باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برتر دانشگاهی از تسهيالت دورة پسادكتری
(جايزة شهيد دكتر چمران)
مقدمه

به استناد تبصرة مادة  3و تبصرة  2مادة  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برترر دانشرگا ی» مصرو
یئت امناي بنیاد ملی نخبگان در تاریخ  3334/3/33و به منظور اجراییسازي بند «الف »2 -از مادة  4آییننامۀ مذكور و برا
دف ارتقاي توانایی اي پژو شی  ،فناورانه و آموزشی دانش آموختگان برترر دانشرگا را  ،پژو شرگا را و سرایر مراكر
آموزش عالی و پژو شی كشور در فاصلۀ زمانی پس از دانشآموختگی تا اشتغال ،این شیو نامه بهمنظور بهر مندي دانش-
آموختگان برتر دانشگا ی از تسهیالت دورة پسادكتري كه به پاس خدمات علمی شهید دكتر مصرف ی چمرران ،برا عنروان
«جای ة شهید دكتر چمران» نامگذاري شد  ،تدوین شد است.
مادة  .1تعاريف

در این شیو نامه ،عنوان اي اختصاري زیر ،جایگ ین عبارت اي كامل آن ا میشود:
الف« .بنياد» بهجاي «بنیاد ملی نخبگان»؛
ب« .معاونت آيندهسازان» بهجاي معاونت آیند سازان بنیاد؛
ج« .كارگروه» به جاي «كارگرو شناسایی دانشآموختگان برتر» متشكل از معاون آینرد سرازان بنیراد یرا یكری از مردیران
حوزة معاونت آیند سازان (به انتخا معراون آینرد سرازان بنیرادب برهعنروان رئریس كرارگرو و دسرتكر سره ترن از
صاحبنظران حوزة فعالیت اي نخبگانی (به پیشنهاد معاون آیند سازان بنیاد و موافقت رئیس بنیادب؛
د« .مؤسسة علمی» به جاي ر یك از مراك آموزش عالی  ،پژو ش و فناوري داخل یا خارج از كشور كه صحت مردار
صادرة آن ،به تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پ شكی و یا شروراي عرالی
انقال فر نگی رسید باشد؛
ه« . .دانشآموخته» بهجاي ر یك از دانشآموختگان دور اي تحصیلی دكتري تخصصی و یا تخصر

یرا فرو تخصر

(رشته اي پ شكیب مؤسسه اي علمی؛
و« .دانشآموختة برتر» بهجاي ر یك از دانشآموختگانی كه بر اساس این شیو نامه برگ ید میشوند؛
ز« .پژوهشگر» بهجاي ر یك از دانشآموختگان برتري كه بر اساس این شیو نامره ،مشرغول بره پرژو ش در دورة پسرادكتري
میشوند؛
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ح« .طرح تقاضا محور» بهجاي ر یك از طرح اي پژو شی كه بر اساس نیاز نهاد اي دولتی یرا يیردولتری (اعر از مراكر
صنعتی  ،مراك خدماتی و امثال آن اب و در قالب قرارداد بین مؤسسۀ علمی و نهاد مورد نظر انجام میشود؛
ط« .طرح اولويتمحور» به جاي ر یك از طرح اي پژو شی كه بر اساس یكی از اولویت اي پژو شی مذكور در اسرناد
رسمی عل و فناوري كشور ،انجام میشود.
مادة  .2نحوة انتخاب برگزيدگان

