
 باسمه تعایل

اورانهمندی دانش  نامه بهرهشیوه
ّ
 آموختگان برتِر دانشگایه از تسهیالت جذب در نهادهای فن

 )جایزه شهید تهرانی مقدم(

 مقدمه

 

سازی بند و به منظور اجرایی « آموختگان برتر دانشگایهشناسایی و پشتیبای  از دانش»نامۀ آیی    4و  3به استناد تبرصه مواد 

ۀ « 1 -ب»
ّ
اییط برای جذب دانشآیی    4از ماد اورانه، نامه و با هدف ایجاد شر

ّ
آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فن

ایط این شیوهدانش اورانه در قالب نامه یمآموختگان برتِر دانشگایه طبق شر
ّ
جایزه »توانند از تسهیالت جذب در نهادهای فن

اورانه«شهید تهرای  مقدم
ّ
 مند شوند. مقدم، بهرهحسن تهرای  شهید  ، به پاس خدمات فن

ه 
ّ
 : تعاریف1ماد

 :شودنامه رعایت یمبرای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه

 نخبگان است
ی

 .الف. بنیاد : منظور بنیاد مّل

اوری است
ّ
 .ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فن

 .و آموزش پزشیک استج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان 

اوری
ّ
که صحت مدارک صادره داخل یا خارج ازکشور است د. مؤسسه علیم: منظور هریک از مراکزآموزش عایل، پژوهش و فن

 رسیده 
ی

اوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشیک؛ یا شورای عایل انقالب فرهنیک
ّ
آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن

 .باشد

مصّوب هیئت امنای بنیاد در تاری    خ « برتر دانشگایهآموختگان نامۀ شناسایی و پشتیبای  از دانشآیی   »مه: منظور نا.آیی    ه

 .است 13/3/1394

ۀ « 1 -ب»نامه و مشمول بند آموختگان موضوع آیی   آموخته برتر: منظور هر یک از دانشو. دانش
ّ
 .نامه استآیی    4از ماد
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اورانه: منظور 
ّ
اوری )از قبیل مراکز رشد، نهادهایی است که فعالیتز. نهاد فن

ّ
کتهای آنها با محوریت نوآوری و فن های شر

اوری، بنگاهمستقر در پارک
ّ
کتهای علوم و فن  .پذیردبنیان( صورت یمهای دانشهای صنعتی و شر

کت دانشح  کت. شر کت»های موضوع قانون بنیان: منظور هریک از شر بنیان و سات دانشها و مؤسحمایت از شر

اعاتسازی نوآوریتجاری که صالحیت آنها به تأیید است 5/8/1389، مصّوب مجلس شورای اسالیم در تاری    خ «ها و اختی

اوری ریاست
ّ
 .جمهوری رسیده باشدمعاونت علیم و فن

 .ریزی و نظارت بنیاد استریزی: منظور معاونت برنامهط. معاونت برنامه

: منظو   .ر هر یک از بنیادهای نخبگان استای  استی. بنیاد استای 

کت ِ طرف حساب بنیاد است که وظیفههایک.کارگزار: منظور هریک از بنیادهای استای  یا شر تسهیل روند جذب  کاریایی

اورانه را برعهده دارددانش
ّ
 .آموخته برتر در نهاد فن

ه 
ّ
ایط مشموالن2ماد  : شر

ایط زیر به عنوان دانشآموختگان دوره کارشنایس، کارشنایسدانش ی تخصیص درصورت احراز شر آموخته برتر ارشد و دکتی

 :شوندمند توانند از جایزه شهید تهرای  مقدم بهرهیم

 آنان در مؤسسهالف. بیش از سه سال از تاری    خ دانش
ی

های های علیم داخل کشور و بیش از شش سال در مؤسسهآموختیک

 .علیم خارج از کشور نگذشته باشد

( شاغل نباشندب دولتی  .. در هیچ نهادی )چه دولتی چه غت 

ی تخصیص  200کم ارشد دستامتیاز، دوره کارشنایس 120کم آموختگان دوره کارشنایس دستج. دانش امتیاز و دوره دکتی

ین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیا 1های نخبگای  مندرج در جدول امتیاز از فعالیت 250کم دست ن در دوره زمای  و بیشتی

 .کرده باشندبرریس، کسب

ی حرفه»های آموختگان دوره: دانش1تبرصه  موردتأیید وزارت بهداشت؛ « تخصص و فوق تخصص»های و نت   دوره« ایدکتی

