
  1398پژوهشگران برگزیده استان مرکزي در سال  لیست

  پژوهش اثر بخش، فناوري ارزش آفرین، رونق تولید
  

  الف) بخش اعضاء هیات علمی
  

(کمیته/ دانشگاه علوم پزشکی) / بالینی ) گروه علوم پزشکی1-الف

شتن سمت اجرایی ( معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی) انصراف خود را اعالم در این بخش آقاي دکتر علیرضا کمالی بعنوان نفر اول انتخاب شده اند ولی بدلیل دا

  نموده اند

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر پارسا یوسفی  1

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر مریم شکرپور  2

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر منیژه کهبازي  3

  

  (کمیته/ دانشگاه علوم پزشکی)) گروه علوم پزشکی / علوم پایه2-الف

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر رضا درویشی  1

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر امیر الماسی  2

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  دکتر محمد ارجمندزادگان  3

  

  

  دانشگاه اراك)(کمیته/) گروه علوم پایه3-الف

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه صنعتی اراك  دکتر داود قنبري  1

  دانشگاه اراك  دکتر ملک سلیمانی  2

3  

  دانشگاه اراك  دکتر حمیدرضا مومنی

  دانشگاه اراك  دکتر محمدعلی بداغی فرد

  

  (کمیته/دانشگاه صنعتی اراك)) گروه فنی و مهندسی4-الف

  سازمان  گینام و نام خانواد  

1  

  دانشگاه اراك  دکتر سید محسن حسینی

  دانشگاه تفرش  دکتر علی کاظمی

  دانشگاه اراك  دکتر حسین مستعان  2

  دانشگاه صنعتی اراك  دکتر هادي فتاحی  3

  

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان)کمیته/(و منابع طبیعی ) گروه کشاورزي5-الف

  سازمان  ادگینام و نام خانو  

  دانشگاه اراك  دکتر علی خدیوي   1

دانشگاه اراك  دکتر منصور قربانپور  2

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت  دکتر محمدحسین عظیمی  3

  

  

  

  



  

  دانشگاه پیام نور استان)کمیته/(گروه علوم انسانی )6-الف

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  كدانشگاه ارا  دکتر تورج سپهوند  1

  دانشگاه اراك  دکتر علیرضا طبیبی  2

  دانشگاه پیام نور  دکتر مهدیه رضایی  3

  

  

  

  (کمیته/دانشگاه پیام نور استان)گروه علوم ورزشی  )6-الف

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه اراك  دکتر محمد پرستش  1

  دانشگاه اراك  دکتر جلیل مرادي  2

  دانشگاه اراك  دکتر عباس صارمی  3

  

  

  (کمیته/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك)گروه هنر )7-الف

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه اراك  دکتر محمد افروغ  1

  

  دانشگاه جامع علمی کاربردي استان)کمیته/ (ب) بخش کارشناسان برتر دستگاه هاي اجرایی

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  وبیاي خمینپردیس تحقیقات ل  بهروز اسدي  -

  مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي  عادل غدیري  -

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  مجید طاهري  -

  

  پارك علم و فناوري استان مرکزي)کمیته/ (برتر ان و شرکت هاي دانش بنیانفناور) پ

شرکت  نام و نام خانوادگی  

آلی آسیاب مات  مهندس امیر محمد فلک افالکی  1

آریان نوین راه پیشرو  اندکتر رضا شریفی  2

سگال پژوهان زمین  راد یوسفیدکتر مصطفی   3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ت) صنایع و واحدهاي تحقیق و توسعه برتر

  (کمیته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان)) در بخش محصوالت برتر 1-ت

  علت انتخاب  نام شرکت  گروه  ردیف

  مباین برنجساخت ک  شرکت کمباین سازي  گروه صنایع فلزي  1

  مدیریت انتقال فناوري و تنوع محصول  گروه صنعتی کوشاوران  گروه صنایع قطعات خودرو  2

مدیریت انتقال فناوري و تنوع محصولشرکت شایان برق  گروه برق و الکترونیک  3

  پیاده سازي پروژه تنوع و توسعه محصول  شرکت شیر هاي ساختمانی  گروه ساختمان و تجهیزات ساختمانی  4

  موفقیت در معرفی محصول ضد سرطان  شرکت عماد درمان پارس  گروه شیمیایی و دارویی  5

  انجام طرح هاي مطالعاتی در حوزه معدن  شرکت امالح معدنی ایران  گروه معدن و صنایع معدنی  6

