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 الف( بخش اعضاء هيات علمي
 

 

 )كميته/ دانشگاه علوم پزشكي(  / باليني ( گروه علوم پزشكي1-الف

گاه علوم پزشكي( انصراف خود را اعالم در اين بخش آقاي دكتر عليرضا كمالي بعنوان نفر اول انتخاب شده اند ولي بدليل داشتن سمت اجرايي )معاون تحقيقات و فناوري دانش

 .نموده  اند
 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر پارسا يوسفي 1

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر يزدان قندي 2

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر جواد نظري 3
 

 علوم پزشكي( )كميته/ دانشگاه ( گروه علوم پزشكي / علوم پايه2-الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر امير الماسي 1

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر علي گنجي 2

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر محبوبه سجادي 3
 

 )كميته/ دانشگاه علوم پزشكي(گروه علوم پزشكي / فناور پزشكي(3-الف

 ازمانس نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دكتر بهزاد خوانساري نژاد 1
 

 

 )كميته/دانشگاه اراك( ( گروه علوم پايه4-الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

1 
 دانشگاه اراك مهران شاه منصوريدكتر 

 اراكآزاد اسالمي واحد دانشگاه  اعظم مرجانيدكتر 

 اراكسالمي واحد آزاد ادانشگاه  محمد ايزدي خواهدكتر  2

 دانشگاه اراك محمد سليمان نژاددكتر  3
 

 )بر اساس حروف الفبا( )كميته/دانشگاه صنعتي اراك( ( گروه فني و مهندسي5-الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك دكتر احسان صالحي 

 دانشگاه صنعتي اراك دكتر مهدي صفري 

 كدانشگاه ارا دكتر حامد صفي خاني 

 دانشگاه تفرش دكتر رامين مهدي پور 

 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان(كميته/) و منابع طبيعي ( گروه كشاورزي6 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي  استان  ابوالفضل هدايتي پوردكتر  1

 دانشگاه اراك ميحسينعلي قاسدكتر  2

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي  استان  صديقه اشتريدكتر  3

 



 

 

 

 

 دانشگاه پيام نور استان(كميته/) گروه علوم انساني (7 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك فاطمه دست رنجدكتر  1

 اكآزاد اسالمي واحد اردانشگاه  دكتر احمد سرلك 2

 

 )كميته/دانشگاه پيام نور استان(گروه علوم ورزشي  (8 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 اراك آزاد اسالمي واحد  دانشگاه عزت اله شاه منصوريدكتر  1

 دانشگاه اراك شهناز شهرجرديدكتر  2

 دانشگاه اراك اسفنديار خسروي زادهدكتر  3

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك( )كميته/ و معماري گروه هنر (9 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك حجت اله رشاديدكتر  1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك دكتر مرجان خانمحمدي 2

 دانشگاه اراك خانم سميه صالحي 3
 

 ستان(دانشگاه جامع علمي كاربردي اكميته/ ) ب( بخش كارشناسان برتر دستگاه هاي اجرايي

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات امين راستگرداني 1

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان ضياء آزدو 2

 دانشگاه اراك شهال ناهيدي نژاد 3

 

 مركزي(پارك علم و فناوري استان كميته/ ) برتر ان و شركت هاي دانش بنيانفناور( پ  

 شركت نام و نام خانوادگي 

 سامانه آوران دانش گستر ساعد دكتر احسان منصوري 1

 فناوري آتيه پويندگان اكسير مهندس علي زين العابديني 2

3 
 آريا فناوران آرتا بينش محمدرضا اسدي مهندس

 پيشرو پرواز پارسيان مهندس رضا شفيعي
 

 

 

 

 



 )كميته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان( ( واحدهاي تحقيق و توسعه برتر1-ت

 توضيحات مديرعامل نام شركت گروه رديف

 فراپتروساز انرژی مرکز برتر تحقیق و توسعه  1
جناب آقای غالمحسین 

 کاتوزیانی 

مرکز تحقیق و توسعه بر تر موفق در زمینه خدمات فنی و مهندسی 

مخازن  تحت برتر به صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی کشور ) طراحی 

 فشار ، کروی ، بهبود کاتالیستها و....(  

 باریج اسانس مرکز برتر تحقیق و توسعه  2
سرکار خانم مهندس الله 

 حجازی 

مرکز تحقیق و توسعه موفق در پیاده سازی استراتژی تنوع محصول و 

 برند مطرح داروهای گیاهی در کشور 

جنتب آقای مهندس محمد  ان برقشرکت مهندسی شای مرکز برتر تحقیق و توسعه  3

 بیرانوند
 LEDدر زمینه تولید المپهای 

 محصول برتر  4
صنایع شیرآالت گاز شرکت 

 گداختار

جناب آقای مهندس علی  

 خلیلی

 Gateطراحی و ساخت شیرآالت کرایوژنیک از نوع دروازه ای )

valve شیر آالت توپی از نوع اربیت ، شیرآالت، )through 

conduitبلیت پیگرانی با قا 

 شرکت وارثان راه ملل محصول برتر  5
جناب اقای حمید رضا 

 سعیدی 

هورمون گونادوتروپین جفتی مادیان آبستن و آنتی بادی پلی کلونال 

 هورمون 

 جناب آقای محمد رضایی  شرکت سالیان درب ماندگار محصول برتر  6

های  شیشه های هوشمند مجهز به فناوری اینترنت اشیاء ، شیشه

خود تمیز شونده ،عایق های فوق حرارت نانو جهت استفاده در درب 

 های ضد حریق

 ورق انعطاف پذیر قیر مقاوم تا منفی پانزده درجه سانتیگراد جناب آقای داود اصغری  شرکت آسیا گستر دلیجان محصول برتر  7