« .3-2كارگرو  ،از میان دانشآموختگانی كه بر اساس بند اي زیر ،دستك  05امتیاز از فعالیت راي آموزشری 355 ،
امتیاز از فعالیت اي پژو شی و  305امتیاز از مجمرو فعالیرت راي علمری  ،پژو شری و فناورانرۀ منردرج در جردول
پیوست كسب كرد باشند ،برگ یدگان را تا سقف سهمیۀ تعیینشد بر اسراس بخرش «الرف» بنرد « »3-0مرادة  0ایرن
شیو نامه ،انتخا میكند.
 .2-2امتیاز حاصل از میانگین كل دانشآموختگی ر یك از دور اي تحصیلی ،پس از اعمال ضرایب مسانسرازي رشرته-
مؤسسه اي كشور كه از سوي معاونت آیند سازان تعیین میشود ،محاسبه میگردد.
تبصره .براي دور اي تحصیلی كه بهصورت پژو شمحور طری شرد انرد ،امتیراز حاصرل از میرانگین كرل دانرشآمروختگی
درنظر گرفته نمیشود.
 .3-2ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبۀ امتیاز ر مقاله ،بر اساس آییننامۀ ارتقراي مرتبرۀ علمری اع راي
یئت علمی (مصرو وزارت علروم  ،تحقیقرات و فنراوريب محاسربه مریشرود .مننرین در محاسربۀ امتیراز طررح راي
پژو شی ،تعداد و ترتیب مكاران  ،مدت زمان اجراي طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته میشود.
 .4-2در مجمو امتیاز مقاالت ،صرفاً امتیاز د مقاله كه بیشترین امتیازات را براي دانشآموخته دارند ،درنظر گرفته میشود.
 .0-2صرفاً براي طرح اي پژو شی كه بهطور كامل یا مرحلهاي از آن ،خاتمهیافتره باشرد ،امتیراز درنظرر گرفتره مریشرود؛
ضمناً امتیاز طررح رایی كره در دوران دانشرجویی اجررا شرد انرد ،در صرورت موافقرت یرا رضرایت اسرتاد را نمراي
دانشآموخته در زمان اجراي طرح ،لحاظ میشود.
 .6-2امتیاز كتا

ا براي كتا

اي علمی مرتبط با تخص

متقاضی لحاظ میشود كره پرس از دانرشآمروختگی و یرا برا

مشاركت استاد را نما در دورة دانشجویی ،منتشر شد باشند .براي كتا

ایی برا موضروعات مجموعرۀ پرسرش را و

آزمون ا  ،حلالمسائل و نظایر آن ا ،امتیازي در نظر گرفته نمیشود.
 .7-2تعیین فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاونت آیند سازان است.
 .8-2سقف امتیاز دریافتی از جشنوار ا و مسابقه اي مورد تأیید بنیاد كه عنوان آن ا در جدول پیوست ذكر نشرد اسرت،
بر اساس مقررات مصو بنیاد ،تعیین و در امتیاز اي متقاضیان لحاظ میشود.
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 .3-2ردیف منظورشد در جدول پیوست براي «سایر فعالیت اي علمی  ،پژو شی  ،فناورانه و فر نگی» ،براي مرواردي منرون
كسب جوای معتبر بینالمللی  ،مكاري با نهاد اي ملی و استانی در راستاي رشد و پیشرفت كشور و موارد نظیرر آن را ،در
نظرگرفته شد كه به دلیل عمومیت نداشتن ،در جدول لحاظ نشد است .امتیاز این ردیف برراي متقاضری ،بره پیشرنهاد بنیراد
استانی ذيربط و تأیید بنیاد ملی لحاظ میشود.
 .35-2امتیاز ر فعالیت پژو شی ،بهازاي ر سال فاصلۀ زمانی بین «تاریخ درخواست» و «بیشینۀ تراریخ دانرشآمروختگی و
تاریخ انجام فعالیت» ،در ضریب دوسوم ضر میشود.
مادة  .3تسهيالت جايزة شهيد دكترچمران

 .3-3دانشآموختگان برتر ،مشمول تسهیالت زیر میشوند:
الف .گذراندن دورة پسادكتري زیر نظر استاد می بان در یكی از مؤسسه اي علمی كشور؛
 .دریافت كارم د معادل حقو و م ایاي استادیار پایۀ یك در سال پذیرش پژو شگر؛
ج .برخورداري از بیمۀ تكمیلی درمان ،مفابق مقررات بنیاد ،در طول دورة پشتیبانی بنیاد؛
د .تسهیالت فر نگی  -رفا ی مذكور در بند «الف »4 -مادة  4آیریننامرۀ «شناسرایی و پشرتیبانی از دانرشآموختگران
برتر دانشگا ی» (مصو

