باسمه تعالی
شيوهنامة بهرهمندی دانشآموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيالت جذب در نهادهای فنّاورانه
(جايزة شهيد تهرانی مقدم)

مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3و  4آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجراییسازی بند
«ب »1 -از مادّة  4آییننامه و با ه ف ایجاد شرایطی برای جدبب داندشآموختگدان برتدر در ناادهدای صدنتتی و ننااورانده،
دانشآموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شدیو نامده مدیتوانند از تسدایت جدبب در ناادهدای ننااورانده در قالد
«جایزة شای تارانی مق م» ،به پاس خ ما ننااورانۀ شای حسن تارانیمق م ،بار من شون .
مادّة  :1تعاريف

برای رعایت اختصار ،تتاریف زیر در این شیو نامه رعایت میشود:
الف .بنياد  :منظور بنیاد ملای نخبگان است.
ب .وزارت علوم :منظور وزار علوم ،تحقیقا و ننااوری است.
ج .وزارت بهداشت :منظور وزار با اشت ،درمان و آموزش پزشكی است.
د .مؤسسة علمی :منظور هریك از مراكزآموزش عالی ،پژوهش و ننااوری داخل یدا خدارا ازكشدور اسدتكده صدحت مد ار
صادرة آناا به تأیی وزار علوم ،تحقیقا و ننااوری؛ وزار با اشت ،درمان و آمدوزش پزشدكی؛ یدا شدورای عدالی انقدتب
نرهنگی رسی باش .
ه .آييننامه :منظور «آییننامۀ شناسدایی و پشدتیبانی از داندشآموختگدان برتدر دانشدگاهی» مصدوّب هیتدت امندای بنیداد در تداری
 1394/3/13است.
و .دانشآموختة برتر :منظور هر یك از دانشآموختگان موضوع آییننامه و مشمول بن «ب »1 -از مادّة  4آییننامه است.
ز .نهاد فنّاورانه :منظور ناادهایی است كه نتالیتهای آناا با محوریدت نناداوری و ندوآوری ااز قبیدل مراكدز رشد  ،شدركتهدای
مستقر در پار های علوم و ننااوری ،بنگا های صنتتی و شركتهای دانشبنیان) صور میپبیرد.
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ح  .شررر ت دانررشبنيرران :منظددور هریددك از شددركتهددای موضددوع قددانون «حمایددت از شددركتهددا و مسسسددا دانددشبنیددان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعا » ،مصوّب مجلس شورای استمی در تداری  1389/8/5اسدتكده
صتحیت آناا به تأیی متاونت علمی و ننااوری ریاستجماوری رسی باش .
ط .معاونت آينده سازان :منظور متاونت آین سازان بنیاد است.
ی .بنياد استانی :منظور هر یك از بنیادهای نخبگان استانی است.
ك .ارگزار :منظور هریك از بنیادهای استانی یا شركتهایكاریابیِ طرف حساب بنیاد اسدت كده وظیفدۀ تسدایل روند جدبب
دانشآموختۀ برتر در نااد ننااورانه را برعا دارد.
مادّة  :2شرايط مشموالن

دانشآموختگان دورة كارشناسی ،كارشناسیارش و دكتری تخصصی درصور احراز شرایط زیر به عنوان دانشآموختدۀ برتدر
میتوانن از جایزة شای تارانی مق م بار من شون :
الف .بیش از سه سال از تاری دانشآموختگی آنان در مسسسه های علمدی داخدل كشدور و بدیش از شدش سدال در مسسسدههدای
علمی خارا از كشور نگبشته باش .
ب .دانشآموختگان دورة كارشناسی دستكم  120امتیاز ،دورة كارشناسیارش دستكم  200امتیاز و دورة دكتدری تخصصدی
دستكم  250امتیاز از نتالیتهای نخبگدانی مند را در جد ول  1كسد كدرد باشدن تصدمیمگیدری نادایی دربدارة اعطدای
تسایت بر عا كارگرو ِ موضوع مادّة  4میباش .
تبصره  :دانشآموختگان دور های «دكتری حرنهای» و نیز دور های «تخصد