ی تخصیص»و دوره « کارشنایس ارشد»آموختگان دوره ترتیب معادل با دانشبه  .شوندمحسوب یم« دکتی
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،2تبرصه  شود و را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد یم« ج»حداکتر ده درصد کمتی از امتیاز بند  : چنانچه متقاض 

ه تصمیم
ّ
ی نهایی درباره اعطای تسهیالت به وی، به نظر اجماع کارگروِه موضوع ماد  دارد 4گت 

ی
 .بستیک

 : تسهیالت جایزه تهرانی مقدم3ماده 

 :شوندمند برگزیده شدن، مجازند از تسهیالت زیر بهرهمشموالن این جایزه، حداکتر دو سال پس از 

اورانه کشور از طریق پرداخت بخشر از کارمزد و حق بیمه شاغل برای بهره .3-1
ّ
مندی از تسهیالت اشتغال در نهادهای فن

 .مدت حداکتر سه سال

3-2. 
ی

ه « 4 –الف »رفایه مطابق بند  -دریافت تسهیالت فرهنیک
ّ
 نامهآیی    4از ماد

اورانه و  30و 70،50شود مبلغ : بنیاد متعهد یم1ه تبرص 
ّ
درصد از کارمزد و حق بیمه شاغل را بر اساس قرارداد میان نهاد فن

مشمول )بر اساس قوانی   وزارت تعاون،کار و رفاه اجتمایع(، به ترتیب در سال اول، دوم و سوِم اشتغال پرداخت کند. در 

ان  صورت اشتغال فرِد مشمول در نهادی واقع  40و  60،  80در استان محل سکونت خود، مبالغ این بند به ترتیب به مت  

 .یابدافزایش یم

کت: در صورت اشتغال دانش2تبرصه  ِ بنیاد برای هر یک از سه سال های دانشآموخته برتر در ییک از شر
بنیان، سهم پرداختی

کتی درصد از کارمزد و حق بیمه شاغ 40و 60،  80به ترتیب برابر با  ل خواهد بود. در صورت اشتغال فرد مشمول در شر

ان دانش  .یابددرصد افزایش یم 50و  70،  90بنیان واقع در استان خود، مبالغ این بند به ترتیب به مت  

ه نباید هیچ3تبرصه 
ّ
گونه اشتغال دیگری،که منجر به پرداخت حق بیمه برای وی شود، داشته باشد و در : مشمول این ماد

استفاده از این تسهیالت، در جای دیگری اشتغال یابد فرد مشمول و نهاد متبوع موظف است مراتب را  که درحی   صوریی 

طور دائم از کند. درصورت عدم اعالم مشمول/ نهاد متبوع، بنیاد هر دو را بهبرای قطع مزایای تسهیالت به بنیاد اعالم

ی قانوی  قرار خواهد گرفتتسهیالت بنیاد محروم خواهدکرد و مراتب تخل  .ف، مورد پیگت 

ه 
ّ
 : فرایند اجرا 4ماد

 شناسایی دانش آموختگاِن برتر4-1
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ح زیر استآموختگاِن فرایند شناسایی دانش  :برتر مشمول این جایزه به شر

 .کندالف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعالم یم

، در بازه  تعیی   شده از سوی بنیاد، اطالعات خود را در سامانۀ اطالعایی بنیاد بارگذاری یمهای ب. فرد متقاض 
 .کندزمای 

، ج. پس از راستی  ِ محل تحصیل/ سکونت متقاض 
کارگروه شناسایی »آزمایی اطالعات به کمک بنیادهای نخبگان استای 

نظران )رئیس کارگروه( و حداکتر سه تن از صاحب ریزیمتشکل از ییک از مدیران حوزه معاونت برنامه« آموختگان برتردانش

، بعد از ارزیایی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیی   یمفعالیت
کند. اعضای این کارگروه با تأیید های نخبگای 

 .شوندریزی منصوب یمرئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه

اورانه اطالع رسای  یمد. بنیاد به برگزیدگاِن استفاد
ّ
 .کنده از تسهیالت جذب در نهادهای فن

: فرض بنیاد، صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از برریس مشخص شود 1تبرصه 

های ستگاهشود و عدم صداقت وی به دکرده است، از تمایم تسهیالت بنیاد محروم یممتقاض  اطالعایی را خالف واقع اظهار 

ی یمذی  موضوع پیگت 
 .شودربط اعالم و به لحاظ حقوقی

 یک: چنانچه با درخواست متقاض  موافقت نشود، متقاض  مجاز است با ارتقای فعالیت2تبرصه 
ً
بار های نخبگای  خود رصفا

(، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنددیگر )و در محدوده دوره مجاز پس از دانش
ی

 .آموختیک

  فرایند اعطای جایزه تهرای  مقدم 4-2

ح زیر است  :فرایند اعطای جایزه به شر

 .کندالف. بنیاد، اسایم برگزیدگان را برای کارگزار ارسال یم

وی کار را شناسایی و متناسب با تخصص مورد نیاز، دانش اورانه متقاض  نت 
ّ
آموخته برتر را به نهاد معرق  ب. کارگزار، نهاد فن

 .کندیم

اورانه، اطالعات مربوط به قرارداد میان نهاد و فرد مشمول را به بنیاد اعالم یم. کارگزار پسج
ّ
 .کنداز تأیید فرد توسط نهاد فن
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اورانه کارمزد دانش
ّ
کند و پس از ارسال گزارش، بنیاد صورت کامل پرداخت یمآموخته مستخدم خود را هر ماه بهد. نهاد فن

اورانه واریز خواهدکردسهم خود را به حساب نهاد 
ّ
 .فن

اورانه را برعهده دارد. کارگزار وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مفاد قرارداد بی   دانش ه
ّ
 .آموخته و نهاد فن

 

ه 
ّ
 : تفسیر مفاد و نظارت5ماد

ِ شیوه ح مواد مسکوت، تفست  مفاد، طرایح نظام اجرایی نامه، بر شیوهو نامه نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیی   شر

 .کندو ارائهنامه را تهیه ریزی است و الزم است در هر سال،گزاریسر از اجرای شیوهعهده معاونت برنامه

 و تغیت  امتیاز نامه، مصادیق دیگر فعالیتریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوهتبرصه: معاون برنامه
های نخبگای 

 .نامه لحاظ شودطور دائیم در شیوهاعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به 1مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 

ه 
ّ
 : تصویب و اجرا6ماد

 نخبگان رسید و اجرای آن تا این شیوه
ی

ه و هشت تبرصه به تصویب رئیس بنیاد مّل
ّ
نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش ماد

 .شوداعمال یم نامهالزم است و پس از آن اصالحات الزم در شیوه 29/12/1396تاری    خ 

ِ دانشفعالیت:1جدول 
اورانه)جایزه شهیهای نخبگای 

ّ
 د تهرای  مقدم(آموختگان برتر برای تسهیالت جذب در نهادهای فن

 توضیحات حداکتر امتیاز های نخبگای  فعالیت
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ی تخصیص کارشنایس ارشد کارشنایس  دکتی

برگزیده 

های ورود آزمون

 به دانشگاه

 کارشنایس

 (آزمونفقط یک )

وزارت علوم / 

 بهداشت

تا صفر  200از 

 امتیاز

تا صفر  150از 

 امتیاز

تا صفر  150از 

 امتیاز

های کسای  که در گروه

یک، علوم  ریاض  و فت  

تجریی و علوم انسای  رتبه 

و در  1000کمتی از 

های های هت  و زبانگروه

 300خاریحی رتبه کمتی از 

 اندکسب کرده

 کارشنایس ارشد

یک فقط )

