
 

 )گرنت( 1041پژوهشگر برتر 

 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 دکترمحسن کشاورز

 
 و دانشگاهی  پژوهشگر برتر استانی

 مقالات مروری مهدی محمودپوردکتر  2

 welcomeگرنت  دکتر محسن امیدوار 3

 ارتباط با صنعت برتر منصور ضیائی  دکتر 4

 مقالات اسنیپ دکتر بهمن رماوندی 5

 مقالات با همکاری بین الملل دکتر سینا دوبرادران 6

 مشارکت در طرح های بنیاد نخبگان دکتر ندا باغبان 7

 فناور برتر دانشگاه صفیه مومنی دکتر 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )برتر هیات علمی( 1041پژوهشگر برتر 

 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 بهداشتپژوهشگر برتر دانشکده  دکتر محمد رایانی 1

 پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و مامایی دکتر حکیمه واحدپرست 2

 پژوهشگر برتر دانشکده دندان پزشکی دکتر نفیسه فاضلیان 3

 علوم پایه: دکتر افشین برازش 4

 علوم پایه: دکتر ساسان زائری 5 پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی

 بالینی: دکتر رضا نعمتی 6

 احمدیدکتر بهرام  7

 پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
 دکتر سید جواد موسوی 8

 غلامحسین محبیدکتر  9

 پژوهشگر برتر مراکز تحقیقات
 سودابه پورفداکار  دکتر 11

 

 

 

 

 

 

 



 )وبومتریک(1041پژوهشگر برتر 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 سید علیرضا امینی

شهرستان شبکه بهداشت و درمان 

 دشتی

 گناوه سوختگی و سوانح بیمارستان اعظم شاعری 2

 دانشکده پیراپزشکی شهره سیدحسینی 3

 معاونت آموزشی سیده سارا حسینی 4

 مریم شبل حکما بوشهری نژاد 5

 مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات 

 بشرا عباسکی 6

 دفتر استعدادهای درخشان سمیه باغبانی 7

8 
 نژاد سیده سمیه موسوی

 کتابخانه دیجیتال 

 ملکی رضایی حقیقی 9

 

 

 

 

 

 

 



 )کارمندی(1041پژوهشگر برتر 

 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 شهره سید حسینی 1

 کارمندان

 سیما افراشته 2

 صفیه دانشی 3

 عاطفه خلیلی 4

 کارمندان برتر مراکز تحقیقات نرگس جوکار 5

6 
 دکتر خدیجه شبانکاره

 
 کتابدارپژوهشی برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )دانشجویی( 1041پژوهشگر برتر 

 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشجوی دکترای پژوهشی اسماعیل جعفری 1

 دانشجوی دکترای دندانپزشکی نازنین جعفری 2

 دانشجوی دکترای حرفه ای گلبرگ مهدی زاده 3

 دانشجوی دکترای حرفه ای رامین شهیدی 4

 دانشجوی کارشناسی محمد مهدی خالقی 5

 دانشجوی کارشناسی ارشد مرضیه موذن 6

 دانشجوی کارشناسی ارشد مژگان کشتکار 7

 دانشجوی فناور برتر ملیکا جوکار 8

 

 

 