و ندو تخصد » موردتأیید وزار با اشدت؛

بهترتی متادل با دانشآموختگان دورة «كارشناسی ارش » و دورة «دكتری تخصصی» محسوب میشون .
مادة  :3تسهيالت جايزة تهرانی مقدم

مشموالن این جایز  ،ح اكثر دو سال پس از برگزی ش ن ،مجازن از تسایت زیر بار من شون :
 .1-3بار من ی از تسایت اشتغال در ناادهای ننااورانۀ كشور از طریق پرداخت بخشی از كارمزد و حق بیمۀ شدالل بدرای مد
یك سال.
 .2-3دریانت تسایت نرهنگی -رناهی مطابق بن «الف –  »4از مادّة  4آییننامه
تبصرة  :1بنیاد متتا میشود مبلغ  50درص از كارمزد و حق بیمۀ شالل را بر اسداس قدرارداد میدان ناداد ننااورانده و مشدمول ابدر
اساس قوانین وزار تتاون،كار و رنا اجتماعی) ،در سال اول اشتغال پرداخت كند  .در صدور اشدتغال ندردِ مشدمول
در ناادی واقع در محل لیر از كتن شارها ،مبلغ این بن به میزان  60درص انزایش مییاب .
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تبصرة  :2در زمان بار من ی از تسایت بن « »1-3ندرد مشدمول نباید در جدای دیگدری اشدتغال داشدته باشد  .در صدورتیكده
درحین استفاد از این تسایت  ،در جای دیگری اشتغال یاب نرد مشمول و نااد متبدوع موظدف اسدت مراتد را بدرای
قطع مزایای تسایت به بنیاد اعتمكن  .درصدور عد م اعدتم مشدمول /ناداد متبدوع ،بنیداد هدر دو را بدهطدور دامدم از
تسایت خود محروم خواه كرد و مرات تخلف ،مورد پیگیری قانونی قرار خواه گرنت.
تبصرة  :3م

زمان استفاد از تسایت بن « »2-3تدا دو سدال پدس از تداری برگزید شد ن اتسدایت وام سداخت و خرید

مسكن تا سه سال پس از تاری برگزی ش ن) است.
مادّة  : 4فرايند اجرا
 .1-4شناسايی دانش آموختگانِ برتر

نراین شناسایی دانشآموختگانِبرتر مشمول این جایز به شرح زیر است:
الف .رمیس بنیاد در هر سال سامیۀ استفاد از این جایز را اعتم میكن .
ب .نرد متقاضی ،اطتعا خود را در سامانۀ اطتعاتی بنیاد بارگباری میكن .
ی محدل تحصدیل /سدكونت متقاضدی« ،كدارگرو شناسدایی
ا .پس از راستی آزمایی اطتعدا بده كمدك بنیادهدای نخبگدان اسدتان ِ
دانشآموختگان برتر» متشكل از متاون آین سازان یا یكی از م یران حوزة آین سازان ارمیس كارگرو ) و دستكدم سده تدن
از صاح نظران نتالیتهای نخبگانی ،بت از ارزیابی و محاسبۀ امتیداز متقاضدیان ،برگزید گان نادایی را تتیدین مدیكند  .اعادای
حقیقی این كارگرو با تأیی رمیس بنیاد برگزی و با حكم متاون آین سازان منصوب میشون .
د .بنیاد به برگزی گانِ استفاد از تسایت جبب در ناادهای ننااورانه اطتع رسانی میكن .
تبصرة  :1نرض بنیاد ،صحت اطتعا بارگباری ش در سامانه است و چنانچده در هدر مرحلده از بررسدی مشدخ

شدود متقاضدی

اطتعاتی را ختف واقع اظااركرد است ،از تمامی تسایت بنیاد محروم میشدود و عد م صد اقت وی بده دسدتگا هدای
ذیربط اعتم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.
تبصرة  :2چنانچه با درخواست متقاضی موانقت نشود ،متقاضی مجاز است با ارتقدای نتالیدتهدای نخبگدانی خدود  6مدا بتد از
آخرین درخواست خود و در مح ودة دورة مجاز پس از دانشآمدوختگی ،درخواسدت خدود را در سدامانه بارگدباری
كن .
 .2-4فرايند اعطای جايزة تهرانی مقدم

