
فناوریوپژوهشجشنواره

۱۴۰۱آذر۲۹



پژوهشگران برتر استانی

نام و نام خانوادگی حیطه
دکتر رسول محمدی

پژوهشگر برتر

دکتر خاطره عنبری
دکتر پگاه شکیب

دکتر مسعود بهزادی فر
دکتر طاهره طوالبی

دکتر شهین ساالروند
دکتر افشین نظری

فناور برتر در حیطه محصول محور
دکتر مرضیه رشیدی پور

آقای آرین کریمی روزبهانی
خانم نازنین موسویپژوهشگر برتر دانشجویی

خانم الهام احمدپور



حقیقیبخشبرگزیدگان
،دانشجویان،فناوران،تحقیقاتیمراکزودانشکده هاپژوهشگران

،دانشانتقالوترجمان،داوری،بین المللیهمکاری های،کارکنان
واثرگذارپژوهش های،گرنتجذب

بین المللیشدهنمایهکتب



برترپژوهشگران

یپزشکدانشکده



۴رتبه 
دکتر مصطفی مرادی سرابی

3رتبه 
دکتر پرستو بهاروند

۲رتبه 
دکتر امین حسنوند

۱رتبه 
دکتر خاطره عنبری

دانشکده پزشکیپایهعلومحیطه



5رتبه 
دکتر افشین نظری

دانشکده پزشکیپایهعلومحیطه

5رتبه 
دکتر حسن داریوش نژاد

5رتبه 
دکتر فرزانه چهل چراغی



بالینی دانشکده پزشکیعلومحیطه

۲رتبه 
دکتر قباد حیدری

۲رتبه 
دکتر معصومه غفارزاده

۱رتبه 
دکتر امیر شاکرمی



بالینی دانشکده پزشکیعلومحیطه

3رتبه 
دکتر آرش امین

3رتبه 
دکتر پیمان آسترکی

3رتبه 
دکتر بابک هادیان



برترپژوهشگران

یهتغذوبهداشتدانشکده



حیطه علوم بهداشتی

۱رتبه 
دکتر رسول محمدی

۲رتبه 
دکتر مسعود بهزادی فر

3رتبه 
دکتر فرزاد ابراهیم زاده

3رتبه 
دکتر محمد فریدن



برترپژوهشگران

یکپیراپزشدانشکده



پیراپزشکیعلومحیطه

۱رتبه 
دکتر علی گراوند

۲رتبه 
دکتر مهناز صمدبیک

3رتبه 
دکتر حسین محمودوند

3رتبه 
دکتر نسیم اصالنی



برترپژوهشگران

ادآبخرمماماییوپرستاریدانشکده



ماماییوپرستاریعلومحیطه

۱رتبه 
دکتر طاهره طوالبی

۲رتبه 
دکتر شهین ساالروند

3رتبه 
دکتر فاطمه محمدی پور



برترپژوهشگران

داروسازیدانشکده



ییداروعلومحیطه

۱رتبه 
دکتر علی خوارزم کیا

۲رتبه 
دکتر جواد قاسمیان یادگاری

3رتبه 
دکتر سعیده احمدی پور



برترپژوهشگران

یدندانپزشکدانشکده

LEARN MORE



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

دندانپزشکیعلومحیطه

دکتر کامران آزادبخت



یاقماربرتردانشکده هایپژوهشگران



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

پرستاریعلومحیطه

خانم کبری رشیدی



برترپژوهشگران

تحقیقاتمراکز



۲رتبه 
ندکتر عبدالرزاق مرزبا

IT Programming

Francois Mercer

Accounting

تحقیقاتمراکزحیطه

۱رتبه 
دکتر پگاه شکیب



دربرترپژوهشگران

کارکنانبخش



Bailey Dupont

IT Programming

Francois Mercer

Accounting

کارکنانحیطه

۲رتبه 

خانم الهام گودرزی

۱رتبه 

خانم مریم کارخانه



دربرترپژوهشگران

زمینه

دانشانتقالوترجمان
LEARN MORE



Bailey Dupont

IT Programming

Francois Mercer

دانشانتقالوترجمانحیطه

۱رتبه 
دکتر رجب رشیدی

۱رتبه 
دکتر حسین محمودوند



برترپژوهشگر

زمینهدر

مللیبین النمایه شدهکتب



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

بین المللینمایه شدهکتبحیطه

مهندس مهدی پدرام



