
 هفته پژوهش و فناوری استان زنجان به عنوان پژوهشگر برگزیده ت علمی منتخبأهیاعضای 
گروه )بترتیب حروف 

 الفبا(

نام نام خانوادگی)بترتیب حروف 

 الفبا(
 دانشگاه مربوطه

 علوم انسانیگروه 

 دانشگاه زنجان جغرافیا، دانشیار ددنژادکتر محسن اح

 ابهرواحد  دانشگاه آزاد اسالمی شناسی، روان دانشیار مجتبی امیریدکتر 

 (سلطانیهدانشگاه پیام نور)، حسابداریمربی  فاطمه باباییخانم 

 دانشگاه زنجان جغرافیا،  استادیار حسن جعفریغالمدکتر 

 دانشگاه زنجان جغرافیا، دانشیار بهروز محمدی یگانهدکتر 

 گروه علوم پایه

 زنجانواحد دانشگاه آزاد اسالمی ریاضی،  دانشیار دکتر مهدی اسدی

 دانشگاه زنجانشیمی معدنی،  استاد دکتر حسن حسینی منفرد

 تحصیالت تکمیلی فیزیک، دانشیار دکتر سیف اهلل رسولی

 تحصیالت تکمیلیریاضی کاربردی، استادیار  دکتر فضل اهلل سلیمانی

 زنجاندانشگاه شیمی کاربردی، دانشیار  دکتر میرسعید سید دراجی

 )ابهر( دانشگاه پیام نورشیمی تجزیه، دانشیار  دکتر حسن کرمی

 گروه علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجانهای بیولوژیک، فرآوردهدانشیار  دکتر علی رمضانی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجاناپیدمیولوژی، دانشیار  دکتر  سعیده مظلوم زاده

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،نانوفناوری پزشکی دانشیار دکتر  صمد ندری

 زنجان واحد دانشگاه آزاد اسالمیبهداشت جامعه،  دانشیار دکتر فریده یغمایی

 گروه فنی و مهندسی

 دانشگاه زنجانمهندسی مکانیک،  دانشیار دکتر عیسی احمدی

 دانشگاه زنجانمهندسی برق،  استاد دکتر ابوالفضل جلیلوند

 دانشگاه زنجانمهندسی عمران،  دانشیار طاهرخانیدکتر حسن 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهرمهندسی برق، استادیار  دکتر امیر قربانی

گروه کشاورزی، 

دامپزشکی و منابع 

 طبیعی

 دانشگاه زنجان ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشیار دکتر روح اهلل رضائی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بیوتکنولوژی گیاهی، استادیار دکتر پرویز مرادی

 دانشگاه زنجانترویج، ارتباطات و توسعه روستایی،  دانشیار دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی علوم دامی، استادیار دکتر دکتر محمدحسین نعمتی

 دانشگاه زنجانه روستایی، ترویج، ارتباطات و توسع دانشیار دکتر جعفر یعقوبی
 

 

 

 

 

 

 



 هفته پژوهش و فناوری استان زنجان برگزیدهپژوهشگر  )کارشناسان( کارمندان
 سازمان مربوطه نام نام خانوادگی)بترتیب حروف الفبا(

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،کارشناس مهران تهرخانیآقای 

 انتظامینیروی علوم اجتماعی، کارشناس  خانم خدیجه حیدری  

 اداره راه و شهرسازی شهرسازی، کارشناس ولی اهلل ربیعی فردکتر 

 آموزش و پرورش  ریاضی، دبیر حجت رستمی دکتر 

 مرکز تحقیقات آموزش کشاورزیکارشناس علفهای هرز،   حسین ناظرکاخکی آقای 

 

 هفته پژوهش و فناوری استان زنجان شایسته تقدیرپژوهشگر  )کارشناسان(کارمندان
 سازمان مربوطه نام نام خانوادگی)بترتیب حروف الفبا(

 شهرداری زنجانکارشناس طراحی فضای سبز،  دکتر سجاد جعفری )شایسته تقدیر(

 اداره برق استان زنجانکارشناس مسئول مطالعات سیستم و کیفیت توان،  مهندس محسن خالقی )شایسته تقدیر(

 

 هفته پژوهش و فناوری استان زنجان برگزیده فناوران
 سازمان مربوطه نام نام خانوادگی)بترتیب حروف الفبا(

 تحصیالت تکمیلی ، استادیار فیزیک احسان احداخالقی دکتر

 مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه زنجان  سروش آقایی   مهندس

 دانشگاه زنجان  ،استادیار برق دکتر مهرداد بابازاده

  استان پارک علم و فناوری خانم سمانه بلباسی  

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،استاد داروسازی دکتر مهرداد حمیدی  

 

 (2018)سال  ISIبرتریک درصد پژوهشگران 
 سازمان مربوطه نام نام خانوادگی)بترتیب حروف الفبا(

 دانشگاه زنجان ، دانشیار شیمی محمدحسین رسولی فرددکتر

 دانشگاه زنجان ، دانشیار برق   عباس ربیعیدکتر 

 دانشگاه زنجان  ، استادیار برق صالح مبیندکتر 
 


