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 باسمه تعالي
 

 

 تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي ةاداماز تسهيالت  دانشگاهي آموختگان برترمندی دانشنامة بهرهشيوه

 (احدیشهيد  طرح)

 

 مقدمه

 امنوا  ب هیئو  مصوو   «دانشگاهی برتر آموختگاندانش از پشتیبانی و شناسایی نامۀآیین» 4 مادة 3تبصرة  و 3 مادة تبصرة استناد به

 مسیر تسهیل هدف با و نامۀ مذكورآیین 4 ةماد« 1و  الف» بند ساز اجرایی منظور به و 13/3/1394در تاریخ بنیاد ملی نخبگان 

 شوهید  طور  »داش  یواد شوهید ادردر وا ادود ، بوا  نووان       ه گرامیبكه  نامهوهیش نیا ،هادانشگاه برتر آموختگاندانش تحصیلی

دكتر  تخصصی تدوین  دورةادامۀ تحصیل در  تسهیالت از برتر آموختگاندانشمند  منظور بهرهبه ،گذار  شدهنام «ادد 

 .شده اس 

 

 تعاريف .1ۀماد

 شود:می هاها  كامل آنها  اختصار  زیر، جایگزین  بارتنامه،  نواندر این شیوه

 ؛«نخبگان یمل ادیبن» جا به «بنياد»الف. 

 ؛«اور فن و تحقیقات ، لوم وزارت» جا به «علوم وزارت». ب

 ؛«پزشكی آموزش و درمان ،بهداش  وزارت» جا به «بهداشت وزارت». ج

 ؛«بنیاد سازانآینده معاون» جا به «سازانآينده معاون»و  «بنیاد سازانآینده معاون » جا به «سازانآيندهمعاونت ». د

كوه تركیو     «طر  شهید ادد تسهیالت مند  از برا  بهره برتر آموختگاندانش شناساییكارگروه »جا  به« کارگروه». ه

 نامه مشخص شده اس ؛این شیوه 3مادة  6-3در بند  آن،

 تواریخ  در بنیواد  امنوا  هیئو   بمصوو   «دانشوگاهی  برتور  آموختگوان دانوش  از پشوتیبانی  و شناسوایی  نامۀآیین» جا به «نامهيينآ». و

 ؛13/3/1394

 مودار   صوح   كوه  كشور از خارج یا داخل اور فن و پژوهش ،ی ال آموزش مراكز از یك هر جا به «علمي مؤسسة» . ز

 ؛باشدرسیده  فرهنگی انقالب  الی شورا  ای و بهداش  وزارت ، لوم وزارت، به تأیید آن صادرة

 ، لووم  وزارت مقوررات  بر اساسكه  كشورفناور  و  پژوهش ، الی آموزش مراكز از یك هر جا به «پذيرنده مؤسسة». ح

دكتور    تحصویلی  دورة در را ناموه برگزیودگان ایون شویوه    و فعالیو   ،فرهنگوی  قوالب ان  الی شورا  یا بهداش  وزارت

  .ندكنمی پذیرش تخصصی
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، « فنوی و مهندسوی  »، «  لوم پزشكی و بهداشو  »، «  لوم پایه»، «  لوم انسانی»ها  جا  هر یك از زمینهبه« یلیتحص ۀنیزم»ط. 

سوازان، در  كه رشتۀ تحصیلی هر یك از متقا یان، به تشخیص معاونو  آینوده  « هنر و معرار »و «   و منابع طبیعیكشاورز»

 شود.بند  میها دستهیكی از آن

 

 و تسهيالت برگزيدگان انتخاب .2 ۀماد

 .شوندمیمعرفی پذیرنده  ها مؤسسه به تخصصی، دكتر  دورة در پذیرش برا  وانتخاب  ،بندها  زیر اساس بر ،برگزیدگان

   محل تحصيلهای مؤسسه با معرفي برگزيدگان انتخاب. 2-1
 

 ناموه این شویوه  3مادة « 1-3»بر اساس بند  شدهسهریۀ تعیین از درصد 80 سالیانه دداكثر تواندمی سازانمعاون  آینده. 2-1-1

 برتور    لروی  هوا  مؤسسوه   نووان وزارت  لوم و وزارت بهداش ، بهكه از سو    لری ها مؤسسهتعداد  از  به را

 پیشونهاد  دانشجویان خوود  میان شده، ازتا سقف سهریۀ تعیین برگزیدگان را تا دهد اند، اختصاصمعرفی شده كشور

و انتخاب برگزیدگان از میوان   سازان هدة معاون  آیندهبر  ها   لری،مؤسسه از یك هر سهریۀ تعیین سقفكنند. 

