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ااظتنر من از شما جوان اه و اساتید این است؛ تولید علم کنید. هب سراغ مرزاهی دانش ربوید. فکر کنید. کار 
کنید. با کار و تالش می شود از مرزاهیی هک امروز دانش دارد، عبور کرد.

دانشجواه ذخاری این ملت هستند.
مقدرات مملکت ما رد آینده هب دست دانشجویان امروز است.

ر جمهوری اسالمی اریان حضرت امام خمینی )ره(مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای )مد ظله العالی(مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای )مد ظله العالی( ر جمهوری اسالمی اریان حضرت امام خمینی )ره(بنیانگذا بنیانگذا



آمـدن اسـام و سـقوط ساسـانیان و حـذف نظـام طبقاتـی، این مهـم دو صد چنـدان برتری، 

ارزش و جایـگاه یافـت و هـزاران خدیـو خـرد بسـان؛ بوعلی سـینا، ابوریحان بیرونـی، زکریای 

رازی، خوارزمـی و بیهقی هـا از بطـن جامعـه ایرانی - اسـامی، بـروز، ظهور و پـرورش یافت و 

تحویـل جامعه بشـری گردید.

امروزِه روز نیز پیشـرفت و توسـعه کشـورها بر مبنای علم و دانش اسـتوار گشـته و پژوهش، 

تولیـد علـم، فنـاوری و نـوآوری از مهم تریـن عناصـر رشـد و توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی، 

فرهنگـی، صنعتـی و سیاسـی کشـور بـه شـمار می آیـد و از ایـن رهگذر، دانشـگاه بـه عنوان 

مهمتریـن و اصلـی تریـن نهـاد تولیـد علـم و نیروی انسـانی متخصص، بر اسـاس مسـوولیت 

اجتماعـی اش، ضمـن کسـب مرجعیـت علمـی، بایـد بـه حل مسـائل جامعـه و بهبود زیسـت 

انسـان ها مـدد رسـاند. تولیـد علـم مـا را بـه مرجعیـت علمـی رهنمـون مـی سـازد و مصرف 

علـم، بـرای جامعـه رفـاه را بـه ارمغان مـی آورد.

بـا پیـروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی، فرآیند تولیـد علم و دانـش افزایی با بـاز تعریفی که 

از آن صـورت گرفـت، رونـدی صعـودی یافـت و موفـق شـد در همـه عرصه هـا ورود نمـوده و 

هم افزایـی نمایـد. کسـب رتبه نخسـت علمـی در منطقـه، دانشـگاه های مرجـع و بین المللی، 

ایجـاد پارک هـای علـم و فنـاوری، تأسـیس مقاطـع دکتـری، بـروز و ظهـور دانشـمندان برتر 

بین المللـی، کسـب رتبه هـای برتـر در دانـش نانو و سـایر رشـته ها و همچنین تأسـیس بیش 

از 6500 شـرکت دانش بنیـان و فناوری هـای مختلـف دسـتاورد انقـاب اسـامی  در پرتـو 

خودبـاوری ملی اسـت. 

بایـد اذعـان نمـود کـه در سـه دهه ی اخیـر، فرمایشـات رهبـر خـردورز و دوراندیـش انقاب 

اسـامی در خصوص دانشـجو و دانشـگاه و بایدها و نبایدهای حرکت علمی کشـور، گفتمانی 

پدیـد آورده اسـت کـه پیشـرفت های علمی کشـور بی تردید در گـرو تحقق مفـاد این گفتمان 

کـه در اسـناد باالدسـتی بـه ویـژه سـند چشـم انـداز و  بیانیـه گام دوم انقـاب تبلـور یافتـه 

اسـت، می باشـد و وزرات علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، حرکـت در راسـتای  تحقـق گفتمـان 

مـورد مطالبـه رهبـر حکیـم و فرزانـه انقاب اسـامی را سـرلوحه فعالیت های خود قـرار داده 

اندر دل چراغ روشن است                                               وز همه بد رب تن تو جوشن است

پیشـینه بـس دراز جامعـه ایـران در عرصـه علـم و دانش بر هیچکس پوشـیده و مسـتور 

نیسـت. شـور و شـوق و اشـتیاق علم آموزی و دانش اندوزی، همآره ی ایام  و آناِت حیاِت 

آحـاِد امـت، در ایـن اقلیم پارسـایاِن پارسـا و مهِد خدیوان خرد می جوشـیده اسـت. میل 

بـه دانایـی و کسـب معنویـت، بخشـی دلپذیر و جدایـی ناپذیـر از روحیه ی ایرانیـان بوده 

اسـت، تـا آنجـا که رسـول مهـر و مهربانـی در حدیثـی فرمودند: »اگـر دانـش آویخته در 

سـتاره ی ثریـا باشـد و در آسـمان ها قرار گیـرد، مردانی از فـارس- ایران- آن را به دسـت 

خواهنـد آورد« و نکتـه ظریـف ایـن حدیـث نبـوی در ایـن اسـت کـه نقـل آن از سـوی 

پیامبـر رحمـت )ص( قبـل از گرویـدن ایرانیـان بـه اسـام بـوده اسـت. ایرانیـان، قبل از 

ورود اسـام بـه کشـور خویـش، همـواره اهـل علـم و دانـش و شـهره ی آفـاق بودنـد و با 

ایپم دکتر  محمدعلی زلفی  گل ، وزری علوم، تحقیقات و فناوریایپم دکتر  محمدعلی زلفی  گل ، وزری علوم، تحقیقات و فناوری



فرزانگـی بـر سـریر سماوی»دانشـجوی نمونـه« بـر نشسـته ایـد، ایـن نکتـه مهـم و ظریف را 

از خاطـر محـو و بـه طاق نسـیان نسـپارید و شـاکر و سپاسـمند باشـید کـه این عطیـه الهِی 

فرازمنـدی تـان، حاصـل مسـاعی خانـواده، آمـوزگار، دبیـر، اسـتاد، دانشـگاهیان و کارکنـان 

صدیـق و معـّززی اسـت کـه دور و نزدیـک، بسـتر سـاز شـکوفایی و شـوکت تان شـدند، تا با 

بـال گسـترده دانـش، در سـپهر دانایـی بـه پـرواز در آیید و امروز سـیمرغ سـان بر قلـه رفیع 

قاف خـرد قـرار گیرید.

گلواژه ی تقدیر و تشـکر، تحفه ی ناچیزیسـت در برابر مسـاعی شما دانشـجویان فرزانه و دست 

انـدرکاران ایـن جشـنواره ملّی، کـه تقدیم حضورتان مـی نمایم و از درگاه حّی سـبحان، دوام 

توفیقـات تمامـی اندیشـمندان و افشـانندگان عطـر دانایـی و برگزیـدگان و برگزارکنندگان را 

خواسـتارم و همـآره دعـای خیـر خویـش را نثار راه روشـن شـما سـروران فرزانـه و فرهیخته 

یم. می نما

و می کوشـد دانشـگاه، پژوهشـگاه و اسـتاد و دانشـجو را کـه مصـدر و منشـاء تولیـد علم، 

دانـش، فنـاوری و نـوآوری در کشـور هسـتند، قـدر بدانـد و بـر مسـند عزت بنشـاند و از 

آفت هـا برهانـد و بـه مقصـد و مقصـود اصلی برسـاند، چرا کـه یقین دارد، کلید پیشـرفت 

و توسـعه پایـدار هـر جامعـه ای دانـش و دانایـی اسـت و قـدرت ملـی در گـرو پیشـرفت 

علمی اسـت و توسـعه علمی نیز در گرو مسـاعی دانشـگاهیان، دانشـمندان، اندیشـمندان 

و دانش پژوهـان نهفته اسـت.

جشـنواره  های علمـی، فنـاوری و نـوآوری، فرآینـد و برآینـد خودبـاوری و هویت مـداری 

ملـی هسـتند. جشـنواره »دانشـجوی نمونـه« نیـز با همیـن نگاه و هـدف همه سـاله برپا 

می شـود و خرسـندیم کـه امـروز بـه منزل بیسـت و نهـم خویش نائل گشـته اسـت. این 

جشـنواره در واقـع بهانـه ی گرد هـم آمـدن تمامـی اندیشـه های نـاب و زاللـی اسـت کـه 

ضمـن نوزایـی و نوپذیـری، تطهیـر شـده از پلیدی هـا و پلشـتی های روزگار ماشـینی، 

مجـازی و در مسـیر نیـل بـه اهـداف انقاب و اسـام و ایران در سـاحت اندیشـه و دانش 

و بینـش گام بـر مـی دارد و فرصتی مغتنم، برای کشـف اسـتعدادها و شناسـاندن نخبگان 

دانشـگاهی بـه عنـوان الگوهـای شایسـته به نسـل جوان کشـورمان می باشـد.

در آسـتانه ی بهـار زمیـن و بهـاران ایمان، ماه خجسـته ی شـعبان و رمضان اقاقـی، ارادت 

خویـش را بـه سـاحت تمامـی برگزیـدگان ایـن جشـنواره ابـراز می داریـم. لحظه هـای ما 

آکنـده از عطـِر مطّهـر دانش ورانـی اسـت کـه محضرشـان تماشـاگه راز اسـت و از آبشـار 

اندیشـه سترگ شـان، زالل سـخاوت جاری اسـت.

شـما دانشـجویان برگزیـده، مـاه مجلـس دانـش وران هسـتید و مونـس دل هـای فضیلت 

جـو، کـه سـیاهی جهـل را بـا هـّم و هّمـت خویـش تارانـده و روشـنایی مهـر آگاهـی را 

آینـه وار تابانده ایـد و همچـون سـتارگان درخشـان در سـپهر علـم و فرهنـگ ایـن اقلیـم 

پارسـایان همـاره ایـام و آنـات بسـان هورفـروزان، خواهیـد درخشـید.

قامـت قویـم علـم، اگر به جامه سـبز ایمان و ردای سـپید اخاق آراسـته آید، اثر بخشـی 

مضاعـف و متبرکـی خواهـد یافـت. شـما سـاعیان سـاحت سـلیم وادی دانش که بـا فّر و 



لـزوم گسـترش تفکـر انتقـادی در مواجهه بـا تحوالت علمـی در دنیا، حرکت متناسـب با شـرایط و 
نیازمندی هـای کشـور و به کارگیـری آموزه هـای دینـی در مراحـل فراینـد علـم ورزی  از الزامات این 
حرکـت اسـت. تبیین مبانی هسـتی شناسـانه، انسان شناسـی و معرفت شـناختی علـوم جدید و نقد 
آن هـا نیازمنـد گسـترش مطالعـات بین رشـته ای در نظـام سـامت اسـت کـه پیامـد آن می تواند به 

جابه جایـی مرزهـای دانش منجـر گردد.
فلسـفه وجـودی برگـزاری ایـن رویـداد، نیاز بـه معرفی دانشـجویانی اسـت که به صـورت چندبعدی 
مسـیر دانشـگاهی خود را طی کرده باشـند و بر این اسـاس دانشـجوی نمونه ، نمادی از دانشـجوی 
الگو اسـت، دانشـجویی که عاوه بر سخت کوشـی و مجاهدت آموزشـی به ابعاد پژوهشـی و فرهنگی 

نیـز توجه نموده اسـت.
دانشـجویان برگزیـده، تاش خالصانه و صادقانه شـما نشـانه وظیفه شناسـی و پـژواک دانایی و تعهد 
شماسـت و نتیجـه آن درخـت امیـدی اسـت کـه به بار می نشـیند و نویدبخـش آینده ای پرنشـاط و 

زیبـا بـرای ایرانیان اسـت. درود بر همـت بلندتان!
فراموش نمیکنیم یاد و خاطره دانشـجویان  شـهید دانشـگاه های علوم پزشکی و شهدای عزیز مدافع 
 سـامت که با نثار جان خود در این مسـیر پر افتخار ، آینده جمهوری اسـامی را تضمین نمودند .

اسـتمرار نشـاط، پویایـی و توفیـق خدمـت به مـردم عزیزمـان را در مسـیر آرمان های نظـام مقدس 
جمهـوری اسـامی ایرانـی برای کلیـه دانشـجویان عزیـز از درگاه ایزد منان مسـئلت دارم.