یئت امناي بنیاد در تاریخ 3334/3/33ب در طول دورة پشتیبانی بنیاد؛

ر .اعتبار ارتباطات علمی شامل:
ر.3-كمك ینۀ شركت در یك مجمع علمی خارجی،
ر .2-كمك ینۀ شركت در دو مجمع علمی داخلی.
تبصرة  .1در صورتی كه طرح پژو شی پژو شگر ،تقاضامحور باشد ،حداكثر  05درصد و چنرانچره اولویرتمحرور
باشد ،حداكثر  85درصد از تسهیالت موضو بخش اي « » و « ر» این بنرد را بنیراد پرداخرت مریكنرد و
مابقی آن بر عهدة مؤسسۀ علمی پذیرندة پژو شگر یا سایر نهاد اي حمایتكنند است .تعیین می ان دقیرق
سه بنیاد ،بر عهدة كارگرو است.
تبصرة  .2مهلت است اد از تسهیالت وام ساخت  /خرید مسكن ،تا سه سال پس از تاریخ برگ یدگی و مهلت است اد
از سایر تسهیالت بخش «د» ،تا دو سال پس از تاریخ برگ یدگی و مهلت است اد از تسرهیالت بخرش « رر»
تا شش ما پس از اتمام دورة پسادكتري است.
تبصرة  .3موضو مجامع علمی مربوط به بخش « ر» این بند ،بایرد مررتبط برا حروزة فعالیرت علمری دورة پسرادكتري
پژو شگر و مرا با ارائۀ مقاله در مجمع باشد.
تبصرة  .4پژو شگر میتواند اعتبار بخش « ر »3-این بنرد را برراي شرركت در كارگرا ی آموزشری مررتبط برا حروزة
فعالیت اي علمی خود ینهكند.
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تبصرة  .5مهلت است اد از اعتبارات بخش « ر» این بند ،حداكثر شش ما پس از اتمام دورة پسادكتري است.
تبصرة  .6مبلغ اعتبار ر یك از بخش اي «د» و « ر» این بند را رئیس بنیاد تعیین میكند.
 .2-3مدت زمان پشتیبانی بنیاد از پژو شگر در دورة پسادكتري ،حداكثر یك سال است.
تبصره .در صورت نیازِ استاد می بان و عملكرد مناسرب پژو شرگر ،بره تشرخی

معاونرت آینرد سرازان ،تمدیرد ایرن

تسهیالت براي حداكثر یك سال دیگر امكانپذیر است.
 .3-3پژو شگر براي بهر مندي از تسهیالت این شیو نامه ،نباید در طول دورة پسادكتري ،یچگونه اشرتغال دیگرري (اعر
از قراردادي  ،پیمانی یا رسمیب كه منجر به پرداخت حق بیمه براي وي شود ،داشته باشد.
 .4-3پس از پایان دورة پسادكتري،گوا ینامۀ فعالیت پژو شگر ،از سوي استاد می بان به وي اعفا میشود.
مادة  .4شرايط استاد ميزبان

شرایط استاد می بان پژو شگر به شرح زیر است:
الف .یكی از اع اي یئتعلمی مؤسسۀ علمی پذیرندة دانشآموختۀ برتر باشد؛
 .داراي مرتبۀ علمی دانشیاري یا استادي باشد؛
ج .داراي حُسن شهرت پژو شی باشد.
تبصرة  .1چناننه طرح پژو شی پژو شگر ،اولویتمحور باشد ،حسن شهرت پژو شی استاد می بان بر اساس شراخ

رایی

از قبیل داشتن مقاالت با ارجاعات باال  ،داشرتن مقراالت در نشرریه راي معتبرر علمری و برخرورداري از شراخ
ارجا باال در مقایسه با افراد

رشته یا داشتن آثرار برجسرتۀ نرري یرا ادبری تعیرین مری شرود و چنرانچره طررح

پژو شی پژو شگر ،تقاضامحور باشد ،حسرن شرهرت پژو شری اسرتاد می بران برر اسراس شراخ

رایی از قبیرل

موضو  ،حج و تعداد قرارداد اي پژو شی انجامشد در سال اي اخیر تعیین میشود.
تبصرة  .2ارزیابی شرایط استاد می بان و طرح پژو شی ،بر عهدة كارگرو است.
مادة  . 5فرايند اجرا
 .1-5شناسايی دانشآموختگان برتر