 .اس شده، بر  هدة كارگروه افراد معرفی

 توانند دانشجویان دارا  شرایط زیر را به بنیاد معرفی كنند:می، سهریۀ خود، برا  استفاده از  لری ها مؤسسه. 2-1-2

آنوان در دورة كارشناسوی   دانشجویان سال آخر دورة كارشناسی كه پذیرش بدون آزمون )استعدادها  درخشوان   الف. 

 بودون آزموون در دورة   ، قطعی شده باشد، مشروط به برخوردار  از شرایط ادامۀ تحصیل محل تحصیلمؤسسۀ  ارشدِ

 در انتها  دورة كارشناسی ارشد؛ )استعدادها  درخشان  دكتر  تخصصی

 .ا ها  كارشناسی ارشد و دكتر  درفهدانشجویان سال آخر دورهب. 

 دورة  لروی  مؤسسوۀ  هران در صرفاً با استفاده از این طر ، ، لریها  شده از مؤسسهمعرفی دانشجو  تحصیل . ادامۀ2-1-3

هایی كه بر اساس مقوررات وزارت  لووم و وزارت   ا  و  و در هران رشته یا رشتهارشد یا دكتر  درفهكارشناسی

آمووختگی، امكوان اداموۀ تحصویل بودون آزموون       بهداش ، دانشجو در سال تحصیلی بالفاصله پو  از زموان دانوش   

 .اس  پذیرها را دارد، امكاندر آن)استعدادها  درخشان  

 با تحصیلی فعلی را دورة برگزیدگی،تحصیلی سال  درمند  از این طر ، الزم اس  برا  بهرهجویان برگزیده، دانش. 2-1-4

 .برسانند پایان به موفقی 

 به بنياد درخواست مستقيم ةارائبا  برگزيدگان انتخاب. 2-2
 

ها  مؤسسه ا درفه و دكتر  ارشدكارشناسی ها دانشجو  سال آخر دوره یا هآموختدانشمتقا یان از میان  ،كارگروه. 2-2-1

 ها فعالی مجروع  از امتیاز 250 كمدس و ها  آموزشی امتیاز از فعالی  20 كمدس  لری كه بر اساس بندها  زیر، 

، برگزیودگان را توا سوقف سوهریۀ     دنباشو  كورده  كسو   پیوسو   جودول  در مندرج فناورانه و فرهنگی ،پژوهشی ، لری

بورا  بررسوی    ،1-1-2اجرا  بند مانده پ  از نامه و با توجه به سهریۀ باقیاین شیوه 3مادة « 1-3»شده بر اساس بند تعیین
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هوا   بوه مؤسسوه  برا  انجام مصوادبه،  را  نهایی برگزیدگانها  الزم، بعد از بررسی كند و بنیادنهایی به بنیاد، پیشنهاد می

 كند.معرفی میپذیرنده 
 

 ،هوا  پزشوكی  هوایی ییور از زیرمجرو وه   بر اساس مقوررات وزارت بهداشو ، پوذیرش برگزیودگان، صورفاً در رشوته        :1ۀ تبصر

شود و متقا یان الزم اس  در آزمون ورود  به مقطع دكتور  تخصصوی شورك     پزشكی و داروساز  انجام میدندان

 درصد نررة دد نصاب را كس  نرایند. 90كنند و 
 

هوا   مؤسسوه و    سواز  رشوته  تحصیلی، پ  از ا رال  رای  هرسوان  ها دورهامتیاز داصل از میانگین كل هر یك از . 2-2-2

 گردد.شود، محاسبه میتعیین می سازانمعاون  آینده كه از سو كشور 

نامۀ ارتقوا  مرتبوۀ  لروی    آیین، بر اساس و كتاب مقاله.  ری  داصل از تعداد و ترتی  نویسندگان در محاسبۀ امتیاز هر 2-2-3

