
 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه  یحام دکتر بهرام نصراللهی زاده 1
 علوم انسانی و اجتماعی  دانشکده پژوهشگر برتر  اله عزیزيآقاي دکتر نعمتجناب  2
 يدانشکده کشاورزپژوهشگر برتر  يدیرش ریدکتر ام يآقا جناب 3
 ه یدانشکده علوم پاپژوهشگر برتر  ی دکتر رحمت صادق  يجناب آقا 4
 ی دانشکده مهندسپژوهشگر برتر  یدکتر محمد رزاق يآقا جناب 5

 درصد برتر 5مقاله  يپژوهشگر برتر دارا ی فیدکتر زاهد شر يآقا جناب 6
 درصد برتر 5مقاله  يپژوهشگر برتر دارا یرستم نیدکتر ام يآقا جناب 7
 درصد برتر 5مقاله  يپژوهشگر برتر دارا يدکتر پرهام مراد يآقا جناب 8
 درصد برتر 5مقاله  يپژوهشگر برتر دارا ی عیدکتر قباد شف يآقا جناب 9

 ی فارس  اتیپژوهشگر برتر گروه زبان و ادب ییسراجنبه  یعقوبیدکتر پارسا   يآقا جناب 10
 یسیانگل  اتیگروه زبان و ادبپژوهشگر برتر  ي سجاد اریدکتر بخت يآقا جناب 11
 یسیانگل  اتیادبگروه زبان و پژوهشگر برتر  بزدوده  ا یدکتر زکر يآقا جناب 12
 ی عرب  اتیپژوهشگر برتر گروه زبان و ادب ی میخانم دکتر شرافت کر سرکار 13
 يکرد  اتیپژوهشگر برتر گروه زبان و ادب ينقشبند اریدکتر زان يآقا جناب 14
 ی بدن  تیگروه تربپژوهشگر برتر  ي زدیدکتر بهزاد ا يآقا جناب 15
 ی بدن  تیگروه تربپژوهشگر برتر  يمحمد منیدکتر ه يآقا جناب 16
 ی پژوهشگر برتر گروه جامعه شناس يدکتر جمال محمد يآقا جناب 17
 يپژوهشگر برتر گروه حسابدار ی دکتر رضا جامع يآقا جناب 18
 یپژوهشگر برتر گروه روان شناس ی دکتر احمد سهراب يآقا جناب 19
 ي پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصاد ی بیدکتر فاتح حب يآقا جناب 20
 ی تیپژوهشگر برتر گروه علوم ترب بلندهمتان وانیدکتر ک يآقا جناب 21
 ی پژوهشگر برتر گروه فقه شافع  یرستم الیخانم دکتر سه سرکار 22
 ی بازرگان  تیریپژوهشگر برتر گروه مد ی دکتر رضا شافع  يآقا جناب 23
 پژوهشگر برتر گروه مشاوره  یوسفیدکتر ناصر  يآقا جناب 24
 ی اضیگروه رپژوهشگر برتر  ی دکتر هوگر قهرمان  يآقا جناب 25
 یمیگروه شپژوهشگر برتر  يدکتر محمد قادرمز يآقا جناب 26
 کیزیگروه فپژوهشگر برتر  دکتر محمدرضا ستاره يآقا جناب 27
 ی اضیگروه رپژوهشگر برتر  دکتر منصور دانا  يآقا جناب 28



 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 یمیگروه شپژوهشگر برتر  يصمد ي دکتر سعد يآقا جناب 29
 کیزیگروه فپژوهشگر برتر  شیراندیخ نیدکتر فرد يآقا جناب 30
 نیپژوهشگر برتر گروه علوم زم انیخانم دکتر فاطمه سرجوق سرکار 31
 ی ستیپژوهشگر برتر گروه علوم ز دکتر مراحم آشنگرف  يآقا جناب 32
 گروه زراعت و اصالح نباتات پژوهشگر برتر  يرزاقادریدکتر قادر م يآقا جناب 33
 ی گروه علوم دام پژوهشگر برتر  ر یکبدکتر محمد رزم يآقا جناب 34
 گروه زراعت و اصالح نباتات پژوهشگر برتر  نژاددکتر بهمن بهرام يآقا جناب 35
 ی گروه علوم دام پژوهشگر برتر  زادهدکتر جالل رستم يآقا جناب 36
 ی باغبان  یگروه علوم و مهندس پژوهشگر برتر  يمظفر اکبریدکتر عل يآقا جناب 37
 خاك  یپژوهشگر برتر گروه علوم و مهندس  ي دکتر مسعود داور يآقا جناب 38
 یاهپزشکیپژوهشگر برتر گروه گ زاده دکتر جعفر عبداهللا يآقا جناب 39
 آب  یپژوهشگر برتر گروه مهندس ی خانیثان   يدکتر هاد يآقا جناب 40
 ستم یوسیب  یپژوهشگر برتر گروه مهندس ی شیدرو نیدکتر حس يآقا جناب 41
 يپژوهشگر برتر گروه جنگلدار   ی دکتر لقمان قهرمان يآقا جناب 42
 ي پژوهشگر برتر گروه ژئومورفولوژ ی شهاب منیدکتر ه يآقا جناب 43
 التیپژوهشگر برتر گروه ش يجوهر  یدعلیدکتر س يآقا جناب 44
 ستیز طیپژوهشگر برتر گروه مح ی اللهامان لیدکتر جم يآقا جناب 45
 و مخابرات کیپژوهشگر برتر گروه برق، الکترون رادیجهان يدکتر هاد يآقا جناب 46
 پژوهشگر برتر گروه برق، قدرت و کنترل  یی رضا دی دکتر نو يآقا جناب 47
 ع یپژوهشگر برتر گروه صنا دکتر جمال ارکات  يآقا جناب 48
 پژوهشگر برتر گروه عمران ی زدانیدکتر آزاد  يآقا جناب 49
 اطالعات يو فناور وتریپژوهشگر برتر گروه کامپ يزیدکتر سعدون عز يآقا جناب 50
 پژوهشگر برتر گروه معدن  ی دکتر محمد رضائ يآقا جناب 51
 کیپژوهشگر برتر گروه مکان ی دکتر آرمان صادق يآقا جناب 52
 یم یش یپژوهشگر برتر گروه مهندس رستگار د یدامیدکتر س يآقا جناب 53