 (آزمون

وزارت علوم / 

 بهداشت
- 

تا صفر  75از 

 امتیاز

تا صفر  75از 

 امتیاز

 30کسای  که رتبه کمتی از 

)بدون گرایش( کسب 

 اندکرده

ورود بدون 

آزمون 

دانشجویان 

ممتاز 

)استعدادهای 

 درخشان(

 - کارشنایس ارشد

)بدون گرایش(  10معادل رتبه 

آزمون ورود به دانشگاه در مقطع 

 کارشنایس ارشد

- 

های فعالیت

 آموزیسر 
 میانگی   کل دوره کارشنایس

* 75(17 -

میانگی   

کل(*سنوات کل 

های میانگی   کل(* سال- 17)25 *

 مجاز

 /هامجموع سال

یب  با احتساب رص 

 ترازسازی معدلهم
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 مجاز

 مجموع سنوات

 - میانگی   کل دوره کارشنایس ارشد

*40 (17/5 -

میانگی   کل(* 

 مجازهای سال

 هامجموع سال

*40 (17/5 -

میانگی   کل(* 

 های مجازسال

 هامجموع سال

یب  با احتساب رص 

 ترازسازی معدلهم

ی حرفه  - ایمیانگی   کل دوره دکتی

میانگی   کل(* - 17/5) 50*

 های مجازسال

 هامجموع سال

یب  با احتساب رص 

 ترازسازی معدلهم

ی تخصیص  - - میانگی   کل دوره دکتی

*50 (18 -

میانگی   کل(* 

 های مجازسال

 هامجموع سال

آموختگان برای دانش

یب   20پژوهش محور رص 

 شودلحاظ یم

 های تحصیّل بنیاداخذ جایزه
امتیاز)به  100تا 

 ازای هر سال(

امتیاز)به  100تا 

 ازای هر سال(

امتیاز)به  100تا 

 ازای هر سال(
- 

 امتیاز 80تا   40 امتیاز 60 تا   40 امتیاز 40تا  دانشجوی نمونه کشوری

ادانشجوی نمونه 

های کارشنایس، مقطع

ی کارشنایس ارشد و دکتی

، 40تخصیص به ترتیب 

امتیاز )حداکتر  80و  60

 امتیاز( 100
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های فعالیت

 پژوهشر 

یهمقاله های های منتشر شده در نشر

 الملّلبا نمایه معتتی بی   
- 

امتیاز )هر  50تا 

 مقاله(

)هر امتیاز  50تا 

 مقاله(

های سه سال امتیاز مقاله

آموختگان اخت  دانش

کارشنایس ارشد و پنج سال 

آموختگان اخت  دانش

ی )با مشارکت استاد  دکتی

ایب  راهنما( براساس رص 

نامه ارتقا محاسبه آیی   

شود. حداکتر امتیاز یم

یات  حاصل از مقاالت نشر

آموختگان برای دانش

امتیاز  100ارشد کارشنایس

ی و دا نش آموختگان دکتی

امتیاز و برای مقاالت  150

 .امتیاز است 50مجامع 

یهمقاله های های منتشر شده در نشر

 پژوهشر  -علیم 
- 

امتیاز)هر  30تا 

 مقاله(

امتیاز)هر  30تا 

 مقاله(

های های منتشر شده در همایشمقاله

)داخّل و بی     الملّل(علیم معتتی
- 

امتیاز )هر  10تا 

 کامل(مقاله  

امتیاز )هر  10تا 

 مقاله کامل(
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های پژوهشر همکاری در اجرای طرح

 مصّوب مؤسسه

امتیاز)به  20تا 

 ازای هر طرح(

امتیاز)به  50تا 

 ازای هر طرح(

امتیاز)به  50تا 

 ازای هر طرح(

های سه سال امتیاز طرح

آموختگان اخت  دانش

کارشنایس ارشد و پنج سال 

آموختگان اخت  دانش

ایب  ی بر اساس رص  دکتی

نامه ارتقا محاسبه آیی   

شود. حداکتر امتیاز یم

حاصل از همکاری در 

اجرای طرح پژوهشر برای 

آموختگان کارشنایس دانش

امتیاز و دانش  100ارشد 

ی   150آموختگان دکتی

 .امتیاز است

 - نگارش / ترجمه کتاب کامل علیم
امتیاز )به  100تا 

 ازای هر کتاب(

امتیاز )به  100تا 

 ازای هر کتاب(

کتاب باید غت  کمک دریس 

باشد ودر دوره 

 منتشر شده دانش
ی

آموختیک

باشد. امتیاز با توجه به 

محتوای کتاب و اعتبار 

ایب  ناشر و براساس رص 

نامه ارتقا محاسبه آیی   

 - نگارش / ترجمه فصل کتاب علیم
امتیاز )به  15تا 

 فصل( ازای هر 

امتیاز )به  15تا 

 ازای هر فصل(
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 200شود )حداکتر یم

 امتیاز(

های فعالیت

اورانه
ّ
 فن

اع های اختی

 برگزیده

اع سطح   امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  1اختی
 45کم مشارکت دست

ان  درصد و برحسب مت  

 مشارکت

اع سطح   امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  2اختی

اع سطح   امتیاز 70تا  امتیاز 70تا  امتیاز 70تا  3اختی

 معتتی ثبت ژن در پایگاه
 امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  های اطالعایی

حسب نظر کارگروه و 

باتوجه به مقاله منتشر 

 شده از آن

کت فناورانه داخّل  ازای هر سالبه امتیاز 75تا  امتیاز 75تا  امتیاز 75تا  مدیرعامل شر

های فعالیت

 و 
ی

فرهنیک

 اجتمایع

ی و قرآی   ، هت   - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  مستعد برتر ادیی