 والوه بور   ها  پژوهشوی،  شود. هرچنین در محاسبۀ امتیاز طر ب وزارت  لوم  محاسبه میا ضا  هیئ   لری )مصو 

 شود.در نظر گرفته مینیز مدت زمان اجرا  طر  و مبلغ طر   ،تعداد و ترتی  هركارانلحاظ  ری  مربوط به 

 شود.نظر گرفته می دارند، در متقا ی ترین امتیازات را برا مقاله كه بیش پنج. در مجروع امتیاز مقاالت، صرفاً امتیاز 2-2-4

 .شودنظر گرفته می ، امتیاز درباشد یافتهخاترهاز آن،  ا مردلهطور كامل یا كه بهها  پژوهشی . صرفاً برا  طر 2-2-5

هوایی بوا مو وو ات    شوود و بورا  كتواب   ها   لری مرتبط با تخصوص متقا وی لحواظ موی    كتابها برا  امتیاز كتاب. 2-2-6

 .شودها، امتیاز  در نظر گرفته نریالرسائل و نظایر آنها، دلها و آزمونمجرو ۀ پرسش

كوه دارا   هوا و مراكوز معتبور     بر اساس فهرس  دانشگاه سازان،را معاون  آینده فهرس  انتشارات مورد تأیید بنیاد. 2-2-7

 .كندهستند، تعیین مینظام داور  

ها در جدول پیوس  ذكر نشده اسو ،  ها  مورد تأیید بنیاد كه  نوان آنها و مسابقهسقف امتیاز دریافتی از جشنواره. 2-2-8

 شود.ب بنیاد، تعیین و در امتیازها  متقا یان لحاظ میبر اساس مقررات مصو 

، برا  موارد  هرچوون  «و فرهنگی فناورانه ،پژوهشی ،ها   لریسایر فعالی »برا   پیوس شده در جدول  منظور. ردیف 2-2-9

ها، در و موارد نظیر آن كشور پیشرف  رشد و هركار  با نهادها  ملی و استانی در راستا  ،الرللیكس  جوایز معتبر بین

بوا تشوخیص   گرفته شده كه به دلیل  رومی  نداشتن، در جدول لحاظ نشده اس . امتیاز این ردیف بورا  متقا وی،    نظر

 شود.میسازان تعیین معاون  آینده

بیشووینۀ توواریخ »و « توواریخ درخواسوو »بووین   موواه)تعووداد فاصوولۀ زمووانی بووا توجووه بووه امتیوواز هوور فعالیوو  پژوهشووی، . 2-2-10

 شود.در  ری  دوسوم  رب میازا  هر سال،  به، «آموختگی و تاریخ انجام فعالی دانش

 در، الزم اسو   طور  ایون  منود  از  برا  بهوره  ،ا درفه و دكتر  ارشدكارشناسی  ها دورهسال آخر  دانشجویان. 2-2-11

 .ندبرسان پایان به موفقی  با راتحصیلی فعلی  دورة ،برگزیدگیسال تحصیلی 

 هوا  مؤسسوه  از یكوی  از دنو دار فرص  برگزیدگی، از پ بالفاصله  تحصیلی الصرفاً برا  سهر یك از برگزیدگان، . 2-2-12

 .شودمی لغو برگزیدگی و  ییر این صورت، در د ونكن دریاف  پذیرش پذیرنده،
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 یلیتحصو  ۀنو یزم كوه  یمتقا و  یقبلو  یلیتحصو   هوا دوره/ دوره یآمووختگ دانوش  كول  نیانگیم از داصل یمنف ازیمتا: 2تبصرۀ 
   .شودینر لحاظ دارد،  و آخرین مقطع تحصیلی یلیتحص ۀنیزم با یمتفاوت

 

 اجرا فرايند .3 دۀما

 .كندمی ا الم را طر  این از استفاده سهریۀ سال هر در ،بنیاد رئی  .1-3

 كند.بررسی و ا الم نتایج را ا الم می ،نامثب  ،بند  فراخوانسازان، زمانمعاون  آینده .2-3

 كنند.معرفی می بنیاد به شده،مشخص زمانی بازة در را در سهریۀ مؤسسه مد نظردانشجویان  ، لری ها مؤسسه .3-3