فرایند شناسایی دانشآموختگان برتر مشمول این جای  ،به شرح زیر است:
الف .رئیس بنیاد در ر سال سهمیۀ است اد از این جای را اعالم میكند.
 .دانشآموختگان متقاضی ،در باز راي زمرانی تعیرینشرد از سروي معاونرت آینرد سرازان ،اطالعرات خرود را در سرامانۀ
اطالعاتی بنیاد بارگذاري میكنند.
تبصره .چناننه در ر مرحله از بررسی ا مشخ

شود متقاضی اطالعاتی خرالف واقرع را بره بنیراد ارائره كررد اسرت،

عالو بر محرومیت از این جای  ،از سایر تسهیالت و حمایت اي بنیاد ،محروم و عدم صرداقت وي بره مراجرع
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ذيربط ،اعالم میشود و حق پی گیري موضو به صورت حقروقی نیر برراي بنیراد ملری مح روظ خوا رد برود.
تشخی

مصادیق مربوط به این بند ،بر عهدة معاونت آیند سازان است.

ج .پس از راستیآزمایی اطالعات (با كمك بنیاد اي نخبگان استانی محل تحصیل یا سركونت متقاضریانب ،كرارگرو در رر
فصل از سال ،با ارزیابی متقاضیان ،برگ یدگان نهایی آن فصل را تعیین میكند.
د .معاونت آیند سازان برگ یدگی دانشآموختگان برتر را به آنان اطال رسانی میكند.
 .2-5فرايند اعطای جايزه

پس از انتخا دانشآموختگان برتر ،فرایند اعفاي تسهیالت دورة پسادكتري به شرح زیر انجام میشود:
 .3دانشآموختۀ برتر ،باید حداكثر شش ما پس از برگ ید شردن ،مؤسسرۀ علمری پذیرنرد  ،اسرتاد می بران و موضرو
پژو ش خود را انتخا و به بنیاد اعالم كند؛ در يیر این صورت ،برگ یدگی وي لغو و منوط بره بررسری و انتخرا
مجدد كارگرو خوا د شد.
 .2پس از بررسی شرایط استاد می بان در بنیاد و تأیید آن ،نظر كارگرو دربارة موضو طرح پژو شی دریافت می شود.
در صورت ضرورت ،كارگرو میتواند از نظر افراد متخص

براي بررسی طرح ا است اد كند.

 .3پس از تأیید موضو پژو ش ،بنیاد ت را نامرهاي را برا مؤسسرۀ پذیرنرد برراي اجرراي ایرن شریو نامره در خصرو
پژو شگر منعقد میكند.
 .4معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ،بر اساس م اد ت ا نامه ،سه بنیاد از كارم د پژو شگر را پرداخت میكند.
 .0مؤسسۀ پذیرند  ،بر اساس م اد ت ا نامه ،سه خود از كارم د پژو شگر را پرداخت میكند.
 .6پژو شگر در طول دورة پسادكتري ،بر اساس م اد ت ا نامه ،گ ارش اي خرود را در خصرو