نراین اعطای جایز به شرح زیر است:
الف .بنیاد ،اسامی برگزی گان را برای كارگزار ارسال میكن .
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ب .كارگزار ،نااد ننااورانۀ متقاضی نیروی كار را شناسایی و متناس با تخص

مورد نیاز ،دانشآموختدۀ برتدر را بده ناداد مترندی

میكن .
ا .كارگزار پساز تأیی نرد توسط نااد ننااورانه ،اطتعا مربوط به قرارداد میان نااد و نرد مشمول را به بنیاد اعتم میكن .
د .نااد ننااورانه كارمزد دانشآموختۀ مستخ م خود را هر ما بهصور كامل پرداخت میكن و پس از ارسدال گدزارش ،بنیداد سدام
خود را به حساب نااد ننااورانه واریز خواه كرد.
ه  .كارگزار وظیفۀ نظار بر اجرای صحیح مفاد قرارداد بین دانشآموخته و نااد ننااورانه را برعا دارد.
مادّة  :5تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكو  ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیو نامه و نظار بر اجرای صحیح مفاد آیدیننامده و شدیو نامده ،بدر عاد ة
متاونت آین سازان است .تشخی

و تصمیمگیری در موارد خاص ،بر عا ة شورای متاونان بنیداد ملادی نخبگدان اسدت.

همچنین متاونت آین سازان الزم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیو نامه را تایه و ارامهكن .
مادّة  :6تصويب و اجرا

این شیو نامه مشتمل بر یك مق مه ،شش مادّ و شش تبصر به تصوی رمیس بنیاد ملای نخبگان رسی و از تداری امادا الزم االجدرا
است.
سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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جدول  :1فعاليتهاينخبگانيِدانشآموختگانبزتزبزايتسهيالتجذبدرنهادهايفنّاورانه(جايزةشهيذتهزانيمقذم)
حذاكثش اهت٘بص

فؼبل٘تّبٕ ًخجگبًٖ

كبسضٌبسٖ

كبسضٌبسٖ اسضذ

دكتشٕ تخصصٖ

ٍصاست ػلَم  /ثْذاضت

اص  200تب صفش اهت٘بص

اص  150تب صفش اهت٘بص

اص  150تب صفش اهت٘بص

اًسبًٖ ستجٔ كوتش اص  ٍ 300دس گشٍُّبٕ ٌّش ٍ صثبىّبٕ

ٍصاست ػلَم  /ثْذاضت

-

اص  75تب صفش اهت٘بص

اص  75تب صفش اهت٘بص

خبسجٖ ستجٔ كوتش اص  100كست كشدُاًذ
كسبًٖ كِ ستجٔ كوتش اص ( 11ثذٍى گشاٗص) كست كشدُاًذ

كبسضٌبسٖ اسضذ

-

 20اهت٘بص

 20اهت٘بص

ثش اسبس داًطگبُ پزٗشفتِ ضذُ دس دٍسُ اسضذ ٍ ًظش كبسگشٍُ

-

-

تب  150اهتبٗض

دُ دسصذ اٍل ثشگضٗذگبى دس كل سبل

-

-

تب  75اهت٘بص

كسبًٖ كِ ستجٔ كوتش اص  51كست كشدُاًذ

كسبًٖ كِ دس گشٍُّبٕ سٗبضٖ ٍ ف٘ضٗك ،ػلَم تجشثٖ ٍ ػلَم

كبسضٌبسٖ
(فقط ٗك آصهَى)
كبسضٌبسٖ اسضذ
(فقط ٗك آصهَى)
ٍسٍد ثذٍى آصهَى داًطجَٗبى هوتبص
ثشگضٗذٓ آصهَىّب

تَض٘حبت

(استؼذادّبٕ دسخطبى)