برترپژوهشگر

بخشدر

یبین المللهمکاری های



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

بین المللیهمکاری هایحیطه

دکتر حسین محمودوند



دربرترپژوهشگر

زمینه

گرنتجذب



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

گرنتجذبحیطه

دکتر مرضیه رشیدی پور



ربرتپژوهشگران

دانشجویی

LEARN MORE



دانشجوییحیطه

۱رتبه 

آقای آرین کریمی روزبهانی

رشته پزشکی

۲رتبه 

خانم نازنین موسوی

رشته پزشکی

3رتبه 

خانم الهام احمدپور

رشته پرستاری

۴رتبه 

خانم خدیجه متقی

رشته پرستاری

5رتبه 

خانم صبا نجمی

رشته پرستاری



هزمیندربرترفناور

اختراعاتثبت



اختراعاتثبتحیطه

۱رتبه 

دکتر مرضیه رشیدی پور

۲رتبه 

دکتر ابراهیم فالحی

۲رتبه 

دکتر بهرام رسولیان



نهزمیدربرترفناور

صنعتباارتباط



Bailey Dupont Francois Mercer

Accounting

صنعتباارتباطحیطه

دکتر زهره دلشادیان



نهزمیدربرترفناور

محورمحصول



محورمحصولحیطه

3رتبه 

آقای یاسر امیری

۲رتبه 

دکتر افشین نظری

۱رتبه 

دکتر مرضیه رشیدی پور



،تحقیقاتمراکز،دانشکده هابرترداوران

دانشجوییو فناوریتحقیقاتکمیته

و

سالمتفناوریرشدمرکز



دکتر مرتضی امرایی

داور برتر

دانشکده پیراپزشکی

دکتر فروزان احمدپور

داور برتر

دانشکده داروسازی

دکتر مهدی بیرجندی

داور برتر

دانشکده بهداشت و تغذیه

دکتر محمد غالمی

داور برتر

دانشکده پرستاری و مامایی



دکتر حسن داریوش نژاد

داور برتر

دانشکده پزشکی

دکتر کیانا شاه زمانی

داور برتر

دانشکده پزشکی

دکتر پرستو بهاروند

داور برتر

دانشکده پزشکی

دکتر تبسم زواری

داور برتر

دانشکده پزشکی



دکتر کامران آزادبخت

داور برتر

دانشکده دندانپزشکی

آقای ایمان میر

داور برتر

دانشکده های اقماری

دکتر ماندانا ساکی

داور برتر

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

دکتر ثریا نورایی مطلق

داور برتر

مرکز رشد فناوری سالمت



دکتر عبدالرزاق مرزبان

داور برتر

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

دکتر رسول محمدی

داور برتر

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی

دکتر مصطفی چراغی

داور برتر

مرکز تحقیقات قلب و عروق

دکتر الهه عسکری

داور برتر

مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه



دکتر فرامرز عظیمی

داور برتر

مرکز تحقیقات بهداشت محیط

دکتر یاسر مخیری

داور برتر

مرکز تحقیقات هپاتیت

دکتر رسول محمدی

داور برتر

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

عبدالهیدکتر سوسن 

داور برتر

ثبت اختراع و مالکیت فکری



آقای میثم بهزادی فر

داور برتر

مجله یافته

دکتر فرزانه چهل چراغی

داور برتر

 Herbal Medicinesمجله

دکتر سعید فروغی

داور برتر

 Herbal Medicinesمجله



حقوقیبخشبرگزیدگان

تحقیقاتیمراکز
و

دانشجوییفناوریوتحقیقاتهایکمیته



برترتحقیقاتمرکز



تحقیقاتمرکز

موثراجتماعیعوامل

سالمتبر



برترییدانشجوفناوریوتحقیقاتکمیته



تغذیهوبهداشتدانشکدهدانشجوییفناوریوتحقیقاتکمیته


