
  »فَکت«دومین جشنواره دانشگاهی فناوري ، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی و اولین جشنواره منطقه اي  محور 23میلیون ریال جایزه در  222

  ها آپ و استارت ینیتجربه، کارآفر یمل همایشو دومین 

    
  میزان جایزه  عنوان جایزه  محور

  محور منطقه اي

  میلیون ریال Undergraduate 8برترین پژوهشگر 

  میلیون ریال Postgraduate 10برترین پژوهشگر 

  میلیون ریال 5  برترین مخترع منطقه اي

  میلیون ریال 8  برترین دانشجوي فناور منطقه اي

  میلیون ریال 8  منطقه اي برترین دانشجوي کارآفرین و تجاري ساز

 محور عمومی

  

  ریال میلیون 4  ..برترین فعال فرهنگسازي آموزش در فناوري و

  لوح تقدیر  برترین استاد همکار با کمیته تحقیقات

  میلیون ریال 4  برترین فعالیت مدیریت و برنامه ریزي فناوري، کارآفرینی و تحقیقات

  محور فناوري و کارآفرینی

  میلیون ریال 5  مخترع برتر

  میلیون ریال 8  فناور برتر

  استارتاپ برتر

  میلیون ریال 15

  میلیون ریال 10

  میلیون ریال5

  میلیون ریال 8  کار افرین و تجاري ساز برتر

 محور تحقیقاتی

  

  میلیون ریال 5  برترین فعال پژوهشگر چندرشته اي

  میلیون ریال 5  برترین پژوهشگر مقطع کارشناسی

  میلیون ریال 8  برترین پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد

  میلیون ریال 8  برترین پژوهشگر مقطع دکتري حرفه اي

  میلیون ریال Post doc  10 و PhD by research برترین پژوهشگر مقطع

  میلیون ریال PhD by course  10 برترین پژوهشگر مقطع

  میلیون ریال 8  فلوشیپ بالینیبرترین پژوهشگر مقطع تخصص و فوق تخصص و 

  میلیون ریال 4  برترین مقاله مروري



  میزان جایزه  عنوان جایزه  محور

  محور ایده پردازي

 gamificationبازي و 

  

  

روندهاي علوم سالمت -در این محور با نگاه آینده پژوهانه به اَبر

و پزشکی اقدام به ایجاد فضاي رقابتی جهت کسب برترین ایده 

از . از نظر نوآوري، آینده نگري و کاربردي بودن و تاثیرگذاري

 .محور زیر نموده ایم 18بین 

هترین ایده ها در هر حیطه به شرط کسب حداقل پنجاه ب

میلیون ریال در هر موضوع انتخابی جایزه  2 امتیاز مبلغ  درصد

ایده هاي برتر در روز جشنواره سه دقیقه . انتخاب خواهد شد

  .خواهند داشت rapid-fire ارایه به صورت

  آینده پژوهی

  هنر و ادبیات

 فناوري همگرا

(NBICS)  

 بیومیمتیک

(Biomimetics)  

 پزشکی فردگرایانه

(Personalized medicine)  

  پزشکی بازساختی

(Regenerative medicine)  

  فناوري اطالعات

  هنر، بازي، واقعیت مجازي و افزوده

  حقوق، فلسفه و اخالق

 مدیریت، برنامه ریزي و سیاستگذاري

  علوم اجتماعی و روانشناسی

  علوم بالینی

 علوم پایه

 جایگزینپزشکی مکمل و 

  علوم دارویی و تجهیزات پزشکی

  آموزش

  

  

 


