
 1397، دي ماه سومین جشنواره تجلیل از مراکز، پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاهاسامی برگزیدگان کلیه حیطه هاي 

 

 علوم پایه پزشکی (فاقد نظام آزمایشگاهی) پژوهشگرانحیطه 

1-  

2- 

 لیال زارعیدکتر  -3

 

 علوم بالینی پزشکی پژوهشگرانحیطه 

1-  

 شکوفه احمدي پوردکتر  –خاطره عنبري دکتر  –مصیب مرادنیانی دکتر  –ابوالفضل عباس زاده دکتر  -2

 زادهاعظم محسندکتر  –هرمز محمودوند دکتر  –پرستو بهاروند دکتر  –حمیدرضا شرکت العباسیه دکتر  -3

 

 علوم آزمایشگاهی بالینی (داراي نظام آزمایشگاهی) پژوهشگرانحیطه 

 حسین محمودونددکتر  -1

 اصغر سپه وند دکتر  –فرناز خیراندیش دکتر  –شیرزاد فالحی دکتر  -2

 فرهاد شاهسواردکتر  –علی اصغر کیانی دکتر  –حسن احمدوند دکتر  -3

 

 علوم پرستاري و مامایی پژوهشگرانحیطه 

1-  

2- 

 شهین ساالروند -3



 علوم پیراپزشکی پژوهشگران حیطه

1-  

2- 

 صمدبیکمهناز دکتر  –مهرداد غالمی دکتر  -3

 

 علوم دارویی پژوهشگرانحیطه 

 امین حسنونددکتر  -1

2-  

 هادي حیاتیدکتر  -3

 

 علوم بهداشت و تغذیه پژوهشگرانحیطه 

 بهرام کمره اي دکتر –منصور قادرپوري  دکتر -1

 علی جعفريدکتر  -2

دکتر  – راداســماعیل یوســفی دکتر  –ســمیه صــبوري دکتر  -رجب رشــیدي دکتر  –امیر عباس نژاد دکتر  -3
 ابراهیم فالحیدکتر  –محمدامین کرمی 

 

 حیطه پژوهشگران برتر دانشجویی (کارشناسی و دکتراي عمومی)

 افشین حسنوند -1

 زهره میربیک سبزواري –معصومه نیازي  -2

 ضیا عبیداوي –بابک خدادادي  –حسین الیاسی  -3

 



 )PhDرزیدنتی و حیطه پژوهشگران برتر دانشجویی (کارشناسی ارشد، 

1-  

 بهروز عزت پوردکتر  –محمود بهمنی دکتر  -2

 صابر عباس زاده -3

 

 حیطه پژوهشگران برتر کارمند

1-  

2-  

 توماج سابوته -علی چگنی شرفی  -3

 

 حیطه پژوهشگران برتر مراکز تحقیقاتی

1-  

 روح اهللا حیدريدکتر  -مسعود بهزادي فر  -2

 میثم بهزادي فر -3

 

 برترحیطه شوراي پژوهشی 

 دانشکده بهداشت و تغذیه -1

 دانشکده پرستاري و مامایی -2

 دانشکده داروسازي -3

 



 حیطه دانشکده هاي برتر

1-  

 دانشکده پیراپزشکی -2

 دانشکده پزشکی –دانشکده بهداشت و تغذیه  –دانشکده داروسازي  -3

 

 حیطه مراکز تحقیقاتی برتر

 مرکز داروهاي گیاهی رازي –مرکز عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت  -1

 مرکز بهداشت تغذیه -2

3- 

 

 حیطه کمیته تحقیقات دانشجویی برتر 

 دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد –دانشکده بهداشت و تغذیه  -1

 دانشکده پزشکی –دانشکده پیراپزشکی  -2

 دانشکده پرستاري بروجرد – دانشکده داروسازي –دانشکده دندانپزشکی  -3

 

 هاي آموزشی برترگروهحیطه 

 پزشکی اجتماعی -1

 بیهوشی -میکروب شناسی  –فناوري اطالعات سالمت  –علوم آزمایشگاهی  -2

 عفونی -ریه  –جراحی  –ویروس شناسی  – بیوتکنولوژي دارویی – انگل شناسی –بیوشیمی  –علوم تشریح  -3

 



 5باالي  IFحیطه چاپ مقاالت در مجالت با 

 میثم بهزادي فر –مسعود بهزادي فر  -1

2-  

 اعظم محسن زاده -3

 

 SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %25حیطه چاپ مقاالت در 

1-  

 رجب رشیديدکتر  –امیر عباس نژاد دکتر  -2

 سمیه صبوريدکتر  –اسماعیل یوسفی راد دکتر  –محمد غالمی دکتر  -3

 

 JCRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %25حیطه چاپ مقاالت در 

 هادي حیاتیدکتر  –منصور قادرپوري دکتر  -1

 رسول محمديدکتر  -2

 مجید فرهادي–امین حسنوند دکتر  –اصغر سپه وند دکتر  -3

 

 حیطه شرکت هاي دانش بنیان برتر

 شرکت دانش بنیان کیمیا دارو افالك

 

 

 



 اختراعات برترحیطه ابداعات و 

 مرضیه رشیدي پور -1

 صابر عباس زاده -2

 مجید فرهادي -3

 

 حیطه کتاب برتر

 آزاده علی نقی

 

 (بدون خوداستنادي) 2018سال حیطه بیشترین ارجاع به مقاالت در 

ــن محمدي دکتر  ــور قادرپوري دکتر  –محس ــا ناظر دکتر  –فرزاد ابراهیم زاده دکتر  –منص ــعود  –محمدرض مس
 شیرزاد فالحیدکتر  –میثم بهزادي فر  –بهزادي فر 

 

 2018حیطه بیشترین همکاري بین المللی در سال 

 –اعظم محسن زاده دکتر  –امین حسنوند دکتر  –منصور قادرپوري دکتر  –مسعود بهزادي فر  -میثم بهزادي فر 
 یاسر مخیري دکتر  –مجید فرهادي  –رجب رشیدي دکتر 

 

 جذب گرنت از منابع خارجی حیطه 

 مرضیه رشیدي پور

 

 



 حیطه داوران برتر دانشگاه 

ـــتو بهارونددکتر  –خاطره عنبري دکتر  ـــاکی دکتر  –فاطمه محمدي پور دکتر  - پرس روح اهللا دکتر  –ماندانا س
 بروجنیدکتر ماندانا بیگی  – کیاایرج سلیمیدکتر  -شیرزاد فالحی دکتر  –محسن محمدي دکتر  –حیدري 

 

 

 

 