آصهَى داًصًبهٔ تخصصٖ پضضكٖ ،دًذاىپضضكٖ ٍ داسٍسبصٕ
ثشگضٗذٓ آصهَى پزٗشش دست٘بس پضضكٖ  ،دًذاىپضضكٖ ٍ
داسٍسبصٕ
آصهَىّبٕ جبهغ پضضكٖ  ،دًذاىپضضكٖ  ،داسٍسبصٕ ٍ

كسبًٖ كِ ستجٔ كوتش اص  11كست كشدُاًذ

ه٘بًگ٘ي كل دٍسٓ كبسضٌبسٖ

- 17( *60ه٘بًگ٘ي كل)

- 17( *50ه٘بًگ٘ي كل)

- 17( *50ه٘بًگ٘ي كل)

ثب احتسبة ضشٗت ّنتشاصسبصٕ هؼذل

ه٘بًگ٘ي كل دٍسٓ كبسضٌبسٖ اسضذ

-

- 17/5( *50ه٘بًگ٘ي كل)

- 17/5( *40ه٘بًگ٘ي كل)

ثب احتسبة ضشٗت ّنتشاصسبصٕ هؼذل

ه٘بًگ٘ي كل دٍسٓ دكتشٕ حشفِإ

-

- 17/5( *50ه٘بًگ٘ي كل)

- 17/5( *50ه٘بًگ٘ي كل)

ثب احتسبة ضشٗت ّنتشاصسبصٕ هؼذل

پ٘صكبسٍسصٕ پضضكٖ

فؼبل٘تّبٕ آهَصضٖ
ه٘بًگ٘ي كل دٍسٓ دكتشٕ تخصصٖ

-

-

- 18( *50ه٘بًگ٘ي كل)

داًطجَٕ ًؤًَ كطَسٕ

تب  30اهت٘بص

30تب  40اهت٘بص

30تب  50اهت٘بص

هقبلِّبٕ هٌتطش ضذُ دس ًطشِّٗبٕ ثب ًوبٗٔ هؼتجش ث٘يالوللٖ

-

تب  50اهت٘بص (ّش هقبلِ)

تب  50اهت٘بص (ّش هقبلِ)

هقبلِّبٕ هٌتطش ضذُ دس ًطشِّٗبٕ ػلوٖ  -پژٍّطٖ

-

تب  30اهت٘بص(ّش هقبلِ)

تب  30اهت٘بص(ّش هقبلِ)

-

تب  10اهت٘بص (ّش هقبلٔ كبهل)

تب  10اهت٘بص (ّش هقبلٔ كبهل)

ّوكبسٕ دس اجشإ طشحّبٕ پژٍّطٖ هصَّة هؤسسِ

-

تب  50اهت٘بص(ثِ اصإ ّش طشح)

تب  50اهت٘بص(ثِ اصإ ّش طشح)

ًگبسش كتبة كبهل ػلوٖ

-

تب  50اهت٘بص (ثِ اصإ ّش كتبة)

تب  50اهت٘بص (ثِ اصإ ّش كتبة)

تشجؤ كتبة كبهل ػلوٖ

-

تب  15اهت٘بص (ثِ اصإ ّش كتبة)

تب  15اهت٘بص (ثِ اصإ ّش كتبة)

ًگبسش فصل كتبة ػلوٖ

-

تب  15اهت٘بص (ثِ اصإ ّش فصل)

تب  15اهت٘بص (ثِ اصإ ّش فصل)

هستؼذ ثشتش ادثٌّٖ ،شٕ ٍ قشآًٖ

تب  100اهت٘بص

تب  100اهت٘بص

تب  100اهت٘بص

ثشإ داًصآهَختگبى پژٍّص هحَس ضشٗت  20لحبظ
هٖضَد
ا داًطجَٕ ًؤًَ هقطغّبٕ كبسضٌبسٖ ،كبسضٌبسٖاسضذ
ٍ دكتشٕ تخصصٖ ثِ تشت٘ت  50 ٍ 40 ،30اهت٘بص (حذاكثش
 70اهت٘بص)