دانش، آشکارترین وسیله ی عّزت و قدرت یک کشور است. )مقام معظم رهبری(
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی مفتخر اسـت که امسـال نیز توفیق داشـته جشـنواره 
دانشـجوی نمونه را در سـطح دانشـگاه های علوم پزشـکی برگزار کند ، جشـنواره ای تا گل های 
سرسـبد بوسـتان های جوانـان جویـای علـم و معرفـت را بـه پیشـگاه مـردم ایران عزیـز معرفی 

نماید.
دانشجویان عزیز، ما هم اکنون در طلیعه حرکت در گام دوم انقاب اسامی هستیم. رهنمودهای 
حکیمانـه رهبـر معظـم انقاب و ترسـیم افقی درخشـان منطبـق بر اهـداف و آرمان هـای نظام 
اسـامی و   نگاهـی واقـع بینانـه برای آینده کشـور توسـط  معظم لـه، چراغ راهنمای ما اسـت. 
شـما ثـروت عظیـم کشـور هسـتید، شـما می توانید بـا تکیه بـر بنیان هـای اخاقـی و اعتقادی، 
چشـمه دانـش را  همـواره جوشـان نگـه  داشـته و به سـمت فتـح قله هـای معرفـت و دانش در 

حرکت باشـید .
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فهرســـت

سخن مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای )مد ظله العالی(    ...........................................

سخن بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره(   ..............................................

پیام دکتر محمدعلی زلفی  گل ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری   ..................................................

پیام دکتر بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ........................................

گزارش بیسـت و نهمین جشنواره دانشجـوی نمونه  اسفنـد ماه 1400   ......................................

مقدمه   ........................................................................................................................................

اهداف جشنواره   ........................................................................................................................

 فرآیند جشنواره   .......................................................................................................................

آمار کلی متقاضیان بیست و نهمین جشنواره دانشجوی نمونه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ...........

متقاضیان ثبت نهایی شــده در مرحله دانشــگاهی به تفکیک گروه و مقطــع در وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری   .....................................................................................................................

برگزیدگان در مرحله دانشگاهی به تفکیک گروه و مقطع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   .........

برگزیدگان مرحله کشوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   .................................................

اطالعات برگزیدگان مرحله دانشــگاهی و مرحله کشوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

تفکیک دانشگاه ها   ...................................................................................................................

آمار کلی متقاضیان بیســت و نهمین جشنواره دانشــجوی نمونه در وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی   ........................................................................................................................

برگزیدگان در مرحله دانشــگاهی به تفکیک گروه و مقطع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی   ....................................................................................................................................

برگزیدگان مرحله کشوری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   ..................................

اطالعات برگزیدگان مرحله دانشگاهی و مرحله کشــوری در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی به تفکیک دانشگاه ها   ..................................................................................................

معرفی برگزیدگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ..................................................................

معرفی برگزیدگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   ....................................................

6

7

8

12

15

16

16

17

18

18

19

19

19

20

20

21

21

22

41

گزارش بیسـت و نهمین
جشنواره دانشجـوی نمونه 

اسفنـد ماه 1400



14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
ن ج

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

16

14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
 ج

ین
ی ام

 س
ن و

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

17

  مقدمه

ــا هــدف افزایــش مراتــب معنــوی و تشــویق دانشــجویان در پایبنــدی  ــه ب جشــنواره دانشــجوی نمون
ــش تحــرک،  ــه ای و افزای ــی و گســترش اصــول و ارزش هــای اســامی، اخــاق حرف ــت ملّ ــه هوی ب
نــوآوری و شــادابی اجتماعــی و شناســایی اســتعدادهای برتــر علمــی فرهنگــی دانشــجویان، هر ســاله در 
بیــن دانشــگاه های تابعــه وزارتیــن علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
برگــزار می شــود. ایــن رویــداد ســعی دارد تــا بــا شناســایی نخبــگان، الگــوی دانشــجوی نمونــه و برتــر 
را در حوزه هــای مختلــف آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی معرفــی نمایــد. معرفــی جوانــان 
فرهیختــه، موفــق و برگزیــده و بهره منــدی از توانمندی هــا و شایســتگی های ایشــان می توانــد نقطــه 
ــه اعتــا و ارتقــای جایــگاه علمــی و فرهنگــی کشــور باشــد. در بیــش از دو دهــه  عطفــی در نیــل ب
اخیــر، طــی فراینــد جشــنواره دانشــجوی نمونــه تــاش شــده اســت تــا ضمــن بهــره گیــری از نظــرات 
ــا  ــر ارتقــای ســطح کیفــی جشــنواره ، ب و ایده هــای اســاتید، دانشــجویان و صاحــب نظــران، عــاوه ب
گزینــش داوران مجــّرب در حوزه هــای تخصصــی مربوطــه بهتریــن دانشــجویان انتخــاب و برگزیــده 

شــوند. 

  اهداف جشنواره

- الگوسازی از دانشجویان نمونه 
- ترویج فرهنگ علم آموزی، پژوهش گری و تولید علم 

- ارتقای انگیزه دانشجویان در پویایی هدفمند و پرداختن به امور علمی و فرهنگی 
- تشــویق دانشــجویان بــه پــرورش همــه جانبــه ابعــاد شــخصیتی در حوزه هــای گوناگــون آمــوزش، 

پژوهــش، فرهنگــی و اخاقــی 
- هدایــت دانشــجویان برتــر و زبــده بــه تولیــد محصــوالت متنــوع علمــی- پژوهشــی )مقــاالت، تالیــف 

کتــب، طرح هــای پژوهشــی و فناورانــه و ...(

  فرآیند جشنواره

1- کلیــه مراحــل ثبــت نــام و مرحلــه داوری دانشــگاهی و داوری مرحلــه کشــوری بــه صــورت ســامانه انجــام 
ــت. پذیرفته اس

ــزار شــد، نخســت  ــه دانشــگاهی و کشــوری برگ ــه در دو مرحل ــد داوری جشــنواره دانشــجوی نمون 2- فراین
دانشــجویان در ســطح دانشــگاه بــه رقابــت پرداختــه و آن دســته از دانشــجویانی کــه برتریــن امتیــازات را بــر 
اســاس آییــن نامــه و صــرف نظــر از حــد نصاب  هــای آن کســب نموده انــد بــه عنــوان برگزیــدگان دانشــگاهی 
مــورد تقدیــر دانشــگاه قــرار مــی گیرنــد و قســمی از ایشــان کــه شــرایط معرفــی بــه رقابــت مرحلــه دوم را 

کســب نمــوده انــد جهــت شــرکت در ایــن مرحلــه بــه دبیرخانــه مرکــزی معرفــی مــی گردنــد.
ــه، کشــاورزی و  ــوم پای ــی و مهندســی، عل ــوم انســانی، فن ــروه عل ــت در ســطح کشــور در شــش گ 3- رقاب
دامپزشــکی، هنــر، پزشــکی در مقاطــع مختلــف توســط داوران مورد ارزیابــی واقع شــده و در نهایت دانشــجویان 

نمونــه کشــوری انتخــاب و معرفــی می شــوند. 
4- شرط آزمون زبان طبق موارد تعیین شده در آئین نامه توسط وزارتین رعایت شد .

5- براســاس زیرگــروه هــای آموزشــی راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری داورانــی در گــروه هــای آموزشــی فنــی و 
مهندســی، علــوم پایــه ، علوم انســانی، کشــاورزی و دامپزشــکی ، هنــر، علوم پزشــکی و فرهنگی جهــت داوری 
انتخــاب شــدند شــایان ذکــر اســت داوران در ایــن مرحلــه بــدون در نظــر گرفتــن امتیــازات کســب شــده مرحله 
دانشــگاهی کلیــه افــراد معرفــی شــده بــه مرحلــه کشــوری را از طریــق ســامانه مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهند.

6- برای اولین سال از دانشجویان نمونه برگزیده غیرایرانی در مراسم اختتامیه تقدیر بعمل خواهد آهد.
7- تعــداد برگزیدگـــان نهایــی در وزارت علــوم 18 نفــر )12 نفردکتــری تخصصــی )phd(،1 نفــر کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته، 5 نفــر کارشناســی( مــی باشــد کــه برگزیــدگان 10 نفــر در زیــر گــروه علــوم انســانی، 2 نفر در 
زیــر گــروه علــوم پایــه ، 4 نفــر در زیــر گــروه فنــی و مهندســی ، 1 نفــر در گــروه کشــاورزی و دامپزشــکی و 1 

نفــر در زیرگــروه هنــر مــی باشــند.(
8- برگزیــدگان بیســت و نهمیــن جشــنواره دانشــجوی نمونــه در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 9  آقــا و 9 

ــم می باشــد. خان
 ،)phd (9-  تعــداد برگزیــدگان نهایــی در وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 13 نفر )5 نفردکتری تخصصــی

2 نفــر کارشناســی ارشــد ناپیوســته، 3 نفــر کارشناســی، 1 نفــر دکتــری حرفه ایــی و 2 نفر دســتیاری( می باشــد .
10- برگزیــدگان بیســت و نهمیــن جشــنواره دانشــجوی نمونــه در وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 

7 آقــا و 6 خانــم مــی باشــد.
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11- تعــداد متقاضیــان کــه موفــق بــه ثبــت نهایــی درخواســت شــده انــد 461  نفــر در وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری مــی باشــد.

12-  تعــداد متقاضیــان کــه موفــق بــه ثبــت نهایــی درخواســت شــده انــد 400  نفــر در وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی می باشــد.

13- تعداد برگزیدگان نهایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین 11 دانشگاه در سراسر کشور می باشند.
14- تعــداد برگزیــدگان نهایــی در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از بیــن 11 دانشــگاه در سراســر 

کشــور می باشــند.
15- جداول ذیل اطاعات آماری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه را ارائه می نماید:

  آمار کلی متقاضیان بیست و نهمین جشنواره دانشجوی نمونه 

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  متقاضیان ثبت نهایی شده در مرحله دانشگاهی به تفکیک گروه 

و مقطع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  برگزیدگان در مرحله دانشگاهی به تفکیک گروه و مقطع در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   برگزیدگان مرحله کشوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   جدول ذیل اطالعات برگزیدگان مرحله دانشگاهی و مرحله کشوری 

را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تفکیک دانشگاه نمایش می دهد :

نفر کارشناسی(  5 ،ناپیوسته کارشناسی ارشد نفر 1،(phd)تخصصی  نفردکتری 12) نفر 11 علومان نهایی در وزارت ـتعداد برگزیدگ -7
نفر  1،  نفر در زیر گروه فنی و مهندسی 4 ،نفر در زیر گروه علوم پایه  2نفر در زیر گروه علوم انسانی،  11می باشد که برگزیدگان 

 می باشند.( نفر در زیرگروه هنر 1در گروه کشاورزی و دامپزشکی و 
 می باشد. خانم 9آقا و   9 ، تحقیقات و فناوریوزارت علومجشنواره دانشجوی نمونه در  نهمینبیست و برگزیدگان  -1

 کارشناسی ارشدنفر  2 (،phd )تخصصی نفردکتری 5نفر ) 13 ، درمان و آموزش پزشکیتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت بهداشت  -9
 .( می باشد نفر دستیاری 2نفر دکتری حرفه ایی و  1 ،نفر کارشناسی 3 ،ناپیوسته

 می باشد. خانم 6آقا و  7جشنواره دانشجوی نمونه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نهمینبرگزیدگان بیست و  -11
 می باشد.در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نفر  164 شده اند موفق به ثبت نهایی درخواستتعداد متقاضیان که  -11

می  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر  نفر  144شده اند  موفق به ثبت نهایی درخواستتعداد متقاضیان که   -12
 باشد.

