هعرفی برگسیذگاى جشنواره انتخاب فناور برتر و طرح برگسیذه فناور
نتایج داوری جشنواره انتخاب فناور برتر و طرح برگسیذه فناور دانشگاه ها و هراکس آهوزش عالی استاى زنجاى 9911
گروه

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

هقطع تحصیلی

اهتیاز

عنواى

ههنذسی

داًطگاُ آصاد اسالهی صًجاى

اهیش حیذسی

هٌْذسی بشق-سیستن ّای لذست

کاسضٌاسی اسضذ

921

-

ههنذسی

داًطگاُ آصاد اسالهی صًجاى

سعیذ جعفشی

هٌْذسی بشق گشایص سیستنّای هخابشاتی

دکتشا

911

فناور برگسیذه

علوم پایه

داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ صًجاى

فشضتِ هتیي ساد

ضیوی تجضیِ

دکتشی حشفِای

64

طرح برگسیذه فناور

ههنذسی

جاهع علوی کاسبشدی استاى صًجاى

عبذاهلل لشُ خاًی

هٌْذسی فٌاٍسی هکاًیک-تاسیسات حشاستی ٍ بشٍدتی

کاسضٌاسی

22

فناور برگسیذه
غیر تحصیالت تکویلی

آلای اهیش حیذسی بعلت ایٌکِ بشگضیذُ پژٍّطگش بشتش ًیض هی باضذ لزا ًفش دٍم خاًن فشضتِ هتیي ساد بعٌَاى طشح بشگضیذُ فٌاٍسی هٌتخب ضذًذ

برگسیذگاى جشنواره انتخاب دانشجوی فناور برتر ٍ فناوری برگسیذه هعرفی شذه توسط دانشگاه ها و هراکس آهوزش عالی استاى زنجاى 9911

ردیف

9

2
9

نام دانشگاه

گروه

داًطگاُ آصاد
اسالهی صًجاى

هٌْذسی

داًطگاُ صًجاى
داًطگاُ علَم
پضضکی

هقطع

نام و نام خانوادگی

نام هسته /واحذ فناور

رشته

هیثاق هلک هحوذی

ّستِ فٌاٍس پضضکیاس

هٌْذسی کاهپیَتش

کاسضٌاسی اسضذ

اهیش حیذسی

ضشکت اًذیطِ پَیاى افك گستش

هٌْذسی بشق-سیستن ّای لذست

کاسضٌاسی اسضذ

سعیذ جعفشی

پشداصش دادُ َّضوٌذ کاسپیي

هٌْذسی بشق گشایص
سیستنّای هخابشاتی

تحصیلی

6

تکویلی علَم

سیستم تشخیص تًمًر َای

هشکض سضذ ٍاحذ ّای فٌاٍس

سرطاوی در تصايیر مامًگرافی

داًطگاُ آصاد اسالهی صًجاى

برق -الکتريویک  -شبکٍ
پردازش سیگىال ،مطالعات

دکتشا

دادٌ ،ایىتروت اشیاء،
الکتريویک ي مخابرات

هٌْذسی

احوذ هَسَی

ضشکت صیست فٌاٍساى ًفس طب

بیَ الکتشیک

دکتشا

تَلیذ تجْیضات پضضکی

علَم پضضکی

هشتضی ابارسی

بُىًدگستران فرتاک

ًاًَفٌاٍسی داسٍیی

دکتشا

مًاد شیمایی ي داريیی

داًطگاُ
تحصیالت

زهینه فعالیت

آدرس

علَم پایِ

فشضتِ هتیي ساد

-

ضیوی تجضیِ

دکتشا

مبتىی بر تلفه َمراٌ

فٌاٍس بشگضیذُ
پاسک علن ٍ فٌاٍسی استاى صًجاى
پاسک علن ٍ فٌاٍسی داًطگاُ
تحصیالت تکویلی صًجاى

داًطگاُ علَم پضضکی صًجاى-
داًطکذُ داسٍساصی

921

911
69
91

داًطگاُ تحصیالت تکویلی

64

ًَشمىذ
بستِ بٌذی اًَاع

1

پاسک علن ٍ فٌاٍسی استاى صًجاى

21

طیف سىج (اسپکتريمتر)

پایِ صًجاى

جاهع علوی

فٌاٍسی بشگضیذُ

اهتیاز

هٌْذسی

عبذاهلل لشُ خاًی

ضشکت حشاست گستش آسیا

هٌْذسی فٌاٍسی هکاًیک-
تاسیسات حشاستی ٍ بشٍدتی

کاسضٌاسی

لطعات خَدسٍ(باصساصی
ٍاسبل دیسک ٍصفحِ

کاسبشدی استاى

کالج)

صًجاى

آهَصش ٍ احیای
علَم اًساًی

ًاصش ایواًی

هَسسِ چلِ صسیي

هذیشیت کسب ٍکاس

کاسضٌاسی

طشحْای سٌتی
لالیبافی

ضْشک صٌعتی ضواسُ
یک(اضشاق)خیاباى هشداد
جٌب هبل باًَ

هیذاى ضَسا اساضی ٍاحذ
 41هشکض سضذ

22

91

برگسیذگاى جشنواره انتخاب دانشجوی فناور برتر ٍ فناوری برگسیذه هعرفی شذه توسط پارک علن و فناوری استاى زنجاى 9911
ردیف

نام دانشگاه

گروه

نام و نام خانوادگی

هٌْذسی

سعیذ جعفشی

نام هسته /واحذ فناور

رشته

هقطع تحصیلی

هٌْذسی
9

داًطگاُ آصاد
اسالهی

پشداصش دادُ َّضوٌذ

بشق گشایص

کاسپیي

سیستنّای

پشداصش سیگٌال،
دکتشا

هخابشاتی

2

صًجاى

هطالعات دادُ ،ایٌتشًت
اضیاء ،الکتشًٍیک ٍ
هخابشات

هٌْذسی

داًطگاُ آصاد
اسالهی ٍاحذ

زهینه فعالیت

هٌْذسی

اهیش حیذسی

ضشکت اًذیطِ پَیاى افك

بشق-

کاسضٌاسی

گستش

سیستن

اسضذ

ّای لذست

آدرس
پاسک علن ٍ
فٌاٍسی استاى
صًجاى

پاسک علن ٍ
بشق -الکتشًٍیک  -ضبکِ

فٌاٍسی استاى
صًجاى

اهتیاز
فناور
برتر

فٌاٍسی
بشگضیذُ