  عه محصولپیاده سازي پروژه تنوع و توسشرکت فراتوسعه کیاساگروه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی  7

  تالش در جهت پروژه تعمیق تولید داخل  شرکت واگن پارس  گروه صنایع ریلی  8

  

  (کمیته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان)برتر واحد تحقیق و توسعهدر بخش ) 2-ت

  زمینه انتخاب  نام شرکت  

  شرکت نورد آلومینیوم  1

  شرکت نفت پاسارگاد  2

  صنعت کالن تشرکت آنی  3

  

  (کمیته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان)در بخش خدمات فنی و مهندسی  )3-ت

  زمینه انتخاب  نام شرکت  

  شرکت صنعتی گام اراك  1

  شرکت فراپتروسازان انرژي  2

  کیاشرکت صدرکار  3

  

  

  

  

  

  

  

  



  (کمیته/ دانشگاه تفرش)مجالت علمی پژوهشی برتر) 1-ث

  حوزه  نام مسئول  نام مجله  

-  Iranian journal of Toxicologyعلوم پزشکی و علوم پایه  دکتر حسن صلحی
-  Journal of Solid mechanicsفنی و مهندسی  دکتر علیرضا نظام آبادي

علوم انسانی  دکتر هادي غفاريپژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي  -

  

(کمیته/ شرکت شهرکهاي صنعتی استان)هاي برتر  ایدهج) 

  

  ایده  نام  

  سامانه تصفیه هوا در کاگاه گالوانیزه گرم  امین بابایی  1

  بازرسی و پایش چاه هاي آب عمیق و نیمه عمیق  محمدرضا اسدي  2

  

  

  (کمیته/ شرکت شهرکهاي صنعتی استان)پژوهشگران آزاد) چ

    نام  

    عارف شکري  1

    الناز عباسی  2

    فهیمه بیات  3

  

  دانشگاه آزاد اسالمی اراك)(کمیته/مقطع دکتري بخش دانشجویی) 1-ح

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه اراك  خانم سمانه بنده علی  1

  دانشگاه اراك  وهب قلعه خندابی  2

  دانشگاه اراك  الهام جشنی  3

  

  (کمیته/دانشگاه آزاد اسالمی اراك)) بخش دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد / دکتري حرفه اي 1-ح

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  هیچ یک از متقاضیان حدنصاب الزم را کسب نکرده اند  1

  

  (کمیته/دانشگاه آزاد اسالمی اراك)کارشناسیمقطع ) بخش دانشجویی2-ح

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  سید سیروان حسینی  1

  دانشگاه علوم پزشکی اراك  حسین پورچراغی  2

  

  

  

  



  (کمیته/اداره کل آموزش و پرورش استان)بخش معلمان ن بخش آموزش و پرورش) برگزیدگا1-خ

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

    نعیمه طاهري مقدم  1

    علی اسماعیلی  2

    زهرا کریمی  3

  

  (کمیته/اداره کل آموزش و پرورش استان)) برگزیدگان بخش آموزش و پرورش بخش دانش آموزان2-خ

  سازمان  نام و نام خانوادگی    

1  

  نیایش مشهدي فراهانی  به صورت گروهی

  نازنین زهرا گیالنی

  امیر گودرزي نیا    2

  صبا کام پروري    3

  

  جهاد دانشگاهی استان)کمیته/() برگزیدگان بخش پژوهشگران جواند

  سازمان  نام و نام خانوادگی  

    محمد زارعی  1

  شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي  مهدي مومنی  2

  شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي  وحید آقاجانی  3

  

  

  

  طرح هاي برگزیده  استانی در راستاي رونق تولید) ذ

  سازمان  مجریان طرح  عنوان طرح  

  ارائه خدمات در زمینه حوادث و پیشگیري ازتهدیدات و  -

  آسیب پذیري هاي فضاي تبادل اطالعات 

  دکتر وحید رافع

  دکتر محسن رحمانی 

  ه اراكدانشگا

ارزیابی ژئوشیمیایی زیست محیطی منابع آالینده آب و   -

خاك در منطقه کویر میقان بمنظور تعیین ضریب تاثیر 

  فعالیت هاي زیست محیطی معدنی نمک سولفات سدیم

  دکتر عبدالمطلب حاجتی

  دکتر مصطفی یوسفی راد 

  دانشگاه صنعتی اراك

  هدیدات وارائه خدمات در زمینه حوادث و پیشگیري ازت  -

  آسیب پذیري هاي فضاي تبادل اطالعات 

  دانشگاه تفرش  دکترمحمدرضا برومندآقاي

  