 دانشگاه در سراسر کشور می باشند. 11از بین  ، تحقیقات و فناوریتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت علوم -13
 دانشگاه در سراسر کشور می باشند. 11از بین ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت  -14

 نماید:نمونه را ارائه می دوره جشنواره دانشجوی نهمینبیست و جداول ذیل اطالعات آماری  -15
 

  ردرد  ووززااررتت  ععللوومم،،  تتححققییققااتت  وو  ففننااوورریی  ججششننووااررهه  ددااننششججوویی  ننممووهنهن  ننههممییننممتتققااضضییاانن  ببییسستت  وو  آآمماارر  ککللیی  
 

 ثبت نهایی شدگان
 آموزشیگروه 

 جمع کل هنر کشاورزی و دامپزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی

 نفر 164 16 51 229 57 111
 تعداد کل درخواست های ثبت شده

 نفر 797
 تعداد درخواست های ثبت اولیه

 نفر 331

گگااههیی  هبهب  تتففککییکک  گگررووهه  وو  ممققططعع  ردرد  ووززااررتت  ععللوومم،،     تتححققییققااتت  وو  ففننااووررییممتتققااضضییاانن  ثثببتت  ننههاایییی  ششددهه  ردرد  ممررححللهه  ددااننشش
 جمع کل گروه آموزشی مقطع

 کشاورزی و دامپزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی
 

 هنر
 

 223 4 9 141 31 31 کارشناسی
 1   1   کارشناسی ارشد پیوسته

 56 1 11 17  21 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 phd 49 24 71 32 4 179دکتری تخصصی 

 2    2  دکتری تخصصی پیوسته
 164 16 51 229 57 111 کل

نفر کارشناسی(  5 ،ناپیوسته کارشناسی ارشد نفر 1،(phd)تخصصی  نفردکتری 12) نفر 11 علومان نهایی در وزارت ـتعداد برگزیدگ -7
نفر  1،  نفر در زیر گروه فنی و مهندسی 4 ،نفر در زیر گروه علوم پایه  2نفر در زیر گروه علوم انسانی،  11می باشد که برگزیدگان 

 می باشند.( نفر در زیرگروه هنر 1در گروه کشاورزی و دامپزشکی و 
 می باشد. خانم 9آقا و   9 ، تحقیقات و فناوریوزارت علومجشنواره دانشجوی نمونه در  نهمینبیست و برگزیدگان  -1

 کارشناسی ارشدنفر  2 (،phd )تخصصی نفردکتری 5نفر ) 13 ، درمان و آموزش پزشکیتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت بهداشت  -9
 .( می باشد نفر دستیاری 2نفر دکتری حرفه ایی و  1 ،نفر کارشناسی 3 ،ناپیوسته

 می باشد. خانم 6آقا و  7جشنواره دانشجوی نمونه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نهمینبرگزیدگان بیست و  -11
 می باشد.در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نفر  164 شده اند موفق به ثبت نهایی درخواستتعداد متقاضیان که  -11

می  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر  نفر  144شده اند  موفق به ثبت نهایی درخواستتعداد متقاضیان که   -12
 باشد.

 دانشگاه در سراسر کشور می باشند. 11از بین  ، تحقیقات و فناوریتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت علوم -13
 دانشگاه در سراسر کشور می باشند. 11از بین ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتتعداد برگزیدگان نهایی در وزارت  -14

 نماید:نمونه را ارائه می دوره جشنواره دانشجوی نهمینبیست و جداول ذیل اطالعات آماری  -15
 

  ردرد  ووززااررتت  ععللوومم،،  تتححققییققااتت  وو  ففننااوورریی  ججششننووااررهه  ددااننششججوویی  ننممووهنهن  ننههممییننممتتققااضضییاانن  ببییسستت  وو  آآمماارر  ککللیی  
 

 ثبت نهایی شدگان
 آموزشیگروه 

 جمع کل هنر کشاورزی و دامپزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی

 نفر 164 16 51 229 57 111
 تعداد کل درخواست های ثبت شده

 نفر 797
 تعداد درخواست های ثبت اولیه

 نفر 331

گگااههیی  هبهب  تتففککییکک  گگررووهه  وو  ممققططعع  ردرد  ووززااررتت  ععللوومم،،     تتححققییققااتت  وو  ففننااووررییممتتققااضضییاانن  ثثببتت  ننههاایییی  ششددهه  ردرد  ممررححللهه  ددااننشش
 جمع کل گروه آموزشی مقطع

 کشاورزی و دامپزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی
 

 هنر
 

 223 4 9 141 31 31 کارشناسی
 1   1   کارشناسی ارشد پیوسته

 56 1 11 17  21 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 phd 49 24 71 32 4 179دکتری تخصصی 

 2    2  دکتری تخصصی پیوسته
 164 16 51 229 57 111 کل

 

گگااههیی  هبهب  تتففککییکک  گگررووهه  وو  ممققططعع  ردرد  ووززااررتت  ععللوومم،،  تتححققییققااتت  وو  ففننااوورریی   ربربگگززییددگگاانن  ردرد  ممررححللهه  ددااننشش
 جمع کل گروه آموزشی مقطع

 هنر علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی
 

 14  14    کارشناسی
 2  1  1 کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 1   1  دکتری تخصصی پیوسته
 phd  5 1 6 1 13دکتری تخصصی 

 34 4 24 2 6 کل

  ووززااررتت  ععللوومم،،  تتححققییققااتت  وو  ففننااوورریی  ربربگگززییددگگاانن  ممررححللهه  ککششوورریی  ردرد 

 

 
 

گگااههیی  وو  ممررححللهه  ککششووررییجدول ذیل اطالعات  گاه نمایش می دهد ربربگگززییددگگاانن  ممررححللهه  ددااننشش : را رد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هب تفکیک دانش  

 مرحله کشوری مرحله دانشگاهی نام دانشگاه ردیف
 3 3 تهران 1
 2 2 تبریز 2
 1 1 یزد 3
 4 11 فرهنگیان 4
 2 2 خوارزمی 5
 1 1 بیرجند 6
 1 1 شهید مدنی آذربایجان 7
 1 1 یاسوج 1
 1 1 صنعتی شریف 9
 1 1 عالمه طباطبایی 11
 1 1 شاهد 11
 1 1 الزهرا )س( 12
 1 2 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 13
 1 2 محقق اردبیلی 14

 41 34 جمع

 برگزیدگان کشوری جشنواره دانشجوی نمونه در وزارت علوم
 تعداد مقطع

 5 کارشناسی
 1 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 11 (PhDدکترای تخصصی )
 نفر 81 مجموع
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  آآمماارر  ککللیی  ممتتققااضضییاانن  ببییسستت  وو  ننههممیینن  ججششننووااررهه  ددااننششججوویی  ننممووهنهن  ردرد  ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککیی  

 

 
 
 

 

  
  

گگااههیی  هبهب  تتففککییکک  گگررووهه     وو  ممققططعع  ردرد  ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککییربربگگززییددگگاانن  ردرد  ممررححللهه  ددااننشش
 
 

 

 

 

  

  

  

  

 ثبت نام کنندگان در جشنواره به تفکیک مقطع تحصیلی
 درصد تعداد مقطع

 37 151 کارشناسی
 15 63 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 117 21 (PhDدکترای تخصصی )
 17 69 ایدکترای حرفه
 3 12 دستیاری
 444 144 مجموع

 راه یافتگان به مرحله داوری کشوری به تفکیک مقطع تحصیلی
 )درصد(  تعداد مقطع

 21 9 کارشناسی
 14 4 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 9 21 (PhDدکترای تخصصی )
 4 1 ایدکترای حرفه
 11 5 دستیاری
 811 81 مجموع

 

  آآمماارر  ککللیی  ممتتققااضضییاانن  ببییسستت  وو  ننههممیینن  ججششننووااررهه  ددااننششججوویی  ننممووهنهن  ردرد  ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککیی  

 

 
 
 

 

  
  

گگااههیی  هبهب  تتففککییکک  گگررووهه     وو  ممققططعع  ردرد  ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککییربربگگززییددگگاانن  ردرد  ممررححللهه  ددااننشش
 
 

 

 

 

  

  

  

  

 ثبت نام کنندگان در جشنواره به تفکیک مقطع تحصیلی
 درصد تعداد مقطع
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 )درصد(  تعداد مقطع

 21 9 کارشناسی
 14 4 کارشناسی ارشد ناپیوسته
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 811 81 مجموع

 ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککیی  ممررححللهه  ککششوورریی  ردردربربگگززییددگگاانن    

 

 

 

 

 

 

گگااههیی  وو  ممررححللهه  ککششووررییجدول ذیل اطالعات  گ ووززااررتت  ببههددااششتت  ،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککییرا رد  ربربگگززییددگگاانن  ممررححللهه  ددااننشش   اه نمایش می دهد:هب تفکیک دانش
 

 

 

 برگزیدگان کشوری جشنواره دانشجوی نمونه در وزارت بهداشت
 تعداد مقطع

 2 کارشناسی
 1 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 5 (PhDدکترای تخصصی )
 1 ایدکترای حرفه
 1 دستیاری
 81 مجموع

 کشوریمرحله  مرحله دانشگاهی دانشگاه  ردیف
 1 2 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
 1 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل عج 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی بم 
 1 1 بهزیستیدانشگاه علوم پزشکی علوم  
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی خلخال 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
 1 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 0 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 1 1 پزشکی کرماندانشگاه علوم  
 2 4 دانشگاه علوم پزشکی یزد 
 81 81 جمع 

 ووززااررتت  ببههددااششتت،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککیی  ممررححللهه  ککششوورریی  ردردربربگگززییددگگاانن    

 

 

 

 

 

 

گگااههیی  وو  ممررححللهه  ککششووررییجدول ذیل اطالعات  گ ووززااررتت  ببههددااششتت  ،،  ردردمماانن  وو  آآممووززشش  زپزپششککییرا رد  ربربگگززییددگگاانن  ممررححللهه  ددااننشش   اه نمایش می دهد:هب تفکیک دانش
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   برگزیدگان مرحله کشوری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   جدول ذیل اطالعات برگزیدگان مرحله دانشگاهی و مرحله کشوری را 

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تفکیک دانشگاه نمایش می دهد:

   آمار کلی متقاضیان بیست و نهمین جشنواره دانشجوی نمونه 

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   برگزیدگان در مرحله دانشگاهی به تفکیک گروه و مقطع در 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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معرفی برگزیدگان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم،تخقیقات و فناوریوزارت علوم،تخقیقات و فناوری

         آقای محمدرضا دانشــور دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تبریز و برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشــنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشــد. انتشار 17 مقاله علمی 
 IEEE Transactions on Industrial Informatics )Impact در ژورنال هــای معتبر از جمله مجله
factor:10.215 (، ارائه 13 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر در زمینه مهندسی برق و انرژی، 

تکمیل 5 طرح تحقیقاتی ملّی و بین المللی، تالیف 2 جلد کتاب تخصصی در انتشــارات معتبر دنیا از جمله 
Springer و Elsevier، تالیــف 12 جلد فصل کتاب تخصصی در انتشــارات معتبر دنیا، ویرایش و تدوین 

2 جلد کتاب تخصصی در انتشــارات معتبر دنیا از جمله Wiley-IEEE و Elsevier، مشــارکت در طرح 
فناورانه )شهید احمدی روشن( بنیاد ملّی نخبگان، ویرایش و تدوین مجات معتبر بین المللی، داور فعال بیش 
از 40 مجله معتبر بین المللی، عضو کمیته علمی بیش از 4 کنفرانس معتبر بین المللی، داور پیوســته بیش 
از 13 کنفرانس معتبر بین المللی و ســخنران کلیدی همایش های معتبر علمی دنیا از جمله سوابق پژوهشی 
نامبرده است.. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری بیش از 7 کارگاه  علمی و مشارکت در بیش 
از 33 کارگاه علمی در زمینه مهندســی برق و انرژی، عضویــت در بیش از 9 انجمن علمی معتبر خارجی از 
جمله AAAS و IEEE، عضویت پیوســته در بیش از 7 انجمن علمی معتبر داخلی و همچنین عضویت در 
شورای مرکزی، مسئول گردهمایی های علمی، مدیر اجرائی، مدیر مسئول و سردبیر نشریه اکسرژی و مسئول 
دبیرخانه و کمیته ثبت نام انجمن انرژی ایران اشــاره نمود. همچنین کسب عناوین برگزیده جوایز بنیاد ملّی 
نخبگان از جمله جایزه شهید وزوایی )به مدت 4 سال پیاپی و از سال 96(، جایزه شهید حدی، جایزه شهید 
صیاد شــیرازی و جایزه شــهید چمران بنیاد ملّی نخبگان، دانش آموخته رتبــه اول تمامی مقاطع تحصیلی 
از مقطع ابتدایی تا دکتری تخصصی، عضو گروه هدایت اســتعدادهای درخشــان در تمامی مقاطع تحصیلی، 
پذیرش از طریق ســهمیه استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشــد و دکتری، قرار گرفتن در بین %1 
داوران برتر دنیا برای داوری مجات معتبر بین المللی، دانشــجوی نمونه دانشــگاه در مقاطع ارشد و دکتری 
تخصصی، مشارکت فعال در برنامه های کمیته امداد امام خمینی )ره(، اداره بهزیستی، جمعیت هال احمر و 

