
 فعالیت های انجام شده در باشگاه پژوهشگران و انجمن ها

300: تعداداعضای باشگاه 
20: تعداد انجمن ها 
15: تعداد طرح های خاتمه یافته 
5: تعداد طرح های در فرآیند تصویب 
200ب : تعداد مقاالت معتبر نمایه شده به نام باشگاه 
عدد 100:  تعداد مقاالت کنفرانسی 
350: بازدید، کارگاه و سخنرانی 
4: سمینار ملی 
20:مسابقات داخلی 
2:مسابقات ملی 
1:کنفرانس ملی 
10:تعدادکتاب 

 
 

 



 دستاوردهای اعضای باشگاه و انجمن ها

سال اول چهارم یک بندی رتبه در دانشگاهی های واحد بندی رتبه در کشوری اول مقام کسب 
 1399-1400 تحصیلی

99 مهرماه بندی رتبه در کشور بندی رتبه در واحد علمی های انجمن توسط سومی مقام کسب 

المللی بین کنفرانس در دوم مقام کسب ICSR-2019 گرفتن قرار و باشگاه عضو توسط مایا فیل 
 98 سال در آزاد دانشگاه پژوهشی های دستاورد نمایشگاه در پژوهشی دستاوردهای در ایشان محصول

تحصیلی سال اول چهارم یک بندی رتبه در واحد های انجمن از یکی توسط چهارم مقام کسب 
1400-1399 

98سال در   باشگاه عضو توسط کشوری نمونه دانشجوی رتبه  کسب 

99 مهرماه بندی رتبه در کشور بندی رتبه در واحد علمی های انجمن توسط چهارمی مقام کسب 

99 مهرماه بندی رتبه در کشور بندی رتبه در واحد علمی های انجمن توسط هفتمی مقام کسب 

 



 دستاوردهای اعضای باشگاه و انجمن ها

نمایشگاه در تهران استان برتر محصول هفت میان در غرب تهران واحد محصول پنج گرفتن قرار 
 98 سال پژوهشی دستاوردهای

ها انجمن 99 مهرماه بندی رتبه در ایران برتر انجمن 14 میان در علمی انجمن پنج گرفتن قرار 

رتبه دو کسب A+  ایران برتر های انجمن میان در 

اول چهارم یک بندی رتبه در دانشگاهی واحدهای بندی رتبه در ایران در فعال انجمن بیشترین کسب 
  1399-1400تحصیلی سال

99 سال در انجمن 10مجوز  اخذ 

واحد سطح در الکترونیکی انتخابات های کننده برگزار اولین جز و الکترونیکی انتخابات 11 برگزاری 
 اردیبهشت در دانشگاهی های



 دستاوردهای اعضای باشگاه و انجمن ها

پرنده های ربات لیگ مسابقات دوره یازدهمین در رباتیک تیم اول رتبه کسب  ROBONIT 

 کبیر امیر دانشگاه هوافضا ملی مسابقات در غرب تهران واحد رباتیک تیم دوم مقام کسب 

بتن ملی مسابقات شانزدهیمن در بتن تیم توسط اول مقام کسب 

دانشگاه در اکوستیک المللی بین کنفرانس هشتمین کشوری مسابقات در اول مقام کسب 
 و واحد دانشجوی و پژوهشگران باشگاه عضو رضایی حسین محمد آقای توسط  بهشتی شهید

  پژوهشی های دستاورد نمایشگاه در پژوهشی دستاوردهای در ایشان محصول گرفتن قرار
 98 سال در آزاد دانشگاه

نمایشگاه بیستمین در برتر محصوالت از یکی و 96 خوارزمی جشنواره برگزیده محصول 
 اسالمی آزاد دانشگاه 98 سال پژوهشی دستاوردهای

 کسب برترین باشگاه فرهنگی کشور در باشگاه پژوهشگران جوان در سال •


