
 

 محل فعالیت نام و نام خانوادگی  ردیف 

 دانشگاه کردستان محمدرضا ستارهدکتر جناب آقاي  1
 دانشگاه کردستان یورانیحسن بدکتر  يجناب آقا 2
 دانشگاه کردستان ی رحمت صادق دکتر  يجناب آقا 3
 دانشگاه کردستان ی میعبداهللا سلدکتر   يجناب آقا 4
 دانشگاه کردستان ی شهاب منیهدکتر   يجناب آقا 5
 دانشگاه کردستان يپرهام مراددکتر   يجناب آقا 6
 کردستاندانشگاه   ی عیقباد شفدکتر   يجناب آقا 7
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کیوان مرتضائی دکتر  يجناب آقا 8
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان افشین ملکی دکتر  يجناب آقا 9
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان قباد مراديدکتر   يجناب آقا 10
 کردستان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق دکتر امید رحمتی يجناب آقا 11

 
 

ارائه شده و    اسکوپوساه  پایگ   هايدادهبا بررسی و ارزیابی استنادات    دانشگاه استنفورد، توسط محققان  جهان  فهرست دانشمندان دو درصد برتر
 شده  بنديطبقه استاندارد    استنادي   هايشاخص حوزه تخصصی بر اساس    176رشته موضوعی و    22هزار محقق و پژوهشگر در جهان در    160اسامی  

 است. 
 



 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک دکتر اسعد آذرنژاد يجناب آقا 1
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک حسن زاده زیدکتر کامب يآقا جناب 2
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک یزارع  د یدکتر ام يآقا جناب 3
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ي دکتر محمد عبد يآقا جناب 4
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ی فتح نیدکتر فرد يآقا جناب 5
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک قشالق   یدکتر رضا قانع يآقا جناب 6
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ی نیدکتر کاظم گود يآقا جناب 7
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک يدکتر قباد مراد يآقا جناب 8
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک يمراد  مانیدکتر نر يآقا جناب 9
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشکپژوهشگر برتر  یی مرتضا وانیدکتر ک يآقا جناب 10
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  یبیحب ومرثیدکتر ک يآقا جناب 11
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  دکتر محمد دارند  يآقا جناب 12
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ی میدکتر عبداهللا سل يآقا جناب 13
 دانشگاه کردستان پژوهشگر برتر  ی ربگیدکتر ناصر ش يآقا جناب 14
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ي زی عز نیدکتر حاج حس يآقا جناب 15
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ی فتح لیدکتر جل يآقا جناب 16
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  معروف پور  یسیدکتر ع  يآقا جناب 17
 دانشگاه کردستان  ران»یا ستانیکتاب برتر با عنوان «دوز فیتال يپژوهشگر برتر دارا ي غفار هیخانم دکتر هان سرکار 18
 دانشگاه کردستان  JCR هیدرصد برتر در نما  کیمقاله  يپژوهشگر برتر دارا ی دکتر کاوه کرم يآقا جناب 19

20 
دکتر   يجناب آقا و رایگل پ  منیدکتر ه يآقا جناب

 یورانیحسن ب
 دانشگاه کردستان  یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يپژوهشگران برتر دارا

 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم دکتر صالح بهرام آرا  يآقا جناب 21
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم یحسن قیدکتر رف يآقا جناب 22
 واحد سنندج  یدانشگاه آزاد اسالمپژوهشگر برتر  ف یظر انیمیخانم دکتر بهاره رح سرکار 23
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ياحمد خیش ریدامیدکتر س يآقا جناب 24
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم رایپ گل رشیدکتر ه يآقا جناب 25
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم يدکتر محمود گودرز يآقا جناب 26
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ي مظفر ریدکتر محمدهژ يآقا جناب 27