 هوا  بازه در ،ها   لری و متقا یان با معرفی مؤسسهبه بنیاد درخواس  مستقیم  ۀارائ)ا م از متقا یان با  انمتقا ی هرۀ .4-3

تكریل و درخواس  خوود را    ،//:sina.bmn.irhttp نشانی: )به پروندة خود را در سامانۀ اطال اتی بنیاد شده،تعیین زمانی

 .دكننمند  از این تسهیالت، در سامانه ثب  میبرا  بهره

 كنند.آزمایی میبررسی و راستیرا  ها  متقا یانبنیادها  نخبگان استانی، پرونده .5-3

سوازان   به انتخواب معواون آینوده   ) سازانندهیآ معاون  دوزة مدیران از یكی یا سازانندهیآ معاون از متشكل، كارگروه .6-3

)بوه   رشوته  به فراخوور مو ووع/   نخبگانی ها فعالی  دوزة نظرانصاد  از تن سه كمدس  و كارگروه رئی  نوان به

بوه بنیواد    را برگزیودگان  متقا ویان،  امتیواز  محاسوبۀ  و ارزیابی از پ  ،سازان و موافق  رئی  بنیاد پیشنهاد معاون آینده

 كند.ها  الزم، تعیین میسپ  بنیاد برگزیدگان نهایی را پ  از بررسی؛ كندمیپیشنهاد 

 رسوانی اطوالع  ،انود ، درخواس  خوود را بوه بنیواد ارائوه كورده     به صورت مستقیمی كه برگزیدگان به سازانآینده  معاون .7-3

 .كنند ا الم بنیاد به و انتخاب ،تحصیل ادامۀ برا ترتی  اولوی   )به را پذیرنده مؤسسۀ پنج دداكثر كه كندمی

 كند.معرفی می آنانپذیرندة مد نظر  ها مؤسسهبه سازان، فهرس  برگزیدگان را معاون  آینده .8-3

 .دنكنمی ا المو بنیاد  متبوعوزارت  به را ۀ پذیرش مؤسسهنتیج متقا یان، با مصادبه از پ  ،پذیرنده ها سهمؤس .9-3
 

ها مشخص شود متقا ی اطال اتی خالف واقع را به بنیاد ارائه كرده اسو ،  والوه بور    چنانچه در هر مردله از بررسی : هتبصر

جوع  ها  بنیواد، محوروم و  ودم صوداق  و  بوه مرا     ، از سایر تسهیالت و درای نامهتسهیالت این شیوهاز محرومی  

گیر  مو وع به صورت دقوقی نیز برا  بنیاد محفوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق شود و دق پیمیربط، ا الم ذ 

 سازان اس .مربوط به این بند، بر  هدة معاون  آینده

 

 
 نظارت و مفاد تفسير .4 ۀماد

در مووارد  كوه بوه    گیر  سازان و تشخیص و تصریمنامه، بر  هدة معاون  آیندهشر  موارد مسكوت و تفسیر مفاد این شیوه

 .شوند، بر  هدة شورا  معاونان بنیاد اس سازان، موارد خاص شناخته میتشخیص معاون  آینده
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 . نظارت و ارزيابي5 ۀماد

هوا  زیور، ارزیوابی و    ناموه و نتوایج آن را بور اسواس شواخص     دُسن اجرا  این شیوهسازان موظف اس  سالیانه معاون  آینده

 بنیاد ارائه كند:گزارش آن را به رئی  

 

 ؛ها  تحصیلی آنانو تنوع رشته شدهییشناسا افراد تعداد. 5-1

  ؛هاها  پذیرنده و تنوع این مؤسسهشده در مؤسسهپذیرفتهافراد  تعداد. 5-2

 ؛اجرا  طر . سر   و سهول  فرایند 5-3

 ؛طر مند شده از بهره افراد  یر ا زانیم. 5-4

 .طر . میزان اثربخشی و اثرگذار  5-5

 

 اجرا و بيتصو .6 ۀماد

 ادیبن  یرئ  یتصو به 18/3/1400تاریخ  درو یك جدول پیوس ،  تبصره دو ،هماد شش مقدمه، كی بر مشترل نامهوهیش نیا

آموختگوان برتور دانشوگاهی از تسوهیالت اداموۀ      مند  دانوش بهرهنامۀ شیوه»جایگزین  تصوی ، تاریخ از و دیرس نخبگان یمل