پیشررفت دور  ،بره

بنیاد ارسال میكند و پرداخت ادامۀ تسهیالت ،منوط به تأیید این گ ارش ا از سوي استاد می بان و بنیاد است.
تبصره .در صورتی كه دورة پسادكتري به پایان برسد یا به ر دلیلری ،مكراري پژو شرگر قفرع شرود و مردت زمران دور ،
ك تر از می انی باشد كه پژو شگر بابت آن ،كارم د دریافت نمود است ،الزم است پژو شرگر ،كرارم د دریرافتی
اضافی را به مؤسسه پذیرند برگرداند و مؤسسه نی سه بنیاد از دریافتی اضافی را به بنیاد پرداخت نماید.
 .7در پایان دور  ،پژو شگر گ ارشكامل دور و برونداد اي آن (اع از كترا  ،مقالره  ،گر ارش و امثرال آن راب را
پس از تأیید استاد می بان و مؤسسۀ پذیرند  ،به بنیاد ارسال میكند.
تبصره .الزم است در برونداد اي حاصل از دورة فرصت مفالعاتی پژو شگر ،به حمایت مالی بنیاد اشار شود.
 .8پژو شررگر بررراي بهررر منرردي از تسررهیالت مررذكور در بخررش رراي «ج» « ،د» و « » بنررد  3-3مررادة  3ایررن شرریو نامرره،
درخواست اي خود را از طریق سامانۀ اطالعاتی بنیاد ارسال مرینمایرد ترا در صرورت تأییرد معاونرت آینرد سرازان،
تسهیالت (بهطور مستقی یا از طریق مؤسسۀ می بانب به وي پرداخت شود.
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مادة  .6تفسير مفاد و نظارت

شرح موارد مسكوت و ت سیر م اد این شیو نامه ،بر عهدة معاونت آیند سازان و تشخی
به تشخی

معاونت آیند سازان ،موارد خا

و تصمی گیرري در مرواردي كره

شناخته میشوند ،برر عهردة شروراي معاونران بنیراد ملری اسرت و الزم اسرت

معاونت آیند سازان در ر سال،گ ارشی از اجراي شیو نامه را تهیه و به شوراي مذكور ارائه كند.
مادة  .7تصويب و اجرا

این شیو نامه مشتمل بر یك مقدمه  ،ت ماد  ،سی د تبصر و یك جدول پیوست ،در تاریخ  3338/32/35بره تصرویب
رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و از تاریخ  3333/3/3جایگ ین شیو نامۀ قبلی در این خصو

میشود.

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری
و رئيس بنياد ملی نخبگان
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جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه براي بهرهمندي از جايزة شهيد چمران
حداكثر امتياز

عنوان فعاليت
جهاني

دانشآموزي
(صرفاً يك المپياد كه بيشترين
امتياز را براي فرد دارد ،در نظر
گرفته ميشود).

المپيادهاي علمي

ملي

با معرفي وزارت علوم  ،تحقيقات وفناوري

با معرفي

دانشجويي

رتبههاي انفرادي

وزارت
بهداشت ،
درمان و
آموزش

فعاليتهاي آموزشي

رتبههاي گروهي (هر نفر)

پزشكي

طال

021

نقره

011

برنز

01

طال

01

نقره

01

برنز

01

اول

011

دوم

57

سوم

71

طال

011

نقره

57

برنز

71

طال

57

نقره

71

برنز

01

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از دورة تحصيلي متوسطه

( /2رتبه –)102

(صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد ،در نظر گرفته ميشود).

(تا صفر)

آزمونهاي جامع علوم پاية پزشكي  ،دندانپزشكي و داروسازي و آزمون پيشكارورزي پزشكي
آزمونهاي علوم پزشكي

(تا صفر)

ميانگين كل دانشآموختگي دورة كارشناسي

( - 05ميانگين كل) × 71

ميانگين كل دانشآموختگي دورة كارشناسي ارشد

( - 05/7ميانگين كل) × 01

ميانگين كل دانشآموختگي دورة دكتري حرفهاي

( - 05ميانگين كل) × 01

ميانگين كل دانشآموختگي دورة تخصص يا دكتري تخصصي

( - 00ميانگين كل) × 71
در نشريههاي بسيار معتبر
(از قبيل  Natureو )Science

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي با نماية معتبر بينالمللي

مقاالت

در نشرية داراي رتبة Q1
در نشرية داراي رتبة Q2

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشرية داراي رتبة Q3

هر مقاله × 27 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشرية داراي رتبة Q4

هر مقاله × 7 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -ترويجي

هر مقاله × 7 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي ارائهشده به صورت سخنراني در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 01 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي ارائهشده به صورت پوستر در همايشهاي معتبر علمي (داخلي و بينالمللي)

هر مقاله × 7 :ضريب جايگاه نويسنده
هر طرح × 71( :ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح) و مجموعاً 071

همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي مصوب مؤسسه
انتشارت علمي مورد تأييد بنياد
نگارش كتاب كامل علمي
كتابها