کانون قرآن و عترت از جمله دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا دانشور
متولد:  1373/06/23
گروه: فنی و مهندسی

رشته: مهندسی برق- قدرت
مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته

معدل:  20



14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
ن ج

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
ن ج

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

25 24

       آقای محمد بخشیان دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه یزد و برگزیده مرحله کشوری بیست و نهمین 
دوره جشــنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشــار 7 مقاله علمی پژوهشی و علمی 
ترویجی  در ژورنال های معتبر )از جمله هفته نامه حامی عدالت شــماره 15 )روزنامه رســمی(، نشریه علمی 
تخصصی عدل پردیس دانشــگاه یزد، نشــریه علمی تخصصی دادآفرین دانشگاه اصفهان، نشریه برگ نخست، 
نشریه مطالعات فقهی و حقوقی دانشگاه یزد(، ارائه 1 پروژه و طرح تحقیقاتی در زمینه »جنایات عمدی مادون 
نفس قصاص ناپذیر« از سوابق پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری و 
شــرکت در 21 کارگاه آموزشــی، علمی و پژوهشی در موضوعات مختلف حقوقی و کیفری و جرم شناسی )از 
جمله قراردادنویســی، شکوائیه نویسی، دادخواست نویســی، پرونده خوانی با موضوعات مختلف، خبرنگاری و 
نشســت های نقد رای(، عضویت در انجمن علمی حقوق پردیس مهریز دانشــگاه یزد به )عنوان دبیر در سال 
1399 و نائب دبیر در سال 1398(، کسب مقام و جوایز مختلف از جشنواره ها و مسابقات معتبر ملّی همچون 
کســب رتبه 5 )مرحله نخست( بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی حقوق کشور، مقام سوم دوره های 
متعدد مســابقات سواالت تحلیلی حقوقی یادواره دکتر مهدی شهیدی، مقام سوم جشنواره ملّی فرداد »موت 
کورت حقوقی«، قرارگرفتن در بین نفرات برتر جشــنواره ملّی شــهراد مرکز اســتعداد درخشان، کسب رتبه 
در گروه برتر موت کورت حقوقی، راهیابی به مرحله نهایی رویداد مطالبه گری حقوقی ترور ســردار شــهید 
ســلیمانی، مدیر مسئول نشریه عدل پردیس مهریز دانشــگاه یزد، مقام نخست انجمن علمی حقوق پردیس 
مهریز دانشــگاه یزد در جشنواره نهادهای دانشجویی )حرکت( اشاره نمود. همچنین سخنرانی در سمینارهای 
متعدد، تدریس در دوره های دانشجویی، برگزیده مرکز استعداد های درخشان در سال های  1397 تا 1399 )3 
دوره متوالی در مقطع کارشناسی(، نویسندگی در نشریه-های مختلف، مدیر مسئولی فصل نامه علنی تخصصی 
عدل، کارورزی در دادگستری کل استان اصفهان، سخنرانی در سمینار و وبینارهای مختلف انجمن های علمی 
حقوق و فقه و حقوق در دانشــگاه های یزد، شــهید مطهری )واحد خواهران یزد(، تهران، اراک، کســب رتبه 
نخســت در بین دانشجویان هم ورودی  در مقطع کارشناســی و نیز شرکت در کارگاه های آموزشی، علمی و 

دریافت گواهینامه های گوناگون از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

         آقــای محمد امین وزیری راد دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشــگاه تهــران و برگزیده مرحله 
کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 14 مقاله 
علمی در ژورنال های معتبر ISI از جمله »تحلیل آزمایشــگاهی عملکرد سامانه ترکیبی فتوولتائیک- حرارتی 
و ترموالکتریک ژنراتور با استفاده از نانوسیال کبالت اکسید و مواد تغییر فاز دهنده«، »ارزیابی فنی- اقتصادی 
ســامانه های ترکیبی انرژی تجدیدپذیر مستقل از شــبکه به منظور تامین برق مناطق آسیب دیده از حوادث 
طبیعــی«، ارائه 5 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر از جمله »آنالیز اقتصادی اســتفاده از انواع 
سیســتم جهت یاب خورشــیدی به منظور تولید بخشی از انرژی مورد نیاز استفاده کنندگان خانگی در شش 
اقلیــم متفاوت ایران«، تکمیل 1 طرح تحقیقاتی در پژوهشــگاه نیرو، همکاری در 1 رویداد علمی بین المللی 
در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، طراحی و ساخت 2 طرح فناورانه با عناوین »سیستم متمرکزکننده و 
خنک کننده ماژول هاي فتوولتائیک مبتني بر نانوسیال و فین« و »سامانه فتوولتائیک-حرارتي به همراه محیط 
متخلخل براده آلومینیومي و مواد تغییر فاز دهنده« از ســوابق پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های 
فرهنگی، می توان به ســاخت بازی رایانه ای »ریاضی و رنگ ها« در زمینه تقویت حافظه )معرفی شــده بعنوان 
بهترین بازی کامپیوتری نخســتین جشنواره یادگیری های دیجیتال دانشگاه تهران(، همکاری با پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران در برگزاری رویدادهای دانشجویی اشاره نمود. همچنین کسب جایزه ملّی البرز در سال 
1400 به عنوان یکی از ده دانشجوی برتر فنی و مهندسی کشور، کسب جایزه ملّی )انرژی های تجدیدپذیر( به 
عنوان پژوهشــگر برتر جوان کشور و دو دوره برگزیده به عنوان استعداد درخشان دانشگاه تهران در سال های 
1396 و 1398 ، عضویــت ثابــت در هیئــت ژوری کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشــته ای مدیریت و 
مهندســی از دیگر عناوین ایشان می باشد. شایان ذکر است، نامبرده تاکنون بیش از 10 داوری برای نشریات 

بین المللی معتبر ISI به ثبت رسانده  است. 

نام و نام خانوادگی: محمد بخشیان
متولد:  1379/03/27

گروه: علوم انسانی
رشته: حقوق

مقطع: کارشناسی پیوسته
معدل: 19/67

نام و نام خانوادگی: محمد امین وزیری راد
متولد: 1373/12/09
گروه: فنی و مهندسی

رشته: مهندسی سیستم های انرژی، گرایش فناوری های انرژی 
مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته

معدل: 19/56
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         آقای آرش قربانی سپهر دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی و برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 48 مقاله علمی در 
ژورنال هــای معتبر از جمله چاپ یک مقاله در مجله  Geopolitics Quarterly و ارائه 8 مقاله  کنفرانس 
در همایش های بین المللی معتبر، تکمیل 1 طرح تحقیقاتی در وزارت کشور، تالیف 1 جلد کتاب آموزشی در 
زمینه رشته های جغرافیا و تالیف 9 جلد کتاب تخصصی دانشگاهی در حوزه رشته جغرافیای سیاسی از سوابق 
پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق 
بــا موضوع »روش تحقیق علمی در جغرافیا«، عضویت در انجمــن ژئوپلیتیک ایران و انجمن علمی جغرافیای 
سیاســی، همکاری با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خوارزمی و مرکز نیکوکاری امیرالمومنین علی)ع( 
اشــاره نمود. همچنین پذیرش در مقطع دکتری تخصصی از طریق اســتعداد درخشان و برگزیده شدن در 3 

دوره جایزه تحصیلی دانشجویی بنیاد ملی نخبگان )طرح شهید وزوایی( از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

      خانم پری فهندژ ســعدی دانشــجوی مقطع کارشناســی دانشــگاه فرهنگیان شــیراز و برگزیده مرحله 
کشوری بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 7 مقاله 
علمــی در ژورنال-های معتبر از جمله آموزش و پرورش متعالی، پویش در آموزش علوم پایه، دســتاوردهای 
نوین در مطالعات علوم انســانی و  فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، ارائه 17مقاله  کنفرانس در 
همایش های بین المللی معتبر هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، دومین همایش ملّی تحول در برنامه 
درســی، ششــمین همایش ملّی پژوهش های نوین در حوره علوم تربیتی و روانشناسی ایران، تکمیل 2 طرح 
تحقیقاتی در دانشــگاه فرهنگیان، طراحی و ســاخت 2 طرح فناورانه، تالیف 4 جلد کتاب آموزشی در زمینه 
رشــته های آموزش ابتدایی و روانشناسی، تالیف 3 جلد کتاب تخصصی با موضوع آموزش و بازی ریاضیات از 
ســوابق پژوهشی نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به دبیر انجمن علمی، مدیر مسئول 
نشــریه مهبانگ، دبیر کانون علمی رشته علوم تربیتی، دبیر علمی بسیج، عضویت در شورای صنفی دانشگاه، 
عضویت در کارگروه رسانه آموزش و پرورش و تحریریه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت در 
کمیته ناظر بر نشریات، همکاری با تشکل های پژوهشی و فرهنگی و برگزاری بیش از 30 برنامه مختلف اشاره 
نمود. همچنین کســب رتبه 2 در ســهمیه آزمون سراسری مقطع کارشناسی، عنوان پژوهشگر برتر و نخست 
کشوری، رتبه نخست پویش دانشجویی، عضویت در بنیاد ملّی نخبگان و  کسب مقام های ملّی در بیش از 20 

جشنواره متعدد، از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: آرش قربانی سپهر
متولد:  1372/06/19 

گروه: علوم انسانی
رشته: جغرافیای سیاسی

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 19/38

نام و نام خانوادگی:  پری فهندژ سعدی
متولد:  1378/10/29

گروه: علوم انسانی
رشته: آموزش و پرورش ابتدایی

مقطع: کارشناسی پیوسته ناپیوسته
معدل: 19/42
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      خانم معصومه کریمی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان و برگزیده 
مرحله کشوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار بیش 
از 25  عنــوان مقاله علمی در ژورنال های بیــن المللی معتبر و بیش از 17 مقاله علمی در کنفرانس های بین 
المللــی و ملّی معتبر، تکمیل 4 طــرح  تحقیقاتی، تالیف و ترجمه 3 عنوان کتاب علمی، ثبت 2 اختراع دارای 
تاییدیه، عضویت در کمیته داوران ژورنال ها و کنفرانس های متعدد، مدرس رســمی مرکز مطالعات ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور از سوابق پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به تالیف و 
تدوین 3 جلد کتاب فرهنگی، عضویت در شورای مرکزی شاخه دانشجویی انجمن علمی شبکه های هوشمند 
انرژی ایران، انجمن علمی مهندســی برق دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان، انجمن انرژی ایران، عضویت در 
موسســه مهندسان برق و الکترونیک و هسته پژوهشی نیروگستر آذربایجان، همکاری با واحد مالکیت فکری 
دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان، دبیری و مدیر مسئول نشریه برق آذربایجان و نشریه اکسرژی، کسب مقام 
دوم در جشــنواره نشریات دانشجویی شــمال غرب کشور، عضویت در شاخه جوانان هال احمر و کانون ایران 
شناســی دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان، امدادیار فعال مرکز نیکوکاری دانشگاه شــهید مدنی آذربایجان، 
برگزاری کرسی آزاد اندیشی، راهیابی به مرحله استانی مسابقه تفسیر قرآن کریم  اشاره نمود. همچنین کسب 
عناوین برگزیده و دانشــجوی نمونه )مقطع دکتری( در پنجاه و هشــتمین سال جایزه بنیاد البرز، دانشجوی 
نمونه )مقطع دکتری( اســتان آذربایجان شرقی و دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، منتخب بنیاد ملی نخبگان 
)برنده جایزه تحصیلی در سال های 1395 تا 1399(، منتخب جایزه پسادکتری شهید چمران، منتخب جایزه 
شــهید تهرانی مقدم، منتخب جایزه شــهید رهنمون، منتخب جوان برتر استان در حوزه علمی- پژوهشی در 
جشنواره حضرت علی اکبر )ع(، دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه، عضو )نخبه و استعداد درخشان( باشگاه 
پژوهشــگران جوان و نخبگان و همکاری با کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان آذربایجان شــرقی از دیگر 

افتخارات ایشان است. 

