
 / مرکز تحقیقاتیدانشکده مرتبه علمی )امتیاز(نام و نام خانوادگی عنوان

 دانشگاه برجسته پژوهشگر

 بهداشت استادیار (91/1014ستار رضایی )آقای دکتر   -1

 داروسازی استادیار (62/535محمد حسین فرزایی )آقای دکتر  -2

 داروسازی دانشیار (56/454آقای دکتر محسن شهالیی ) -3

از میان اعضای برتر  پژوهشگر

هیات علمی با سابقه برابر و یا 

 سال 5بیشتر از 

 پزشکی استاد (34/351حبیب اله خزایی )آقای دکتر  -1

 پزشکی استاد (28/347مظفر خزاعی )آقای دکتر  -2

 بهداشت استاد (47/298فرید نجفی )آقای دکتر  -3

 داروسازی استاد (55/294رضا خدارحمی )آقای دکتر  -4

 پزشکی استاد ( 57/250زهره رحیمی ) خانم دکتر  -5

 داروسازی دانشیار ( 46/242لیال حسین زاده )خانم دکتر  -6

 داروسازی دانشیار (31/232علی فتاحی )آقای دکتر  -7

 پزشکی دانشیار (38/216)آقای دکتر سیروس جلیلی -8

از میان اعضای برتر  پژوهشگر

هیات علمی با سابقه کمتر از 

 سال 5

 بهداشت استادیار (28/182شهاب رضاییان )آقای دکتر  -1

 م.ت.بیولوژی پزشکی استادیار (88/163خیراله یاری )آقای دکتر  -2

 بهداشت استادیار (84/159آقای دکتر یحیی سلیمی ) -3

 برتر بالینی پژوهشگر

 پزشکی استاد (34/351حبیب اله خزایی )آقای دکتر  -1

 پزشکی دانشیار (04/160)تورج احمدی جویباری آقای دکتر  -2

 پزشکی دانشیار (59/146وحید فرنیا )آقای دکتر  -3

 پزشکی دانشیار (25/142علی سروش )آقای دکتر  -4

 دندانپزشکی دانشیار (20/127حمید رضا مظفری )آقای دکتر  -5

 پزشکی استادیار (9/115لیبا رضایی )خانم دکتر  -6

 پژوهشگر برتر دانشکده

 بهداشت استادیار (91/1014ستار رضایی ) آقای دکتر  -1

 داروسازی استادیار (62/535محمد حسین فرزایی ) آقای دکتر -2

 پزشکی استاد (34/351حبیب اله خزایی )آقای دکتر   -3

 پیراپزشکی دانشیار (69/172یحیی صفری ) آقای دکتر -4

 دندانپزشکی دانشیار (20/127حمید رضا مظفری ) آقای دکتر -5

 تغذیه دانشیار (32/97مصطفی نچواک )دکتر سیدآقای  -6

 پرستاری و مامایی دانشیار (08/95علیرضا خاتونی ) آقای دکتر -7

 پژوهشگر برتر آزاد 
 - - (44/518کیومرث شرفی )آقای -1

 - - (66/340)آقای مسعود صادقی-2

    پژوهشگر برتر کارمند

 معاونت آموزشی - (4/298آرش ضیاء پور )آقای -1

 داروسازی - (91/162کمیل صدر جوادی )آقای -2



 پژوهشگر فعال

 روغن ها و چربی ها.ت.م استادیار کامبیز ورمیرا آقای دکتر -2

 پزشکی دانشیار محمود امیری آقای دکتر -3

 پزشکی دانشیار محمدرضا سلحشور آقای دکتر -4

 پزشکی استاد (h=23رحیمی )زهره خانم دکتر                        h- indexباالترین 

 داروسازی استادیار مقاله( 9محمدحسین فرزایی )آقای دکتر                      Q1باالترین 

            IF  (602/10)باالترین 
 حبیب اله خزایی آقای دکترمسئول: نویسنده 

 لیبا رضایی نویسنده اول : خانم دکتر 

 استاد

 استادیار

 پزشکی

 پزشکی

 

 مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمتمرکز تحقیقات برتر کشوری: 

 

 دانشکده پزشکیدانشکده فناور برتر : 

 

 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکیمرکز تحقیقات فناور برتر : 

 

 شرکت دانش بنیان نیکان اکسیر باخترشرکت فناور برگزیده: 

 

 

 

 



 در مقطع دکترای تخصصی و باالتر پژوهشگران برتر دانشجویی

 

 

 

 

 پژوهشگران برتر دانشجویی در مقطع دکترای عمومی

 

 

 

 برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگر

 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 (2/100خانم نگین فرهادیان) 1

 (85/35آقای محمدطاهر مرادی) 2

 (6/28خانم الهام کاظمی) 3

 نام و نام خانوادگی ردیف

 (35/72آقای فرامرز جلیلی) 1

 (35/15نجف پور)آقای علی  2

 نام و نام خانوادگی

 (20/25آقای حسن نوروزی)


