 

 یقین داریم، برگزاری جشنواره به منظور پیشبرد این علم در کشور، با همیاری روسای دانشگاه های سراسر کشور و نمایش جایگاه  

ن و اساتید ایرانی سراسر علم و اندیشه کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران در جهان، با همراهی و همکاری کلیه عزیزان، دانشجویا

 دنیا، مایه مباهات خواهد بود. 

شامل   پایه،  علوم  حوزه  در  جشنواره  شیمی   1بخش    پنج محورهای  فیزیک   2(  زیستی   3(  علوم  شناسی 4(  زمین   ) 

 به عنوان رویکرد ویژه خواهد بود. هوش مصنوعی  کامپیوتر و همچنین ( ریاضی و علوم5 

 مهلت    زلمی آن مرکز محترم در توسعه علم و فناوری کشور، خواهشمند است با در نظر داشتن آغالذا با توجه به نقش و جایگاه ع 

ایده   ماه  ثبت  ارتباطی مرتبط،   1401از اول مرداد  نسبت به اطالع رسانی جشنواره مذکور از طریق سایت و کانال های 

 مساعدت و دستور الزم را مبذول فرمایند. 

بیشت  همچنین های  هماهنگی  شماره  جهت  به   ) عمومی  روابط  دبیر   ( زر  تشت  هنگامه  خانم  سرکار    09937793822ر 

 معرفی می گردند.  به حضور

 پیشاپیش از حسن نظر و دستور مساعدی که در این ارتباط صادر می فرمائید کمال تشکر را داریم. 

 

 1401آذرماه  زمان برگزاری جشنواره:  

 persia.com-www.ysfسایت جشنواره:  

 ysf_persia@اینستاگرام جشنواره:  

 info@ysf-persia.comایمیل جشنواره:  
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جمیلی شادی  

دبیرخانه دائمی رئیس   