حذاقل اهت٘بص حبصل اص فؼبل٘تّبٕ آهَصضٖ صفش هٌظَس هٖضَد

-

تب  100اهت٘بص

تب  100اهت٘بص

صشفبً اهت٘بص هقبلِّبٕ دُ سبل اخ٘ش ٍ هشتجط ثب سضتٔ
داًصآهَختِ ثشاسبس ضشاٗت آٗ٘يًبهٔ استقب هحبسجِ
هٖضَد .هقبلِّبٕ ث٘ي الوللٖ ثبٗذ دس فْشست  Q2 ٍ Q1اص
ًوبٗٔ  SJRحضَس داضتِ ثبضٌذ .ثش اسبس اهت٘بصات حبصل اص
هقبالت ،صشفب اهت٘بص  10هقبلِ ثب ث٘طتشٗي اهت٘بص (اػن اص هقبالت

هقبلِّبٕ هٌتطش ضذُ دس ّوبٗصّبٕ ػلوٖ هؼتجش(داخلٖ ٍ
ث٘يالوللٖ)

هٌتطشُ دس ًطشٗبت ث٘ي الوللٖ ،ػلوٖ پژٍّطٖ ٍ ّوبٗصّب)
لحبظ ه٘گشدد.
اهت٘بص طشحّبٕ دُ سبل اخ٘ش داًصآهَختگبى دكتشٕ ثش

فؼبل٘تّبٕ پژٍّطٖ

اسبس هجلغ ،هذت صهبى اجشإ ٍ تؼذاد ًفشات طشح هحبسجِ
هٖضَد .حذاكثش اهت٘بص حبصل اص ّوكبسٕ دس اجشإ طشح
ّبٕ پژٍّطٖ  150اهت٘بص است.
كتبة ثبٗذ غ٘ش كوك دسسٖ ،هشتجط ثب تخصص هتقبضٖ ،دس
دٍسٓ داًصآهَختگٖ ٍ تَسط ًبضش ػلوٖ -داًطگبّٖ هٌتطش
ضذُ ثبضذ .كتبةّبٕ هٌتطش ضذُ دس دٍسٓ داًطجَٖٗ ثبٗذ ثب
هطبسكت استبد ساٌّوب ثبضذ .اهت٘بص ثب تَجِ ثِ هحتَإ كتبة ٍ
اػتجبس ًبضش ٍ ثشاسبس ضشاٗت آٗ٘يًبهٔ استقب هحبسجِ هٖضَد

ثش اسبس ًظش كبسگشٍُ هشثَطِ دس ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى

فؼبل٘تّبٕ فشٌّگٖ ٍ
اجتوبػٖ

سشآهذ ادثٌّٖ ،شٕ ٍ قشآًٖ

تب  150اهت٘بص

تب  150اهت٘بص

ػضَٗت دس اًجوي ّبٕ ػلوٖ تخصصٖ

تب  10اهت٘بص (ثشحست ًَع

تب  10اهت٘بص (ثشحست ًَع

ػضَٗت)

ػضَٗت)

تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش سبل)

تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش سبل)

ػضَٗت دس ّ٘ئت هذٗشٓ اًجويّبٕ ػلوٖ
ػضَٗت دس ّ٘ئت تحشٗشٗٔ ًطشِّٗبٕ ػلوٖ -پژٍّطٖ

تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش ًطشِٗ) تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش ًطشِٗ)
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تب  150اهت٘بص
تب  10اهت٘بص (ثشحست ًَع ػضَٗت)
تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش سبل)
تب  5اهت٘بص (ثِ اصإ ّش ًطشِٗ)

حذاكثش  15اهت٘بص
ػضَٗت دس اًجويّبٕ داسإ هجَص اص دستگبُّبٕ رٕسثط
حذاكثش  20اهت٘بص
ًطشِّٗبٕ پژٍّطٖ ٍ تشٍٗجٖ داسإ هجَص اص دستگبُّبٕ
رٕسثط ٍ حذاكثش  20اهت٘بص