        خانم خیرالنســاء رمضان زاده دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشــگاه بیرجند و برگزیده مرحله 
کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 22 مقاله 
 Journal of Education and Health از جملــه ISI،  Scopus، ISC علمــی در ژورنال هــای معتبر
 Promotion، Asian Pac J Cancer Prev، Iranian Journal of Ageing، Future of

Medical Education Journal، راهبردهای توســعه در آموزش پزشــکی، مجله ایرانی آموزش در علوم 

 World conference on پزشــکی و ارائه 45 مقاله  کنفرانــس در همایش های ملی و بین المللی معتبــر
information tehnology ، همایــش برنامه ریزی درســی، همایش آموزش پزشــکی، تکمیل 10 طرح 

تحقیقاتی در دانشــگاه های علوم پزشــکی بیرجند و مشهد و تالیف 1 جلد کتاب تخصصی با موضوع مدیریت 
دانش، از ســوابق پژوهشــی نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان بــه برگزاری 27 کارگاه  
آموزشــی ویژه اساتید با موضوعات طراحی آموزشی، روش های نوین تدریس، طراحی و تدوین برنامه درسی، 
ژورنال کاب آموزشــی، سخنرانی ساختارمند و عضویت در بسیج و همکاری با نهاد مقام معظم رهبری اشاره 
نمود. همچنین کســب عنوان رساله برتر دکتری در جشنواره شریعتمداری و برگزیده )طرح شهید رهنمون( 

بنیاد ملی نخبگان از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: معصومه کریمی 
متولد: 1369/03/06
گروه: فنی و مهندسی

رشته: مهندسی برق - قدرت
مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته

معدل: 19/75

نام و نام خانوادگی: خیرالنساء رمضان زاده
متولد:  1361/05/17

گروه: علوم انسانی
رشته: برنامه ریزی درسی 

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 19/16
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         آقای حسام الدین سهرابی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تبریز و برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار بیش از 25 مقاله 
 Talanta، Acta Microchimica، Chemosphere علمی در ژورنال های معتبر بین المللــی از جمله
و Nano-Micro letters و ارائــه 14 مقالــه  کنفرانس در همایش هــای بین المللی معتبر، تکمیل 4 طرح 
تحقیقاتی در دانشــگاه های تبریز، علوم پزشکی تبریز، آزاد اســامی تبریز، مرکز رشد و نوآوری های دانشگاه 
تبریز و صندوق حمایت از پژوهشــگران و فن آوران کشور، تالیف 2 فصل کتاب تخصصی با موضوع پلیمر های 
هادی و مواد هیبریدی مبتنی بر چارچوب های فلزآلی برای ســنجش و پایش زیســت محیطی در انتشارات 
ACS Books و CRC Press، طراحی و ساخت 2 طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه 

فعالیت های فرهنگی، می توان به عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی دانشکده شیمی، عضویت در هیئت  
تحریریه نشــریه های »تکفام شیمی«، »جهان نانو«، »اتم« دانشــگاه تبریز و همکاری وی به عنوان دبیر انجمن 
علمی دانشــکده شیمی و سردبیری و مدیر مســئول نشریه تکفام شیمی دانشگاه تبریز اشاره نمود. همچنین 
کســب عناوین دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تبریز )در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
تخصصی(، کســب رتبه ی نخست دانشــجویان هم  ورودی )در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
تخصصی(، دانشــجوي نمونه دانشگاه تبریز )در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(، دانشجوي نمونه 
کشور و منتخب بنیاد فرهنگی البرز )مقطع کارشناسی ارشد(، برنده  جایزه  بزرگ علمی دانشگاه تبریز )دکتر 
پوالد(، منتخب عنوان مولف پایان نامه  برتر دانشــجویی در جشنواره  ویژه خیام، برگزیده جایزه شهید احدی 
بنیاد ملّی نخبگان، رتبه ی برتر المپیاد علمی منطقه ای قطب 4 کشــور و مرحله ی نهایی کشــوری در رشته 
شــیمی، کســب جوایز تحصیلي بنیاد ملّي نخبگان به مدت 4 ســال و پذیرش در مقاطع کارشناسي ارشد و 

دکتری تخصصی از طریق سهمیه استعداد درخشان از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

         آقای احســان طالبی دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشد دانشگاه یاســوج و برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 8 مقاله علمی در 
ژورنال هــای معتبــر ملّی و بین المللی، ارائه 35 مقاله  کنفرانــس در همایش های ملّی و بین المللی، تالیف 4 
جلد کتاب آموزشی در زمینه رشته های روانشناسی تربیتی، تالیف 5 جلد کتاب تخصصی با عناوین »یاددهی، 
یادگیری روایی و نگاهی به تحقیق های حوزه آموزشی« و ترجمه آثار تخصصی روانشناسی از سوابق پژوهشی 
نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به ســردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشــریه 
دانشــجویی علمی فرهنگی، عضویت در کمیته اجرایی و نظارت بر انتخابات شــورای صنفی رفاهی و کارگروه 
ستاد پیشگیری از بیماری کرونا، کسب مقام  نخست کشوری کانال مجازی در سی و چهارمین جشنواره قرآن 
و عترت، مقام نخســت قهرمانی ورزش های رزمی در رشته دفاع شخصی و ساح سرد، مقام نخست جشنواره 
معلم پژوهنده کشــوری در سال 1399 و نیز مقام نخســت دوازدهمین جشنواره حرکت بخشی از افتخارات 
نامبرده می باشــد. برگزاری کارگاه های علمی با موضوعات مقاله نویسی علمی، روان درمانی، درمان اختاالت 
دانش آموزان، عضویت در بنیاد ملّی نخبگان، کســب عناوین برگزیده بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی 
نمونه کشــوری در سال 1398، مقام نخست ایده پردازی کشــور، حافظ کل قرآن کریم و کسب جایزه بنیاد 
ملّی البرز در ســال 1398 )نوبل ایران(  و کســب رتبه 798 کشوری آزمون سراسری در مقطع کارشناسی از 

دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: حسام الدین سهرابی 
متولد:  1373/06/10

گروه:  علوم پایه 
رشته: شیمی، گرایش شیمی تجزیه

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 18/94

نام و نام خانوادگی: احسان طالبی
متولد: 1375/08/10

گروه: علوم انسانی
رشته: روانشناسی تربیتی

مقطع: کارشناسی ارشد
معدل: 19/53
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         آقای عزیز شــهرکی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشــگاه صنعتی شــریف و برگزیده مرحله 
کشوری بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 6 مقاله 
علمی ISI در ژورنال های معتبر خارجی از جمله سرامیک اینترنشیونال، ارائه 9 مقاله  علمی پژوهشی، علمی 
ترویجی و کنفرانســی در همایش های بین المللی معتبر همچون کنگره سرامیک ایران، تکمیل چندین طرح 
تحقیقاتی در صنعت ســرامیک و نســوز از جمله ساخت آجر عایق احیایی، مات نانویی نسوز، پوشش نانویی 
مبلمان کوره، انواع کوره های گازی و برقی، تألیف 4 جلد کتاب تخصصی با موضوعات دماسنجی در کوره های 
سرامیک، نسوزهای دولومیتی، پیزوسرامیک ها و کوره پخت آهک، از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه 
فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری کارگاه های ســفال و سرامیک هنری با موضوعات نقطه کوبی، چهل 
تکه، چرخکاری، قالبگیری از دســت و صورت، عضویت فعال در کانون هنرهای تجســمی و کانون یاریگران 
دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمود. همچنین کسب رتبه نخست مقطع دکتری در بین دانشجویان هم ورودی، 
فعال به عنوان مســئول فرهنگی و مشــاور در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشــی در شهرک محل 

زندگی از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

         خانم ملیکا حاجی محمدی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی پیوسته دانشگاه تهران و برگزیده مرحله 
کشوری بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 3 مقاله 
علمی در ژورنال های معتبر از جمله The Ocular Surface و Microchemical Journal، شرکت در 
3 پروژه تحقیقاتی )طرح شــهید احمدی روشن( بنیاد ملّی نخبگان، فعالیت در سه پروژه تحقیقاتی مرتبط با 
 ETH کرونا در شــرکت های دانش بنیان، تکمیل پروژه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با همکاری دانشگاه
زوریخ از سوابق پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری 3 دوره همایش 
بین المللی سمینارهای زمســتانه بیوتکنولوژی با موضوع »پیشرفت های اخیر در زمینه بیوتکنولوژی«، دبیری 
انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشــکده های علوم دانشــگاه تهران به مدت 3 دوره متوالی و همکاری با شورای 
فرهنگی دانشــکده های علوم دانشگاه تهران اشاره نمود. کسب عناوین رتبه اول تیمی در مسابقه ملی هکتون 
کووید-19 با طرح کیت مولکولی تشــخیص سریع کرونا در ســال 1399، رتبه هشتم کشوری در هشتمین 

مسابقه ملی فناوری نانو و عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 1394 از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: عزیز شهرکی
متولد: 1367/11/26 
گروه: فنی و مهندسی

رشته: مهندسی سرامیک
مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته

معدل: 18/88 

نام و نام خانوادگی: ملیکا حاجی محمدی
متولد:  09/08/ 1376 

گروه: علوم پایه
رشته: دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 

مقطع: دکتری تخصصی پیوسته 
معدل: 19/62
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         آقای کیاوش هوشــمندی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران و برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 43 مقاله علمی در 
ژورنال های معتبر ملّی و بین المللی، ارائه 9 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر، تکمیل 9 طرح 
تحقیقاتی، تالیف 5 جلد کتاب تخصصی با موضوع اپیدمیولوژی و سرطان، ثبت 3 اختراع ملّی و بین المللی از 
ســوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به دبیری انجمن علمی اپیدمیولوژی، 
ســر دبیر و مدیر مسئول نشریه علمی دانشــجویی مراقبت، امدادگر یک هال احمر جمهوری اسامی ایران، 
برگزیده جشــنواره بین المللی حرکت، عضویت فعال در بســیج دانشجویی و مشــاور امور بین الملل شبکه 
بهداشت شهرستان کازرون اشاره نمود. همچنین کسب عناوین پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز 
در ســال های 1395 و 1396، دانشجوی نمونه کشوری در سال 1396، دانشجوی استعداد  درخشان دانشگاه 
شهید چمران اهواز، برگزیده جشــنواره نخبگان فرمانداری شهرستان کازرون، برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد 
ملّی نخبگان در ســال 1399، برگزیده جایزه )شهید صیاد شیرازی( بنیاد ملّی نخبگان و کسب رتبه نخست 

آزمون سراسری در مقطع دکتری )رشته اپیدمیولوژی( از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

         خانم مرضیه مروتی اردکانی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشــگاه خوارزمی و برگزیده مرحله 
کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 22 مقاله 
علمی در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی، همکاری در 2 دوره طرح حمایت از هسته های پژوهشی مسئله 
محور )طرح شــهید احمدی روشن(، تألیف 1 جلد کتاب تخصصی با موضوع دانشوری شهروندی و شرکت در 
برنامه ها و کارگاه های فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به کسب 
عناوین دانشــجوی برتر در جشنواره های فرهنگی دانشگاهی و ملّی، دانشجوی برگزیده در مسابقات فرهنگی 
بنیاد نخبگان، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های دانشجویی و همکاری با نشریات دانشجویی اشاره 
نمود. همچنین کسب عناوین دانشجوی رتبه  نخست و نمونه کشوری  در مقطع کارشناسی، دانشجوی نمونه 
دانشــگاهی در مقطع کارشناسی ارشد، رتبه برتر بخش هنری چهارمین جشنواره سراسری صحیفه سجادیه، 
دانشــجوی برتر ششمین جشنواره دانشــجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، دانشجوی استعداد درخشان و 
استعداد برتر، صاحب ایده برتر استان البرز در سال 1400 و کسب رتبه نخست در بین دانشجویان هم ورودی 