ساير انتشارات

اثر برگزيدة كتاب سال حوزه
ساير كتابهاي علمي

 × 01ضريب جايگاه نويسنده
 × 21ضريب جايگاه نويسنده

انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 × 27ضريب جايگاه نويسنده

ساير انتشارات

 × 7ضريب جايگاه نويسنده
كارشناسي و دكتري حرفهاي ، 01 :كارشناسي ارشد ، 01 :تخصص

دانشجويان نمونة كشوري

يا دكتري تخصصي 71 :و مجموعاً51 :
مستعد برتر

برگزيدگان هنري /ادبي /قرآني

سرآمد
دستياري آموزشي  ،فعاليتهاي علمي-اجرايي يا فناورانه در دانشگاه (با تأييد بنياد)
عضويت در هستههاي مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه (طرح شهيد احمدي روشن)
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 × 011ضريب جايگاه نويسنده
 × 011ضريب جايگاه نويسنده

نگارش فصل كتاب معتبر علمي
ترجمة كتاب كامل علمي

فرهنگي

هر مقاله × 011 :ضريب جايگاه نويسنده
هر مقاله × 71 :ضريب جايگاه نويسنده

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -پژوهشي

فعاليتهاي علمي-اجتماعي و

(تا صفر)
( × 2/7رتبه– )70

آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي

فعاليتهاي پژوهشي

رتبه × 001 - 01

011
(بر اساس نظر كارگروه مربوطه در بنياد ملي)
071
( 07بهازاي هر نيمسال) و مجموعاٌ 07
هر سال  011و مجموع سالهاي مختلف 011
(بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و مدير طرح)

ادامة جدول امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه براي بهرهمندي از جايزة شهيد چمران

حداكثر امتياز

عنوان فعاليت

دانشآموزي
جوان
دانشجويي و آزاد

خوارزمي

بينالمللي

محقق برگزيده
رازي

رتبه اول

 × 51سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 71سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 21سهم مشاركت

رتبه اول

 × 021سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 071سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 271سهم مشاركت

رتبه اول

071

رتبه دوم

011

رتبه سوم

271
021

محقق جوان

011

محقق دانشجو
رتبه اول
جوان

جشنوارههاي مورد تأييد بنياد ملي
فارابي (بخشهاي رقابتي)

بزرگسال

طرحهاي سامانهاي  ،طرحهاي علمي و دانشي

سلمان فارسي

و محققين

(نيروهاي مسلح)

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 01سهم مشاركت

رتبه اول

 × 071سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 271سهم مشاركت

رتبة اول

 × 021سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 011سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت
 × 021سهم مشاركت

طرحهاي فناورانه (طرح برتر)
رتبة اول
طراحان كسب و كار دانشجويي

 × 021سهم مشاركت

 × 00سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 01سهم مشاركت

شيخ بهايي

رتبة سوم

 × 20سهم مشاركت

(فنآفريني)

رتبة اول

 × 00سهم مشاركت

طراحان كسب و كار آزاد

دانشآموزي
مسابقات بينالمللي روبوكاپ آزاد ايران
دانشجويي

رتبة دوم

 × 01سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 20سهم مشاركت

رتبة اول

 × 07سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 27سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 07سهم مشاركت

رتبة اول

 × 01سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 71سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 01سهم مشاركت

مسابقة ملي فناوري نانو

رتبة دوم

01

(دانشجويي)

رتبة سوم

رتبة اول

رتبههاي چهارم تا دهم
مسابقات مورد تأييد بنياد ملي
االمپياد دانشآموزي علوم و فناوري نانو

كامپيوتر
مجموعه رقابتهاي تخصصي فناورد
برق

مسابقة رياضي دانشجويي كشور

ساير فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي  ،فناورانه و فرهنگي (به تشخيص كارگروه)
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21

طال

51

نقره

71

برنز

01

رتبة اول

20

رتبة دوم

21

رتبة سوم

00

رتبة اول

20

رتبة دوم

21

رتبة سوم

00

اول

011

دوم

71

سوم

27
011