 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ار یکتایدکتر مظفر  يآقا جناب 28
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  انیریدکتر سهراب ام يآقا جناب 29
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  دزادهیرش نیدکتر بهاالد يآقا جناب 30
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  دکتر احسان قدردان  يآقا جناب 31
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  ی دکتر محمدرضا کرم يآقا جناب 32
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  یسیدکتر فرزاد و يآقا جناب 33
 نخبگان استان کردستان  ادیپژوهشگر برتر بن یبیحب ومرثیدکتر ک يآقا جناب 34
 نخبگان استان کردستان  ادیپژوهشگر برتر بن ی شهرام صادق يآقا جناب 35
 استان کردستان یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق یرحمت د یدکتر ام يآقا جناب 36
 استان کردستان یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق دکتر آزاد رستگار يآقا جناب 37
 استان کردستان یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق انی ازیدکتر محسن ن يآقا جناب 38
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ ی دکتر آزاد اهللا کرم  يآقا جناب 39
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ ینیحس دعدنانیدکتر س يآقا جناب 40
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ يدکتر عباس رهبر يآقا جناب 41
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان ی ئاسو شجاع  خانم سرکار 42
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان ی صالح د ینو يآقا جناب 43
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان عزت پور  نیعمادالد يآقا جناب 44
 آموزش و پرورش استان کردستانپژوهشگر برتر  ی میکر دریح يآقا جناب 45
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان خانم دکتر سروه محمدزاده  سرکار 46
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب ی بهمن ریجهانگ يآقا جناب 47
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب ی نیفاروق حس يآقا جناب 48
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب یوانیارسالن د يآقا جناب 49
 استان کردستان ياو حرفه یمهارت آموزان نخبه اداره فن تیموثر در ترب یمرب آذر طاهر مانیسل يآقا جناب 50
 استان کردستان يکاربرد یپژوهشگر برتر دانشگاه جامع علم  ی دکتر صالح رستم يآقا جناب 51
 استان کردستان يکاربرد یپژوهشگر برتر دانشگاه جامع علم  دکتر شهرام فکور يآقا جناب 52
 استان کردستان  ياو حرفه ی پژوهشگر برتر دانشگاه فن يدکتر صالح محمد يآقا جناب 53
 استان کردستان  يو حمل و نقل جاده ا يپژوهشگر برتر اداره راهدار نانیخرده ب ایمحمد ور يآقا جناب 54
 استان کردستان یات یپژوهشگر برتر اداره کل امور مال يدریمحسن ح يآقا جناب 55
 استان کردستان یات یپژوهشگر برتر اداره کل امور مال انیدریح ناصح  يآقا جناب 56
 کشور ياو حمل و نقل جاده يپژوهشگر برتر اداره کل راهدار ي دانش زند يآقا جناب 57



 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 کردستان  یپژوهشگر برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم فرهاد پرموز يآقا جناب 58
 مدارس استان کردستان  زیو تجه  يپژوهشگر برتر اداره نوساز ی هژبر ادهم  يآقا جناب 59
 استان کردستان  د یشه ادیپژوهشگر برتر بن يکاوه محمد يآقا جناب 60
 واحد کردستان  یپژوهشگر برتر جهاد دانشگاه  خواه هیجاهده تکدکتر   سرکار خانم 61
 پژوهشگر برتر سازمان انتقال خون استان کردستان یی رما ی محمدرضا عل يآقا جناب 62
 استان کردستان يزیو برنامه ر تیریپژوهشگر برتر سازمان مد ی نیسحر گلچ خانم سرکار 63
 پژوهشگر برتر شرکت آب و فاضالب استان کردستان محمد کمانگر  يآقا جناب 64
 سنندج  يپژوهشگر برتر شهردار اری اقبال بیاد يآقا جناب 65
 بانه يپژوهشگر برتر فرماندار نژاد نیام کاوه يآقا جناب 66
 جاریب يپژوهشگر برتر فرماندار یلیفاطمه اسمع  خانم سرکار 67
 (ره) استان کردستان ینیامداد امام خم تهیپژوهشگر برتر کم ی فیشر نیمحمدام يآقا جناب 68
 (ره) استان کردستان ینیامداد امام خم تهیپژوهشگر برتر کم نصراهللا محمودپور يآقا جناب 69
 پژوهشگر برتر هالل احمر استان کردستان  عبداهللا زاده  قیفا يآقا جناب 70
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  ی نیدکتر نادر ام يآقا جناب 71
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  يمعصومه انصار  خانم سرکار 72
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  ی میزندسل ییحی يآقا جناب 73
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  یفیسهراب شر يآقا جناب 74
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  يدکتر حسن محمود يآقا جناب 75
 ر استان کردستانفناور برت ی دکتر صباح حسن يآقا جناب 76
 اهورا پرداز کردستان يبا واحد فناور کردستانفناور برتر استان  ی آرمان قوام يجناب آقا 77
 شاهو  کین انهیبرق و را يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان يشاهو احمد يآقا جناب 78
 داده نگار یخدمات مهندس  يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان ی محمد زاهد رحمان يجناب آقا 79
 نت  ا یرا ستایداده پرداز و يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان انیمانیا سهینف  خانم سرکار 80
 دانش پژوهان فناور  رانیژ يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان يشهال قادرسرکار خانم  81
 ایطب آس وانیژ يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان يدکتر عباس احمد يآقا جناب 82
 ن یش انیژ ییئاسا يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان افتخار نیآرم يجناب آقا 83

84 
  ی ملک نیافش يو جناب آقا ياحمد ناصر يآقا جناب

 يو سرکار خانم سارا ناصر
 اریسامانه اخزا يو اجرا یطراح ي برااستان کردستان فناوران برتر 

 