در مقطع دکتری و حضور داوطلبانه در اردوهای جهادی از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: کیاوش هوشمندی
متولد:  1373/05/04

گروه: کشاورزی و دامپزشکی
رشته: اپیدمیولوژی

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 18/79

نام و نام خانوادگی: مرضیه مروتی اردکانی
متولد: 1362/06/09

گروه: علوم انسانی
رشته: علم اطالعات و دانش شناسی

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 18/83
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         آقای مهدی چیت ســاز دانشــجوی مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان )پردیس عامه امینی تبریز( 
و برگزیده مرحله کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
انتشار 6  مقاله علمی در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی همچون مقاله »تحلیل محتوای کتب درسی سال 
اول ابتدایی بر اساس مفروضه های مهارت های زندگی با تأکید بر آموزش« در مجله علمی پژوهشی راهبردهای 
آموزش در علوم پزشــکی )دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل )عج((، ارائه 17 مقاله  کنفرانس در همایش های 
بین المللــی معتبــر از جمله مقالــه »تعلیم و تربیت از دیــدگاه امام خمینی )ره(« در ســومین همایش ملّی 
آموزه های تربیت تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه رشته های علوم تربیتی، تالیف 5 جلد کتاب تخصصی 
با موضوع روان شناســی و هوش مصنوعی، طراحی و ساخت 1 طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. 
در عرصه فعالیت های فرهنگی، می-توان به برگزاری کارگاه  در سطح کشوری با موضوع بررسی انواع روش های 
تحلیــل محتوای کمی و کیفــی درس علوم تجربی، عضویت در بنیاد ملّی نخبــگان و انجمن علوم تربیتی و 
روان شناســی، همکاری با نهادهای مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سپاه 
پاسداران انقاب اسامی اشاره نمود. همچنین کسب عناوین رتبه ی اول طراحی رسانه های آموزشی- ورزشی 
دانشــگاه فرهنگیان، رتبه ی دوم نشــریه ی علمی تخصصی مکتب در جشنواره ی کشوری رسش قلم دانشگاه 
فرهنگیان، مشــاور آموزشی برگزیده، رتبه اول استانی بیست و دومین دســتاوردهای فن بازار، معاون علمی 
بســیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان، رئیس خانه نخبگان ســپاه ناحیه آذرشهر، دبیری و عضویت در 
انجمن ها، شوراهای نظارتی و کانون های دانشگاه فرهنگیان استان و شرکت در بیش از 100 کارگاه و نشست 
علمی تخصصی، پژوهشــگر برگزیده کشوری در سال های 1398 و 1400 و کسب رتبه 900 آزمون سراسری 

در مقطع کارشناسی از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

      خانم مریم رجبیان ده زیره دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه عامه طباطبایی و برگزیده مرحله 
کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 14 مقاله 
علمی در ژورنال های معتبر علمی از جمله مجله روانشناسی تربیتی، راهبردهای شناختی در یادگیری، ارائه 17 
مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر از جمله دومین کنفرانس بین المللی »روانشناســی، مشاوره، 
تعلیم و تربیت«، تکمیل 6 طرح تحقیقاتی در مرکز پژوهشــی تمدن اســامی پیامبر اعظم )ص(، پژوهشگاه 
حوزه و دانشــگاه، تالیف 6 جلد کتاب آموزشی و تخصصی در زمینه رشته  علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی، 
تالیف 4 مقاله علمی پژوهشــی، 1 مقاله علمی ترویجی و 32 مقاله چاپ شده و  نیز تکمیل 3 طرح در زمینه 
علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به 
برگزاری کارگاه هایی با موضوعات متعدد ) از جمله مهارت های زندگی، زبان بدن، تحلیل فراپیام های مشاور- 
مراجع، روش های ارزیابي و تشــخیص اختال اوتیسم(، شــرکت در کارگاه های مختلف کارآفرینی و مالکیت 
فکــری، عضویت در نهادهای دانشــجویی همچون انجمن فناوری آموزش ایران، انجمن روانشناســی تربیتی 
ایران، کمیســیون فرهنگی انجمن روانشناسی تربیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کانون قرآن و عترت، 
انجمن علمی دانشــجویی تکنولوژی آموزشی دانشــگاه عامه طباطبایی )به عنوان دبیر(، سر دبیری و مدیر 
مسئول هیئت تحریریه نشریات مختلف دانشجویی و نیز فعالیت در اردوهای جهادی و داوطلبانه اشاره نمود. 
همچنین کســب عناوین برگزیده جشنواره حرکت در سال های 1399 و 1400، دانشجوی استعداد درخشان 
)در مقاطع کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتری(، پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصي از 
طریق ســهمیه استعداد درخشان، برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان )از سال  تحصیلی 1398 تاکنون(، 
عضویت در کمیته علمی و ارزیابی مجات علمی پژوهشی و همایش ها، فعال به عنوان دبیر اجرائی همایش ها، 

دستیار پژوهشی و استاد مدعو دانشگاه های مختلف از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: مهدی چیت ساز
متولد:  1377/10/28

گروه: علوم انسانی
رشته: آموزش و پرورش ابتدایی

مقطع: کارشناسی پیوسته
معدل: 19/64

نام و نام خانوادگی: مریم رجبیان ده زیره
متولد: 1371/01/16

گروه: علوم انسانی
رشته: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

مقطع: دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 18/56
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         خانم مریم انصاف دانشــجوی مقطع کارشناسی دانشــگاه فرهنگیان )پردیس سلمان فارسی شیراز( و 
برگزیده مرحله کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
انتشار 2 مقاله علمی در ژورنال های معتبر داخلی از جمله نشریه علمی تخصصی مطالعات نوین علوم انسانی 
در جهــان، ارائه 12 مقالــه  کنفرانس در همایش هــای بین المللی معتبر داخلی و خارجــی، تکمیل 2 طرح 
تحقیقاتی علمی در سطح کشوری، تالیف 1 جلد کتاب آموزشی در زمینه رشته ی علوم انسانی، تالیف 6 جلد 
کتاب تخصصی با موضوع نهج الباغه، طراحی و ســاخت 2 طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در 
عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری سلســله نشســت های کشوری اسرار نماز  با موضوع اسرار و 
ویژگی های نماز، عضویت در انجمن علمی علوم تربیتی، کانون نماز و نیایش، کانون قرآن و عترت، همکاری 
در طرح کشوری بررسی کتب ابتدایی و طرح ملّی دوشنبه های قرآنی اشاره نمود. کسب رتبه سوم کشوری در 

ششمین جشنواره پژوهش های دانشجویی پویش از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

         خانم شیرین پورقاز دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان )پردیس امام خمینی )ره( گرگان( 
و برگزیده مرحله کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
انتشــار 7 مقاله علمی در ژورنال های معتبر داخلی از جمله مجله های فن آوری اطاعات و ارتباطات در علوم 
تربیتی، پویش در آموزش علوم پایه، پیشــرفت های نوین در روانشناســی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 
دســتاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی و پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی، ارائه 8 مقاله  کنفرانس 
در همایش هــای بین المللی معتبر داخلی و خارجــی، 18 مقاله کنفرانس در همایش های ملّی معتبر، تکمیل 
1 طرح تحقیقاتی در اداره کل آموزش و پرورش اســتان گلســتان، تالیف 1 جلد کتاب آموزشــی در زمینه 
رشته های فرهنگی و هنری با عنوان »بازی های بومی و محلی استان های ایران«، تالیف 1 جلد کتاب تخصصی 
با عنوان »آزمون های روانی«، حضور در کارگاه مقاله نویســی کاربردی دانشــگاه فرهنگیان به عنوان مدّرس و 
تدریس بســته تحولی طرح گویا در آموزش و پرورش شهرســتان آق قا از سوابق پژوهشی نامبرده است. در 
عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به دبیری انجمن های علوم تربیتی و علمی، همکاری با جهاد دانشــگاهی 
و امور خیریه اشــاره نمود. همچنین کسب عناوین پژوهشگر برتر کشوری )دانشگاه فرهنگیان(، رتبه نخست 
جشــنواره ملّی پویش، پژوهشــگر برتر وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور، مقام دوم کشوری در اجاس 
سراسری نماز، رتبه برتر جشنواره ملّی اعتکاف دانشگاهیان و نیز کسب رتبه 1801 آزمون سراسری در مقطع 

کارشناسی از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: مریم انصاف
متولد:  1377/08/25

گروه: علوم انسانی
رشته: آموزش و پرورش ابتدایی

مقطع: کارشناسی پیوسته
معدل: 19/74

نام و نام خانوادگی: شیرین پورقاز
متولد:  1377/09/12

گروه: علوم انسانی
رشته: آموزش و پرورش ابتدایی

مقطع: کارشناسی پیوسته
معدل: 19/22
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        خانم عطیه یوزباشی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه شاهد و برگزیده مرحله کشوری بیست و 
نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 20 مقاله علمی در ژورنال های 
معتبر داخلی و خارجی از جمله هنرهای زیبا- هنرهای تجســمی، نگــره، نگارینه، ارائه 9 مقاله  کنفرانس در 
همایش های بین المللی معتبر، ارائه 17 مقاله کنفرانس در همایش ملّی، تألیف 8 جلد کتاب آموزشی در زمینه 
رشته های هنر و معماری از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری 
نمایشــگاه های انفرادی و گروهی در رشــته های هنرهای تجسمی )همچون نقاشــی، نقاشی خط، عکاسی و 
نگارگری(، عضویت در انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، همکاری به عنوان مدّرس در دانشگاه های دولتی 
و علمی کاربردی، داوری مجات علمی پژوهشی و کنفراس های ملّی و بین المللی اشاره نمود. همچنین کسب 

رتبه پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه شاهد از دیگر افتخارات ایشان می باشد. 

نام و نام خانوادگی: عطیه یوزباشی
متولد: 1368/08/15

گروه: هنر
رشته: پژوهش هنر

مقطع:  دکتری تخصصی ناپیوسته
معدل: 18/25

معرفی برگزیدگان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا وزارت بهدا
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      پروانه عسگری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزیده مرحله 
کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 30 مقاله 
علمــی در ژورنال های معتبر از جملــه chronic illness. Nursing in critical care و ارائه 21 مقاله  
کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر ، تکمیل 20 طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات دانشکده پرستاری 
و مامایی و مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه 
رشته های پرستاری مراقبت ویژه، ترجمه 4 جلد کتاب تخصصی با موضوع پرستاری مراقبتهای ویژه، طراحی 
و ساخت یک طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به کسب 
رتبه اول دانشــگاهی معارف جشنواره هدد و رتبه سوم کشوری پژوهشــی )مقاله نویسی( جشنواره هدهد و 

دریافت جایزه بنیاد نخبگان البرز )نوبل ایرانی( از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

         آقای امین حســین زاده دانشــجوی مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، برگزیده 
مرحله کشــوری بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 6 
عنوان مقاله علمی در ژورنال های معتبر ISI و Scopus و ارائه 11 عنوان مقاله  کنفرانســی در همایش های 
بین المللی معتبر، 13 طرح تحقیقاتی مصوب دانشــگاه، تالیف 1 جلد کتاب آموزشــی در زمینه رشــته های 
پیراپزشکی، طراحی و ساخت 3 طرح فناورانه و داوری در چندین کنگره ملی و بین المللی از سوابق پژوهشی 
نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگــزاری و تدریس در کارگاه های روش تحقیق و 
کارآفرینی با موضوعات جســتجوی پیشرفته علمی، پروپوزال نویســی و مقاله نویسی، ثبت اختراع و کارگاه 
های کسب وکار و همچنین برگزاری کارگاه های تخصصی پرستاری، دبیری در انجمن علمی پرستاری کشور 
و دانشــگاه، مدیر مسئولی نشــریه انجمن علمی پرستاری کشور و همچنین دانشگاه، دبیری کمیته تحقیقات 
دانشجویی دانشگاه، موسس کانون اخاق حرفه ای پزشکی دانشگاه و دبیری همتایاران سامت روان دانشگاه، 
دبیری اجرایی اولین المپیاد پرســتاری در اســتان خراسان شــمالی، عضویت در شورای ناظر بر انجمن های 
علمی و شــورای ناظر بر نشــریات دانشگاه و همکاری ایشــان با هال احمر و هیئت تکواندو استان خراسان 
شــمالی اشاره نمود. همچنین کسب عنوان پژوهشگر برتر استانی و دانشگاهی، مقام سوم ششمین همایش و 
فن بازار ملی ســامت، مقام اول اســتارتاپ ملی انگور، مقام اول در جشنواره تندیس فرشته سامت دانشگاه، 
دانشجوی نمونه نظام پرستاری استان، پژوهشگر برگزیده ششمین جشنواره فرهنگی جهادگران علم و فناوری 
اســتان، مقام دوم مسابقات تکواندو منطقه و مقام اول مســابقات تکواندو استان، سخنرانی برتر چهاردهمین 
کنگره پژوهشی شرق کشور، سخنرانی برتر اولین جشنواره تجارب اخاق حرفه ای در علوم پزشکی  از دیگر 

افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: پروانه عسگری
متولد:  1364/8/30 

گروه: علوم پایه
رشته: آموزش پرستاری
مقطع: دکتری تخصصی

معدل: 19/34

نام و نام خانوادگی: امین حسین زاده
متولد:  )05/04/ 1378( 

گروه: تجربی)علوم پرشکی(
رشته: پرستاری

مقطع: کارشناسی
معدل: 18.33
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         آقای/ حامد توان. دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشــد دانشگاه علوم پزشــکی ایام ، برگزیده مرحله 
دانشگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 27 مقاله 

علمی در ژورنال های معتبر  از جمله 
 Iranian Journal of  .)2=Journal of Research in Medical Sciences)Impact Factor

Public Health))Impact Factor=1.5( و8 طرح تحقیقاتی، تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه رشته  

پرســتاری، تالیف 1جلد کتاب تخصصی با موضوع روش های درمانی رایج در مراکز آموزشــی درمانی شهید 
مصطفی خمینی ایام ، طراحی و ســاخت 4 طرح فناورانه و 3 اختراع با طبقه بین المللی از سوابق پژوهشی 
نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری کارگاه های آموزشــی برای دانشــجویان 
کارشناســی با موضوع مقاله نویسی، کارگاه SPSSو End note ارسال مقاله به مجات و...، عضویت شورای 
مرکزی در کمیته تحقیقات دانشجویی و دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی و همچنین دبیر هفتمین کنگره 
دانشــجویی دانشجویی دانشگاه های ایام و همکاری ایشان با بنیاد ملی نخبگان اشاره نمود. عنوان پژوهشگر 
برجســته کشوری از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت کشور، برگزیده برتر بنیاد ملی نخبگان، نفر اول 
جشنواره افتخار آفرینان سازمان نظام پرستاری کشور و پژوهشگر و مخترع برتر استان ایام از دیگر افتخارات 

ایشان می باشد.

    خانم تینا موالئی دانشــجوی مقطع دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، برگزیده مرحله کشوری 
بیســت و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشــد. انتشار 3 عنوان مقاله 
علمــی در ژورنال-های معتبر و ارائــه 2 عنوان مقاله  در همایش های بین المللــی معتبر از جمله هجدهمین 
کنگره بین المللی انجمن اندودانتیســت های ایران و کنگره اکســیدا، تکمیل 3 طرح تحقیقاتی در دانشــگاه 
علوم پزشــکی اردبیل، تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه علوم پایه دندانپزشکی، طراحی و ساخت 3 طرح 
فناورانه از ســوابق پژوهشــی نامبرده اســت. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری همایش با 
موضوع آمادگی برای آزمون علوم پایه و عضویت در کادر اجرایی اولین رویداد استارت اپی فناوری های نوین در 
عرصه سامت دهان و دندان، اولین رویداد کشوری استارت اپی سامت با رویکرد آبدرمانی و هشتمین کنگره 
پژوهشــی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و برگزاری کارگاه هایی با محتوای مطالب تخصصی 
دندانپزشکی، نماینده مدیران مســئول در شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت 
در سال 1397، عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی دندانپزشکی کشوری، عضو اصلی دانشجویی در 
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه به مدت 2 سال، مدیرمسئول نشریه دانش پزشکی و نشریه صوتی رادیوکارپول 
به مدت 6 ســال، عضو خانه نشریات دانشجویی دانشــگاه علوم-پزشکی اردبیل، موسس و دبیر انجمن علمی 
دانشجویی دندانپزشکی دانشگاه به مدت 3 سال، عضو کمیته ناظر بر فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه 
به مدت 2 ســال، عضو شــورای مرکزی کانون طب ســنتی به مدت 1 ســال، عضو دانشجویی هیات منصفه 
نظارت بر تشــکل های اسامی به مدت 3 سال، دبیر و شورای مرکزی کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشکده 
دندانپزشکی اردبیل به مدت 2 سال و همکاری ایشان با معاونت بهداشت و درمان در امر واکسیناسیون کووید 
19 اشاره نمود. همچنین کسب رتبه 1027 منطقه 2 آزمون سراسری 1394 و عضویت در استعداد درخشان 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی:  حامد توان
متولد:  )04،04،1371 سال( 

گروه: وزارت بهداشت
رشته: پرستاری

مقطع: کارشناسی ارشد
معدل: 18/06

نام و نام خانوادگی: تینا موالئی
متولد:  12 فروردین 1376

رشته: دندانپزشکی
مقطع: دکتری عمومی

معدل: 17.80
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         آقای حمید یزدانی نژاد دانشــجوی مقطع کارشناســی دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز، 
برگزیده مرحله دانشــگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
 Heliyon، TOXIN انتشــار 10 عنــوان مقاله علمــی در ژورنال های معتبر داخلــی و خارجی از جملــه
 REVIEWS، Journal of Ultrasound in Medicine، Journal of Current Biomedical

Reports،Jundishapur Education Development Journal و فصلنامه علمی-پزوهشی بیهوشی 

و درد و ارائه 40 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر داخلی، تکمیل 6 طرح تحقیقاتی در دانشگاه 
علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز در بازه زمانی ســال 1396-1399، تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه 
رشــته های بیهوشــی و مراقبت های ویژه، تألیف 2 جلد کتاب تخصصی با موضوع پرستار بیهوشی و تجهیزات 
بیهوشی، طراحی و ســاخت 2 طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، 
می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی و فرهنگی با موضوع مهارت های زندگی و غیره، عضویت در انجمن 
علمی دانشــجویی هوشبری، شورای صنفی دانشــجویان، خانه نشریات، انجمن های ورزشی و شورای ناظر بر 
نشــریات، کمیته تحقیقات دانشجویی و همکاری ایشان با تشــکل-های سیاسی در برگزاری کرسی های آزاد 
اندیشی و همچنین همکاری با بسیج دانشجویی در اردوهای جهادی اشاره نمود. همچنین عناوین متعدد در 

رشته های ورزشی از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

         آقای حســن امینی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی بالینی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، برگزیده 
مرحله دانشــگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشــجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 
 International Journal of Biological 25 مقالــه علمی در ژورنال هــای معتبر بین المللی از جملــه
Macromolecules و ارائــه 4 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر، تکمیل 5 طرح تحقیقاتی 

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تصویب طرح تحقیقاتی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )نیماد( 
تالیف یک جلد کتاب آموزشی در زمینه ی اثرات پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی، تالیف یک جلد کتاب 
تخصصی با موضوع کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی، طراحی و ساخت دو مورد اختراع با تایید 
بنیاد ملی نخبگان و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، تکمیل یک عنوان طرح فناورانه و پذیرش 
محصول فناورانه در مرکز رشــد تجهیزات پزشکی دانشگاه و برگزاری کارگاه های مختلف فناوری و نوآوری با 
موضوع خاقیت و ایده پروری، استارت آپ و چالش های آن، نحوه ارائه ی موثر ایده به سرمایه گذار و... از سوابق 
پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری چهارمین هفته فرهنگی دانشگاه، 
دبیری کانون برگزیدگان و نخبگان، عضویت در شــورای مرکز هیئت عاشــقان ثاراهلل و همکاری در برگزاری 
کرســی های آزاد اندیشی و اردوهای جهادی دانشگاه اشاره نمود. کسب جایزه بنیاد البرز )نوبل ایرانی(، کسب 
عنوان پژوهشگر برجسته کشوری، مخترع و پژوهشگر برتر دانشگاه، کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 

و مدال نقره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی نژاد
متولد:  1376/10/17 

گروه: هوشبری
رشته: هوشبری

مقطع: کارشناسی
معدل: 18/79

نام و نام خانوادگی: حسن امینی
متولد:  12 اسفند 1367

گروه: دانشجویان علوم پزشکی
رشته: جراحی عمومی

مقطع: دکتری تخصصی بالینی
معدل: دستیار سال چهارم
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         آقای ســجاد بهاری نیا، دانشــجوی مقطع کارشناسی ارشــد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 
برگزیده مرحله دانشگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می  باشد. 
انتشــار 20 مقالــه علمی در ژورنال  های معتبــر داخلی و خارجی در حیطه هــای مختلف مدیریت خدمات 
بهداشــتی درمانی، اقتصاد بهداشت، آمار زیســتی و کووید-19و ارائه 2 مقاله  کنفرانس در همایش  های بین 
 المللــی معتبر، تکمیل 10 طرح تحقیقاتی در حوزه های مختلف تیپ شــخصیتی، هوش عاطفی و مدیریت 
تعارض، کیفیت خدمات بیمارستانی، آموزش مجازی، عملکرد شغلی، محاسبه قیمت تمام شده و بار اقتصادی 
بیمــاری ها، تالیف 1 جلد کتاب فرهنگی با موضوع تغذیه ســالم از نگاه قرآن کریم و احادیث، تالیف 1 جلد 
کتاب تخصصی با موضوع مدیریت ایمنی و اقتصادی ســامت شغلی در بیمارستان از سوابق پژوهشی نامبرده 

است. 
در عرصه فعالیت  های فرهنگی، می  توان به عضویت در شــورای مرکزی کانون قرآن و عترت، شورای مرکزی 
کمیته تحقیقات دانشجویی واحد مرکزی، شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دبیر 
دانشــجویی سرویس صنفی رفاهی مفدا، عضو اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
یزد و نماینده منطقه مرکزی خانه نشــریات دانشــجویی کشــوری و همکاری ایشــان با نشریات دانشجویی 
پژوهش، عرشــیه و طنین ســامت اشــاره نمود. همچنین راهیابی بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد با 
اســتفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در ســال 1398 و عنوان دانشجوی نمونه کشوری 1398 از دیگر 

افتخارات ایشان می  باشد.