ی و قرآی   ، هت   - امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  شآمد ادیی

های علیم/ عضویت در انجمن

 دانشجویی 
ی

 فرهنیک

 5تا 

امتیاز)برحسب 

 نوع عضویت(

 5تا 

امتیاز)برحسب 

 نوع عضویت(

 5تا 

امتیاز)برحسب 

 نوع عضویت(

 امتیاز 30حداکتر 

عضویت در انجمن های علیم 

 تخصیص

امتیاز  15تا 

)برحسب نوع 

 عضویت(

امتیاز  15تا 

)برحسب نوع 

 عضویت(

امتیاز  15تا 

)برحسب نوع 

 عضویت(
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های عضویت در هیئت مدیره انجمن

 علیم
 امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 30تا 

به ازای هر سال عضویت 

های دارای مجوز در انجمن

 20ربط های ذیاز دستگاه

 .امتیاز

عضویت در هیئت تحریریه 

یه  های علیمنشر
 امتیاز 50تا  امتیاز 50تا  امتیاز 20تا 

یه های پژوهشر و نشر

ترویجی دارای مجوز از 

 ربطهای ذیدستگاه

یه  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  - علیمهای شدبت  نشر

یه های پژوهشر و نشر

ترویجی دارای مجوز از 

 ربطهای ذیدستگاه

 

 های نخبگای  فعالیت

 

 توضیحات

 کارشنایس
کارشنایس 

 ارشد
 

جشنواره مورد 

 تأیید
 الملّلبی    خوارزیم

  امتیاز 230تا  امتیاز 230تا  اول
 45کم مشارکت دست

 درصد

 امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  
 45کم مشارکت دست

 درصد
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 امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  حداکتر امتیاز
 45کم مشارکت دست

 درصد

 دانشجویی 

ی  دکتی

 تخصیص
 امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا 

 45کم مشارکت دست

 درصد

 امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 230تا 
 45کم مشارکت دست

 درصد

 امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  سوم
 45کم مشارکت دست

 درصد

 فارایی 

 بزرگسال

 امتیاز 180تا  امتیاز 180تا  امتیاز 180تا  رتبه اول

 بخش
ً
های رقابتی رصفا

 جشنواره فارایی 

 امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  رتبه دوم

 امتیاز 110تا  امتیاز 110تا  امتیاز 110تا  رتبه سوم

 جوان

 امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  رتبه اول

 امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  رتبه دوم

 امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  رتبه سوم

 رازی

محقق 

 برگزیده

 - امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  امتیاز 200تا  رتبه اول

 - امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  امتیاز 150تا  رتبه دوم

 - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  رتبه سوم

 - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  محقق جوان

 - امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  محقق دانشجو
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 براساس مقررات بنیاد امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  هاها و مسابقهسایر جشنواره

های علوم آزمون

 پزشیک

های جامع برگزیده آزمون

پزشیک ، پزشیک ، دندان

کارورزی داروسازی و پیش

 پزشیک

 - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  - اول

 - امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  - دوم

 - امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  - سوم

برگزیده آزمون پذیرش دستیار 

پزشیک و پزشیک ، دندان

 داروسازی

 - امتیاز 150تا  0 - اول

 - امتیاز 120تا  0 - دوم

 - امتیاز 100تا  0 - سوم

 نامه تخصیصآزمون دانش

 0 - پزشیک
 180تا 100

 امتیاز
 حائزان رتبه اول تا پنجم

 0 - پزشیکدندان
 150تا 100

 امتیاز
 حائزان رتبه اول تا سوم

 0 - داروسازی
 150تا 100

 امتیاز
 حائزان رتبه اول تا سوم

 دانشجویی  المپیاد علیم

 وزارت علوم

 - امتیاز 120تا  امتیاز 120تا  امتیاز 120تا  اول

 - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  دوم

 - امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  سوم

 براساس رتبه انفرادی امتیاز 120تا  امتیاز 120تا  امتیاز 120تا  اول
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وزارت 

 بهداشت

 امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  دوم

 امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  سوم

 آموزیدانش

 جهای  

 - امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  امتیاز 100تا  طال

 - امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  امتیاز 80تا  نقره

 - امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  برنز

 مّل

 - امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  امتیاز 60تا  طال

 - امتیاز 40تا  امتیاز 40تا  امتیاز 40تا  نقره

 - امتیاز 30تا  امتیاز 30تا  امتیاز 30تا  برنز
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