ادامة جدول 1
فعالٕتَاْ وخبگاوٓ

كارشىاسٓ

اختراعَاْ برگسٔذٌ

حذاكثر امتٕاز
كارشىاسٓ

دكترْ تخصصٓ

اختراع سطح 1

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

اختراع سطح 2

تا  60امتٕاز

تا  60امتٕاز

تا  60امتٕاز

اختراع سطح 3

تا  30امتٕاز

تا  30امتٕاز

تا  30امتٕاز

تًضٕحات

برحسب مٕسان مشاركت

فعالٕتَاْ فىّايراوٍ
تا  25امتٕاز

تا  25امتٕاز

تا  25امتٕاز

ايل

(بٍ ازاْ َر سال)
تا  70امتٕاز

(بٍ ازاْ َر سال)
تا  70امتٕاز

(بٍ ازاْ َر سال)
تا  70امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ديم

تا  50امتٕاز

تا  50امتٕاز

تا  50امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

سًم

فعالٕت تإٔٔذ شذٌ وُادَاْ فىايراوٍ/پژيَشکذٌ َا

داوشآمًزْ

خًارزمٓ

داوشجًٔٓ ي آزاد

تا  20امتٕاز

تا  20امتٕاز

تا  20امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ايل

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ديم

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

سًم

تا  80امتٕاز

تا  80امتٕاز

تا  80امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ايل

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

ديم

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

سًم

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ ايل

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

رتبٍ ديم

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

رتبٍ سًم

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

صرفاً بخشَاْ رقابتٓ جشىًارِ فارابٓ ي بر

رتبٍ ايل

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ ديم

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

رتبٍ سًم

تا  80امتٕاز

تا  80امتٕاز

تا  80امتٕاز

رتبٍ ايل

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

تا  350امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ ديم

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

تا  300امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

رتبٍ سًم

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

تا  250امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

محقق جًان

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

تا  120امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

محقق داوشجً

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

بر حسب مٕسان مشاركت

بٕهالمللٓ

جشىًارِ مًرد تإٔٔذ

بسرگسال
فارابٓ
جًان

محقق برگسٔذٌ
رازْ

براساس مقررات بىٕاد ي امتٕازَاْ ابالغ شذٌ

سأر جشىًارٌَا ي مسابقٍَا
ايل
يزارت علًم

ٔٓ
جً
ش
داو
يزارت بُذاشت
المپٕاد علمٓ
جُاوٓ

داو
زْ
مً
شآ
ملٓ

مسابقّ رٔاضٓ داوشجًٔٓ كشًر

سأر فعالٕتَاْ وخبگاوٓ

بٍازاْ َر سال  -ارائٍ گًآَ بٕمٍ الزم است

-

-

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

-

ديم

-

تا  75امتٕاز

تا  75امتٕاز

-

سًم

-

تا  50امتٕاز

تا  50امتٕاز

-

ايل

-

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

ديم

-

تا  75امتٕاز

تا  75امتٕاز

براساس رتبّ اوفرادْ

سًم

-

تا  50امتٕاز

تا  50امتٕاز

طال

تا  180امتٕاز

تا  150امتٕاز

تا  120امتٕاز

-

وقرٌ

تا  160امتٕاز

تا  130امتٕاز

تا  100امتٕاز

-

بروس

تا  140امتٕاز

تا  110امتٕاز

تا  80امتٕاز

-

طال

تا  120امتٕاز

تا  90امتٕاز

تا  60امتٕاز

-

وقرٌ

تا  100امتٕاز

تا  70امتٕاز

تا  40امتٕاز

-

بروس

تا  90امتٕاز

تا  60امتٕاز

تا  30امتٕاز

-

رتبٍ ايل

تا  150امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

-

رتبٍ ديم

تا  100امتٕاز

تا  50امتٕاز

تا  50امتٕاز

-

رتبٍ سًم

تا  60امتٕاز

تا  25امتٕاز

تا  25امتٕاز

-

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

تا  100امتٕاز

بٍ تشخٕص بىٕاد ملّٓ
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