 .شودمی  10/12/1398د مورخ /56024/5مو وع ابالییۀ شرارة )« تحصیل در دورة دكتر  تخصصی )جایزة شهید ادد  

 

 
 ستاری سورنا

 یجمهور رئيس اوریفن و علمي معاون

 نخبگان يمل بنياد رئيس و
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  مندی از مزايای طرح شهيد احدیهای آموزشي، پژوهشي، فناورانه و فرهنگي برای بهرهفعاليتجدول امتياز حاصل از 

 حداکثر امتياز عنوان فعاليت 

 های آموزشيفعاليت 

 المپيادهای علمي

 آموزیدانش
 

)صرفاً يك المپياد که بيشترين 

امتياز را برای فرد دارد، در 

 شود.(نظر گرفته مي

 جهاني

 150 طال 

 130 نقره 

 110 برنز

 ملي

 90 طال 

 70 نقره 

 60 برنز

 دانشجويي

 

 با معرفي وزارت علوم

 100 اول رتبة 

 75 دومرتبة 

 50 سومرتبة 

با معرفي 

وزارت 

 بهداشت 

 های انفرادیرتبه

 100 طال

 75 نقره

 50 برنز

های گروهي رتبه

 نفر()هر 

 75 طال

 50 نقره 

 25 برنز 

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ تحصيلي متوسطه

 شود.()صرفاً يك آزمون که بيشترين امتياز را برای فرد دارد، در نظر گرفته مي
 (1001 –/ )رتبه  10  

 )تا صفر(

 (صفر تا) 220 – 20×  رتبه کارورزی پزشكيپزشكي و داروسازی و آزمون پيشدندان ،های جامع علوم پاية پزشكيآزمون

 75× ميانگين کل(  - 17) ميانگين کل دورۀ کارشناسي

 60× ميانگين کل(  - 5/17) آموختگي يا در حين تحصيل()دانش ناپيوسته ميانگين کل دورۀ کارشناسي ارشد

 120× ميانگين کل(  - 17) آموختگي يا در حين تحصيل(ای )دانشدکتری حرفهکارشناسي ارشد پيوسته يا ميانگين کل دورۀ 

 

 مقاالت

های با نماية معتبر شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 الملليبين

 های بسيار معتبردر نشريه

 (Scienceو  Natureاز قبيل )
 ضريب جايگاه نويسنده×  100هر مقاله: 

 های پژوهشيفعاليت 

 ضريب جايگاه نويسنده×  50هر مقاله:  Q1های دارای رتبة در نشريه

 ضريب جايگاه نويسنده×  40هر مقاله:  Q2های دارای رتبة در نشريه

 ضريب جايگاه نويسنده×  25هر مقاله:  Q3های دارای رتبة در نشريه

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  Q4های دارای رتبة در نشريه

 ضريب جايگاه نويسنده×  30هر مقاله:  پژوهشي -های علمي شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  ترويجي -های علمي شده برای انتشار در نشريههای منتشرشده/ پذيرفتهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  10هر مقاله:  المللي(های معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت سخنراني در همايشهای ارائهمقاله

 ضريب جايگاه نويسنده×  5هر مقاله:  المللي(های معتبر علمي )داخلي و بينشده به صورت پوستر در همايشهای ارائهمقاله

 150ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح( و مجموعاً ×  50هر طرح: ) های پژوهشي مصوب مؤسسههمكاری در اجرای طرح

 هاکتاب

 نگارش کتاب کامل علمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  100 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ساير انتشارات
 نويسندهضريب جايگاه ×  100 اثر برگزيدۀ کتاب سال حوزه

 ضريب جايگاه نويسنده×  10 ی علميهاساير کتاب

 ضريب جايگاه نويسنده×  20 معتبر علمي  نگارش فصل کتاب

 ترجمة  کتاب کامل علمي
 ضريب جايگاه نويسنده×  25 انتشارت علمي مورد تأييد بنياد

 ضريب جايگاه نويسنده×  5 ساير انتشارات

  40و کارشناسي ارشد:  30ای: کارشناسي و دکتری حرفه کشوریدانشجويان نمونة 

 برگزيدگان هنری/ ادبي/ قرآني
 مستعد برتر

100 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد(

 سرآمد
150 

 )بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنياد(

-های علميفعاليت

 اجتماعي و فرهنگي 

 45سال( و مجموعاٌ ازای هر نيم)به 15 سازان( )با تأييد معاونت آيندهاجرايي يا فناورانه در دانشگاه -های علميفعاليت ،دستياری آموزشي