 » نیکردنش يشهرها مرخی ن« با عنوان ریجهت تقد ی فیکتاب برتر تال زادهیدکتر هوشمند عل يآقا جناب 54
 » یاهیگ یمیوش یب ریتقدبا عنوان « ریتقدکتاب برتر ترجمه جهت  یی وفا اوری دکتر  يآقا جناب 55

 رضوان يدکتر هاد يآقا جناب 56
علوم البالغه    یف ضاحیاالبا عنوان «  ریکتاب برتر ترجمه جهت تقد

 » )انی(الب

 حائز رتبه ب از وزارت عتف Critical Literary Studies مجله 57



 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 
 حائز رتبه ب از وزارت عتف ی پژوه  سیتدر مجله 58
 حائز رتبه ب از وزارت عتف مدرسه تیریمد مجله 59
 حائز رتبه ب از وزارت عتف خانواده ی مشاوره و روان درمان مجله 60
 حائز رتبه ب از وزارت عتف مطالعات رفتار مصرف کننده  مجله 61
 حائز رتبه ب از وزارت عتف يمطالعات شهر مجله 62

 از کشور ژاپن (سه مورد) یالمللنیجذب گرانت ب زي یعز نیحس ی دکتر حاج يآقا جناب 63

64 
دکتر هادي   يو جناب آقا زيیعز نیحس ی دکتر حاج يآقا جناب

 ی رسول نیام
 از کشور ژاپن یالمللنیجذب گرانت ب

 شیاتراز کشور  یالمللنیجذب گرانت ب زادهیدکتر هوشمند عل يآقا جناب 65
 از کشور چین یالمللنیجذب گرانت ب ی شهاب منیدکتر ه يآقا جناب 66
 از کشور سوئیس یالمللنیجذب گرانت ب ی عیدکتر قباد شف يآقا جناب 67

68 
و   ی و سرکار خانم المعه هاشم  يزیاله عزدکتر نعمت يآقا جناب

 دکتر امجد زبردست يکفچه و جناب آقا زیدکتر پرو يجناب آقا
 از کشور انگلستان یالمللنیجذب گرانت ب

69 
و   ینیمحمد طاهر حس  دیس يو جناب آقا یخانم المعه هاشم سرکار

 دکتر فرزاد اسکندري  يجناب آقا
 از کشور انگلستان یالمللنیجذب گرانت ب

 آلماناز کشور  یالمللنیجذب گرانت ب دکتر کاوه مالزاده  يآقا جناب 70
 فرانسه از کشور  یالمللنیجذب گرانت ب خانم دکتر فرنوش خسروبخش سرکار 71

 ی فاروق وایدکتر ه يآقا جناب 72
دانشکده   یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يپژوهشگر برتر دارا

 ی مهندس

 ی دکتر رضا شافع  يآقا جناب 73
دانشکده علوم  یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يپژوهشگر برتر دارا

 ی و اجتماع  یانسان

74 
دکتر  يو جناب آقا يقروچا  یپناه نیدکتر فرزاد حس يآقا جناب

 و سه مرده   یعادل س 
دانشکده   یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يداراپژوهشگران برتر 

 يکشاورز

75 
دکتر هوشمند    يو جناب آقا راندوستیا ومرثیدکتر ک يآقا جناب

   زادهیعل
دانشکده   یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يپژوهشگران برتر دارا

 ي هنر و معمار

 مهردانش نیدکتر حس يآقا جناب 76
ارتباط با صنعت و جامعه پژوهشکده  پژوهشگر برتر در 

 یشناسکردستان

 برتر ارتباط جامعه و صنعت نامهانی پا يدکتر بابک سور يآقا جناب 77
 برتر ارتباط جامعه و صنعت نامهانی پا یدکتر محمود شهرخ يآقا جناب 78

 