         آقای داود پیرانی دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی)Ph.D( دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، 
برگزیده مرحله دانشــگاهی بیســت و نهمین دوره جشــنواره دانشــجوی نمونه در ســال تحصیلی 1400 
 Archives of suicide( مقاله علمی در ژورنال های معتبر علمی پژوهشی از جمله )می باشــد. انتشار )13
research،Frontiers in Psychiatry،BMC public health و...( و ارائــه  )18( مقاله  کنفرانس در 

همایش های بین المللی معتبر داخلی و بین المللی، تکمیل )7( طرح تحقیقاتی در ســطح دانشگاه و  دو طرح 
ملی، تالیف دو جلد کتاب آموزشی در زمینه مشارکت های اجتماعی،کرونا و مسئولیت اجتماعی تالیف دو جلد 
کتاب تخصصی با موضوع مدیریت کرونا، اصول طراحی تهویه صنعتی  و طراحی و ســاخت دو  طرح فناورانه 
از سوابق پژوهشی نامبرده اســت. در عرصه فعالیت-های فرهنگی، می توان به برگزاری همایش های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی،برگزاری کارگاه های اســتارت آپی ،کسب رتبه کشوری در جشنواره فرهنگی دانشجویی 
و جشــنواره  ملی قران و عترت، عضویت در کانون فرهنگی هال احمر وعضویت درشــورای مرکزی انجمن 
علمی ســامت در حوادث و بایا، همکاری ایشان با ستاد مدیریت کرونا استان تهران و سازمان نظام پزشکی 
در پاندمی کرونا و طرح های داوطلبانه واکسیناسیون دانشجویان اشاره نمود. همچنین کسب دانشجوی نمونه 

کشوری در  مقطع کارشناسی ارشد در سال 1395 از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: سجاد بهاری نیا
متولد: 1375/12/19

گروه: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته 
معدل: 19/30

نام و نام خانوادگی: داود پیرانی
متولد:  1371/06/28

گروه: وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی
رشته:سالمت  در بالیا و فوریت ها
)Ph.D( مقطع:  دکتری تخصصی

معدل: 17.80
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         خانم فاطمه فکار قراملکی دانشــجوی مقطع دکتری دانشــگاه علوم توانبخشــی و ســامت اجتماعی، 
برگزیده مرحله دانشــگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
انتشــار 15 عنوان مقاله علمی در ژورنال های معتبر بین المللی از جمله ISI و اســکوپوس و ارائه 56 عنوان 
مقالــه  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر داخلی و خارجی، تکمیل 13 طرح تحقیقاتی در دانشــگاه 
های علوم پزشکی ایران، تالیف 2 جلد کتاب آموزشی در زمینه رشته های گفتاردرمانی و علوم شناحتی، تالیف 
3 جلد کتاب تخصصی با موضوع اختاالت گفتار و زبان کودکان و اختاالت یادگیری، طراحی و ســاخت 5 
طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به برگزاری کارگاه های 
فرهنگی با موضوع کودکان و آسیب های اختاالت رشدی کودکان بر جامعه، عضویت در کمیته های خصوصی 
و همکاری ایشان با سازمان تبلیغات اسامی، انجمن های صنفی - هنری اشاره نمود. همچنین کسب رتبه 1 
کشوری آزمون سراســری مقطع دکتری تخصصی و عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم توانبخشی و سامت 

اجتماعی و برگزیده جشنواره شهید مطهری از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

         آقای ســهیل معتمد  دانشــجوی مقطع دستیاری تخصصی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن  
دانشــگاه علوم پزشکی کرمان ، برگزیده مرحله دانشگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در 
ســال تحصیلی 1400 می باشد. انتشــار 6 عنوان مقاله علمی در ژورنال های معتبر  پزشکی از جمله مقاله با 
 Epidemiology of Sleep Disturbances among Primary School Students in عنــوان
Kerman. Iran in 2019 در ژورنــال Social Work in Public Health با IF=1.12 و ارائه بیش از 
10  مقالــه  در همایش های داخلی و بین المللــی معتبر، داوری در بیش از 10 کنگره و همایش داخلی و بین 
المللی، تکمیل 4 طرح تحقیقاتی در دوران دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و کرمان ، همکاری 
در ترجمــه یک جلد کتاب  تخصصی با موضوع پیشــگیری از جنگ و تقویــت صلح ، همکاری در برگزاری و 
تدریس کارگاه های پژوهشــی، همکاری با کمیته تحقیقات دانشــجویی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و 

کرمان از سوابق پژوهشی نامبرده است.
 در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به کســب رتبه های برتر دانشــگاهی و کشــوری در جشنواره قرآن 
وعترت وزارت بهداشــت در رشته قرائت قرآن و تواشیح ، عضویت در شورای مرکزی کانون های قرآن و نماز 

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه،  و همکاری ایشان در برگزاری اردوهای جهادی اشاره نمود.
 همچنین کســب رتبه 71 کشوری در آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در سال 1390،  عضویت در بنیاد 
ملی نخبگان کشــوری از ســال 1390 تاکنون و کسب عنوان پژوهشــگر برتر در مقطع دستیاری بالینی در 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1400 از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: فاطمه فکار قراملکی
متولد:  )چهار،تیر، 1370( 1370/04/04

گروه: علوم پزشکی)توانبخشی(
رشته: گفتاردرمانی

مقطع: دکتری تخصصی
معدل: 19.20

نام و نام خانوادگی: سهیل معتمد 
متولد:  3 اردیبهشت 1372

گروه: علوم پزشکی 
رشته: تخصصی گوش و حلق و بینی و

 جراحی سر و گردن 
مقطع: دستیاری تخصصی 
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         آقای/ خانم مریم غامی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 
برگزیده مرحله دانشــگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 
انتشــار 15 مقاله علمی در ژورنال هــای معتبر ملی و بین المللی و ارائه 13 مقالــه  کنفرانس در همایش های 
بین المللی معتبر داخلی، تکمیل 14 طرح تحقیقاتی دانشــگاهی و ارتبــاط با صنعت، تألیف و گردآوری پنج 
جلد کتاب در زمینه تخصصی بهداشت محیط، همکاری در طراحی و اجرای یک طرح فناورانه در سطح ملی 
و ثبت 15 ژن در پایگاه معتبر بین المللی از ســوابق پژوهشــی نامبرده است. در عرصه فعالیت های فرهنگی، 
می توان به کسب رتبه های دانشگاهی، کشوری و ملی در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور، عضویت 
در کانون های مختلف فرهنگی و انجمن های علمی و همکاری ایشــان با نهادها و نشــریات دانشجویی اشاره 
نمود. همچنین کســب جایزه ملی مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم و کسب جایزه ملی 

بنیاد البرز از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

       خانم مرضیه هادیان دانشــجوی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برگزیده مرحله 
دانشگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. انتشار 22 مقاله 
علمــی در ژورنال های معتبر علمــی از جمله ISI و PubMed و ارائه 32 مقالــه  کنفرانس در همایش های 
بین المللی معتبر داخل و خارج از کشــور، تکمیل 12 طرح تحقیقاتی در مراکز پژوهشــی دانشگاهی و ملی، 
تالیف 3 جلد کتاب آموزشــی در زمینه رشــته های مدیریت فرهنگی و قرآنی، تالیف 6 جلد کتاب تخصصی 
در حوزه مدیریت بهداشــت و درمان، طراحی و ساخت یک طرح فناورانه از سوابق پژوهشی نامبرده است. در 
عرصه فعالیت های فرهنگی، می-توان به برگزاری 18 کارگاه  آموزشی، عضویت در نهادهای مختلف دانشجویی 
از جمله: دبیر انجمن علمی، معاون پژوهشــی و دانشجویی باشــگاه فناوری سامت، معاون پژوهشی کمیته 
تحقیقات دانشــجویی، دبیر کمیته نظارت بر انجمن های علمی، عضو شــورای مشاورین دانشگاه و همچنین 
همکاری ایشــان با اولین رویداد هکاتون ســامت اصفهان با همکاری موسســه ملی تحقیقات علوم پزشکی 
کشــور و بنیاد ملی نخبگان در اصفهان و دوره تخصصی ره نشــان،  اشاره نمود. همچنین کسب رتبه برتر در 
پنجاه و نهمین  ســال جایزه البرز )نوبل ایرانی(، کســب عنوان پژوهشگر برجسته کشوری، کسب مدال نقره 
در یازدهمین المپیاد علمی دانشــجویان علوم پزشکی سراسر کشور، کســب عنوان سخنران برتر در دومین 
کنفرانس ملی تحول و نوآوری ســازمانی، کســب عنوان دبیر برتر در سطح دانشــگاه، کسب عنوان سخنران 
برتر در کنگره ملی مدیریت منابع در نظام ســامت و دهمین همایش ســالیانه دانشجویان مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی، برگزیده نخستین جشــنواره کشوری ایده های نو حوزه سامت، کسب عنوان دانشجوی 
برتر در عرصه رویدادهای آموزشی دانشگاه، مقام اول خوشنویسی در بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت 

دانشگاه و برگزیده طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان از دیگر افتخارات ایشان می باشد.

نام و نام خانوادگی: مریم غالمی
متولد:  1361/9/3 
گروه: علوم پزشکی

رشته: بهداشت محیط
مقطع: دکترای تخصصی

معدل: 19

نام و نام خانوادگی: مرضیه هادیان
متولد:  1368/05/19 

گروه: علوم تجربی
رشته: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقطع: دکترای تخصصی
معدل: 19.08



14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
ن ج

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

14
00 

ند
سف

ه ا
مون

ی ن
جو

ش
دان

ره 
نوا

ش
ن ج

می
 نه

ت و
س

ش بی
زار

گ

55 54

خانم مهدیه خالقی  دانشــجوی مقطع کارشناسی  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، برگزیده مرحله 
دانشگاهی بیست و نهمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال تحصیلی 1400 می باشد. 

انتشار 5 عنوان مقاله علمی در ژورنال های معتبر  از جمله :
 )ISI( بررسی ارتباط سبک زندگی با شدت عائم یائسگی در زنان یائسه شهر یزد -

- بررسی ارتباط استرس شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
)ISC( 97 در سال

- محاسبه قیمت تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش ENT بیمارستان های منتخب شهر یزد با استفاده 
 )ISC( .1395 از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال

- تعیین کننده های رفتارهای پیشــگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان شهر یزد: کاربردی از مدل 
)ISC( فرآیندهای موازی توسعه یافته

)ISC( 1397 برآورد بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی در بیمارستان های منتخب شهر یزد در سال -
و ارائه 1 مقاله  کنفرانس در همایش های بین المللی معتبر ، 

 Assessing the knowledge and performance of nurses in selected hospitals under

 the auspices of Yazd University of Medical Sciences on the control of hospital

2019 infections in

تکمیل7 طرح تحقیقاتی در ،
- بررسی فاکتورهای موثر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان شهر یزد براساس مدل 

فرآیند توسعه یافته موازی سال 97
- بررسی ارتباط استرس شغلی با عملکرد شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

در سال 1397.
- محاسبه قیمت تمام شده تخت روز و روز بیمار در بخش ENT بیمارستان های منتخب شهر یزد با استفاده 

نام و نام خانوادگی: مهدیه خالقی موری 
متولد:  )روز،ماه، سال( 1376/12/18

گروه: گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
رشته: بهداشت عمومی 

مقطع: کارشناسی 
معدل:19/27

از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1395.
- بررســی وضعیت کیفیت خدمات بیمارســتانی با استفاده از ابزار ســروکوال و سروپرف و مقایسه آن ها در 

بیمارستان های منتخب شهر یزد در سال 1397. 
- برآورد بار اقتصادی بیماری های قلبی- عروقی در بیمارستان های منتخب شهر یزد در سال 1397.

- بررسی ادراکات رفتارهای خودمراقبتی بهداشت دهان و دندان نوجوانان مراجعه کننده بخش ارتودنسی در 
مراکز دولتی دندانپزشکی شهر یزد در سال 96

- بررسی ارتباط سبک زندگی با شدت عائم یائسگی در زنان یائسه شهر یزد
 تالیف 1 جلد کتاب آموزشی به نام روش تحقیق در حوزه علوم بالینی 

تالیف 1 جلد کتاب تخصصی با موضوع بهداشت به نام سامت دختران در دوران بلوغ ، 
در عرصه فعالیت های فرهنگی، می توان به عضویت در شــورای مرکزی انجمن علمی کشوری بهدات عمومی، 
دبیر انجمن علمی آموزش بهداشــت و ارتقاء سامت، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، عضو 
شورای مرکزی کانون جوانه های معرفت، مدیر مسئول نشریه علمی فرهنگی طنین سامت و معاون اجرایی 

نشریه پژوهش 
شــرکت در مسابقه کشوری تیتر 11  و مســابقات قرآنی و فرهنگی در سطح دانشگاه و تألیف دو جلد کتاب 

فرهنگی در مورد حجاب و تغذیه سالم از منظر قرآن کریم و احادیث
همچنین قبولی در مقطع ارشــد با سهمیه استعداد درخشــان  و عنوان دانشجوی برگزیده بنیاد البرز )نخبه 

علمی کشوری( از دیگر افتخارات ایشان می باشد.
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معرفی برگزیدگان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در یـک نـگاه

جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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معرفی برگزیدگان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در یـک نـگاه

جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا وزارت بهدا





جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
شت، ردمان و آموزش زپشکی شت، ردمان و آموزش زپشکیوزارت بهدا وزارت بهدا

جمهوری اسالمی اریانجمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم،تخقیقات و فناوریوزارت علوم،تخقیقات و فناوری

زگارشزگارش


