
 کنداکتور کمپ تابستانی علم و صنعت

 تیر 27شنبه یک

مدت  نام برنامه

 )دقیقه(

 محل زمان

 سردر دانشگاه 30:03الی  30:33 03 پذیرش

د جزوهد برنا  د نقشاا  دانشااگاه و بردی ابزاررا در   ا   قنع علمید  CDپک شااا ک ف، د درچر، د دکدفارد  ***

آ ک  در طکل   ا  برگزاری فمپد این وسااایک را ال م ب  ذفر اسااد دانشگ،رد. آ ک  قرار  یپذیرش در ادچ،ار دانش

 ب  رمراه داشچ  باشد و ا  آ   راقبد فند.

 باشند.فمپ تابسچانی ب،م   ی آ ک ا  عزیز حاضر درفل،  دانش ***

 آ ک  ب   نزل ب   رب،ا  فمپ اعالم گردد.دکارشمند اسد در   ا  پذیرشد نحکه با گشد دانش ***

 اردوی درون دانشگاه

 )گردش علمی(

آرند  عمارید دانشکده راه 00:03الی  0:03. 023

  کان،ک

 آ ک ا  عزیز با لباس  ناسب برای فمپ تابسچانی در برنا   حاضر شکند.دانش ***
 د ففش ور شی  ناسبد فاله نقابدارد فرم ضد آرچاب تکص،   ،گردد.تر و ترج،حا قدیمیرای راحداسچفاده ا  لباس

در صااکرتی ف  ن،ا  ب   پذیرایی  ،ا  وعده بعد ا  این برنا   انجام شااده و آورد  دکرافی ا   نزل ضاارورتی ندارد. 
شچری برای رعال،د دارید  ی  سالم         فالری ب، صرف  کاد غذایی نا ش،د. لطفا ا    شچ  با سالم ب  رمراه دا تکان،د اغذی  

 شا ک ،،پسد پفک و ... در فمپ دکدداری رر ای،د.

 اردوی درون دانشگاه

 های ورزشی()رقابت

 سالن حجاب و سالن پ،نگ پنگ 00الی  00:03 03

 لباس و لکا م ور شی  ناسب ب  رمراه داشچ  باشند.آ ک ا  عزیز دانش ***

 باشد.بد ،نچک د تن،س روی  ،ز و ،ند آیچم دالق،د رنری  ی سابقات شا ک 

  سجد دانشگاه 00:03الی  00:33 03 نماز و استراحت

 شکد.اقا   نما  و اسچراحد رر رو  در  سجد شهدای دانشگاه انجام  ی ***

 دانشگاه اردوی درون

 )مسابقه طبخ غذا(

 )سالم اهللبکسچا  حضرت  عصک    00:33الی  00:03 03

 عل، (

 شکد وگ،رد. پخد روی شعل  گا  انجام نمیآ ک  قرار  یفل،  لکا م  کرد ن،ا  جهد طبخ غذا در ادچ،ار دانش ***

 باشد.،،نی و تزئ،ن غذا  یدطری ارراد را تهدید نخکارد فرد و بخش اصلی ا چ،ا  روی سفره

 اسچخر دانشگاه 03:03الی  00:33 03 استخر

 ب  رمراه داشچ  باشند. دانش آ ک ا  عزیز لکا م شنا ***

 آ ک ا  دکارند بکد.نفره رمراه دانش 0رای عالوه بر حضکر ناج،ا  اسچخرد  رب،ا  فمپ ن،ز در گروه

 پایان روز اول

 



 تیر 22شنبه دو

مدت  نام برنامه

 )دقیقه(

 محل زمان

 سردر دانشگاه 30:00الی  30:33 00 پذیرش

 

کارگاه عملیاتی مدیریت و کنترل 

 پروژه

آ فی تئاتر پارک حضرت  03:33الی  0:00 50

 )سالم اهلل عل، ( عصک   

 آ ک   کجکد اسد.پک دانشجزوهد درچر،  و دکدفار در  ***

 شکد.رای نقش  گنج اسچفاده  ی طالب آ ک ش داده شده در این فارگاهد ب  صکرتی عملی در آیچم

)سالم اهلل پارک حضرت  عصک    00:03الی  03:33 03 نقشه گنج )بخش آیتم(

 عل، (

 ب  رمراه داشچ  باشند.آ ک ا  عزیز لباس  ناسب انشد ***

صک سردرد  ح،ط دانشگاه )حدرا 00:33الی  00:03 03 نقشه گنج )بخش چالش فکری(

 2دانشکده  کان،کد درب شماره

یابی و حک  سائک ،الش رکرید در رو  برنا   ارائ  رای  کرد ن،ا  جهد نقش تکض،حات فا ک و رارنمایی ***

 شکد. ی

  سجد دانشگاه 05:03الی  00:33 03 نماز، استراحت و پذیرایی

 

)سالم اهلل پارک حضرت  عصک    03:33الی  05:03 03 کارگاه تشریح

 عل، (

 را قرار دکارد گررد. در ادچ،ار گروهظارت  رب،ا  تحد ندر برنا   تشریح ابزار جراحی و لکا م تشریح  ***

 دومپایان روز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تیر 29شنبه سه

مدت  نام برنامه

 )دقیقه(

 محل زمان

 سردر دانشگاه 30:00الی  30:33 00 پذیرش

 

آ فی تئاتر پارک حضرت  03:33الی  0:00 50 های چندگانهکارگاه آموزشی مهارت

 )سالم اهلل عل، ( عصک   

 ،نگ ن،رو و ...د پ دارای ال م درباره رکارضشا ک فل،  آ ک ش ***

 گ،رد.را قرار  یابزاررای سادد بعد ا  فارگاه در ادچ،ار گروه

چندگانه )آیتم موشک آبی/ بخش 

 ساخت(

 تئاتر روبا آ فی  03:50الی  03:33 50

آ ک  بکده و در ر عهده دانشطراحی  کشک ب گ،رد.آ ک ا  قرار  یتما ی تجه،زات و ابزار ال م در ادچ،ار دانش ***

 شکد.رو  انجام  یرما  

چندگانه )آیتم موشک آبی/ بخش 

 النچینگ + داوری(

 ح،ط دانشگاه )حدراصک سردرد  00:03الی  03:50 50

 2دانشکده  کان،کد درب شماره

 

چندگانه )آیتم نجات تخم مرغ/بخش 

 ساخت سازه(

  ح،ط دانشگاه ) ،زرای فاری( 02:00 الی 00:03 50

 گ،رد.آ ک ا  قرار  یتما ی تجه،زات و ابزار ال م در ادچ،ار دانش ***

چندگانه )آیتم نجات تخم مرغ/بخش 

 مسابقه(

  ح،ط دانشگاه 00:33الی  02:00 50

 

و راکت  چندگانه )آیتم سازه آبی

 /بخش ساخت و مسابقه(الکلی

در صکرت وجکد  50

   ا  فاری

 دانشگاه ح،ط 

 گ،رد.آ ک ا  قرار  یتما ی تجه،زات و ابزار ال م در ادچ،ار دانش ***

  سجد دانشگاه 05:03الی  00:33 03 نماز، استراحت و پذیرایی

 

 )ره(آ فی تئاتر ا ام دم،نی  03:03الی  05:03 03 دانشنما و اختتامیه

 تکانند در این برنا   جذاب علمی شرفد نمایند.والدین عزیز  ی ***

 