 محور پژوهشي/ فناورانه )طرح شهيد احمدی روشن(های مسئلهعضويت در هسته
 100های مختلف و مجموع سال 100هر سال 

 طرح( )بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و  مدير

 50)بر اساس رتبه( و مجموع  50 محور طرح شهيد باباييبرگزيدگي در رويدادهای رقابتي مسئله

 شده در بنياد ملي های برگزيدهاختراع

 شود.()هر اختراع صرفا يكبار در بهترين سطح امتيازدهي مي

 سهم مشارکت×  100 1اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  60 2اختراع سطح 

 سهم مشارکت×  30 3سطح اختراع 
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  مندي از مزاياي طرح شهيد احديهاي آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی براي بهرهجدول امتياز حاصل از فعاليتادامة 

 حداکثر امتياز عنوان فعاليت 

های مورد تأييد جشنواره

 بنياد

 خوارزمي 

 جوان

 آموزیدانش

 سهم مشارکت×  70 رتبه اول

 سهم مشارکت×  50 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  20 رتبه سوم

دانشجويي و 

 آزاد

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 الملليبين
 سهم مشارکت×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 مشارکت سهم×  250 رتبه سوم

 رازی

 محقق برگزيده

 350 رتبه اول

 300 رتبه دوم

 250 رتبه سوم

 120 محقق جوان

 100 محقق دانشجو

 های رقابتي()بخش فارابي

 جوان

 سهم مشارکت×  120 رتبه اول

 سهم مشارکت×  100 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبه سوم

 بزرگسال

 مشارکت سهم×  350 رتبه اول

 سهم مشارکت×  300 رتبه دوم

 سهم مشارکت×  250 رتبه سوم

 سلمان فارسي

 )نيروهای مسلح(

های علمي و طرح ،ایهای سامانهطرح

 و محققين دانشي

 سهم مشارکت×  120 رتبة اول

 سهم مشارکت×  100 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  80 رتبة سوم

 سهم مشارکت×  120 برتر(های فناورانه )طرح طرح

 شيخ بهايي

 آفريني()فن

 طراحان کسب و کار دانشجويي
 سهم مشارکت×  36 رتبة اول

 سهم مشارکت×  30 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  24 رتبة سوم

 طراحان کسب و کار آزاد
 سهم مشارکت×  36 رتبة اول

 سهم مشارکت×  30 رتبة دوم

 مشارکت سهم×  24 رتبة سوم

 کتاب سال جمهوری اسالمي

 ضريب جايگاه نويسنده×  350 تأليف برگزيده

 ضريب جايگاه نويسنده×  300 تأليف شايستة تقدير

 ضريب جايگاه نويسنده×  175 ترجمة برگزيده

 ضريب جايگاه نويسنده×  150 ترجمة شايستة تقدير

مورد تأييد  هایمسابقه

 بنياد

المللي روبوکاپ بينمسابقات 

 آزاد ايران

 آموزیدانش

 سهم مشارکت×  35 رتبة اول

 سهم مشارکت×  25 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  15 رتبة سوم

 دانشجويي

 سهم مشارکت×  60 رتبة اول

 سهم مشارکت×  50 رتبة دوم

 سهم مشارکت×  40 رتبة سوم

 مسابقة ملي فناوری نانو

 )دانشجويي(

 رتبة اول

 رتبة دوم 60

 رتبة سوم

 20 های چهارم تا دهمرتبه

 آموزی علوم و فناوری نانوالمپياد دانش
 70 طال

 50 نقره

 30 برنز

های تخصصي مجموعه رقابت

 فناورد

 کامپيوتر

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

  16 رتبة سوم

 برق

 24 رتبة اول

  20 رتبة دوم

 16 رتبة سوم

 مسابقة رياضي دانشجويي کشور

 100 اول

  50 دوم

 25 سوم

 100 سازان(فناورانه و فرهنگي )به تشخيص معاونت آينده ،پژوهشي ،های علميساير فعاليت

 