 واشرهای صنعتی ، توربوالتور  جناب آقای علمدار  شرکت فرافن کسری محصول برتر  8

 خانم دکتر ژاله محسنی  شرکت خوشه چینان مرکزی 19شرکت نوآور در زمینه  کووید  9
محلول ضدعفونی گیاهی )ضد باکتری ، ضد ویروس (،موفق به اخذ 

 مجوز از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت

 اب آقای مهدی بیانی جن شرکت آونگان مرکزی شرکت احیا شده با تحقیق و توسعه  10

تعمیر و –برجهای انتقال نیرو –پیاده سازی و تولید مقاطع فوالد 

دانش بنیانی در زمینه تولید مخازن پلی –تولید مبدلهای حرارتی 

 اتیلن 

 پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند شرکت موفق در زمینه مقابله با تحریم  11
جناب آقای علی شیرازی 

 زاده 

نرمال )جلوگیری از خروج ارز( ، حرکت در مسیر تبدیل  تولید  هگزان

 به پتروپاالیشگاه 

 در صنعت نفت و گاز  "کنترل ولو "تولید جناب آقای محمد رضایی پتروسازه میهن شرکت موفق در زمینه مقابله با تحریم  12

 ساینا دلیجان  شرکت موفق در زمینه مقابله با تحریم  13
جناب آقای محمد رضا 

 ی نجف
 پارچه الیاف شیشه

 ماشین سازی اراک  شرکت موفق در زمینه مقابله با تحریم  14
جناب آقای مهندس جعفر 

 صفری 

ایجاد کارخانه نوآوری  و حرکت در مسیر تنوع بخشی به محصوالت 

 ماشین سازی اراک و طراحی تجهیزات و ادوات پتروپاالیشگاه سیراف
 

 )كميته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان( در بخش خدمات فني و مهندسي ( واحدهاي تحقيق و توسعه برتر2-ت

 زمينه انتخاب نام شركت 

 ساخت دكلهاي انتقال نيرو و.... نصراله راهنما                 صنعتي گام اراك                            1

 تعميرات اساسي واگن باري                                                          مجتبي عباسي شركت تعاوني برفره                              2

 ساخت دكلهاي انتقال نيرو و.... محسن فارسي  سازه هاي فلزي ياسانشركت  3

 رايانه و اتوماسيون  عباس هادي پور شركت كهكشان رايانه الوند  4

 

 

 



 
 

 انشگاه تفرش()كميته/ د مجالت علمي پژوهشي برتر( ث
  

 حوزه نام مدير مسئول نام مجله 

- Journal of Solid mechanics دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك دكتر نجفي زاده 

- Journal of Wildlife and Biodiversity دانشگاه اراك دكتر مرتضي نادري 

- Iranian Journal of Toxicology اراكدانشگاه علوم پزشكي  دكتر حسن صلحي  

 
 

 )كميته/ شركت شهركهاي صنعتي استان(هاي برتر  ايدهج( 

 

 ايده نام 

 ديوارپوش هاي آنتي باكتريال كوريني مورد استفاده در محيط هاي درماني و هتل ها محمدجواد فيروزياني، آتوسا فيروزياني 1

 كشاورزيتوليد پوشش هاي بيوفيلم خوراكي براي كاهش ضايعات محصوالت  منوچهر بهزادي 2

 19كيت تشخيص همزمان بيماري آنفولوآنزا و كوئيد  بهزاد خوانساري نژاد  ،مهديه موندني زاده 3
 

 

 )كميته/ شركت شهركهاي صنعتي استان( پژوهشگران آزاد( چ

  نام 

  خانم سمانه بنده علي 1

 

 )كميته/دانشگاه آزاد اسالمي اراك(  مقطع دكتري بخش دانشجويي( 1-ح

 سازمان م خانوادگينام و نا 

 دانشگاه اراك رضوان رحيمي 1

 دانشگاه اراك مهدي عسگري 2

 دانشگاه علوم پزشكي اراك نيما عباسي ولداني 3

 
 )كميته/دانشگاه آزاد اسالمي اراك(( بخش دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد / دكتري حرفه اي 2-ح

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 اه علوم پزشكي اراكدانشگ ياسمن پورانديش 1

 
 )كميته/دانشگاه آزاد اسالمي اراك(  كارشناسي مقطع ( بخش دانشجويي3-ح

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك علي خانمحمدي هزاوه 1

 
 

 

 

 



 
 )كميته/اداره كل آموزش و پرورش استان( بخش معلمان ( برگزيدگان بخش آموزش و پرورش1-خ

 سازمان ام خانوادگينام و ن 

 ناحيه يك اراك -آموزش و پرورش استان مركزي فاطمه اسمعيل پور 1

 ناحيه دو اراك -آموزش و پرورش استان مركزي ليال حسينجاني 2

3 
 بخش خنداب -آموزش و پرورش استان مركزي فائزه اديب نيا

 ناحيه يك اراك -آموزش و پرورش استان مركزي الهه گندمكار قالهري

 

 )كميته/اداره كل آموزش و پرورش استان( ( برگزيدگان بخش آموزش و پرورش بخش دانش آموزان2-خ

 سازمان مقطع نام و نام خانوادگي 

 بخش تفرش-آموزش و پرورش استان مركزي نظري -متوسطه دوم هليا منصفي 1

 كارا 2ناحيه -آموزش و پرورش استان مركزي فني -متوسطه دوم زهرا مهدي پور 2

 بخش ساوه -آموزش و پرورش استان مركزي متوسطه اول ايليا پناهي 3

 

 جهاد دانشگاهي استان(كميته/) ( برگزيدگان بخش پژوهشگران جواند

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي وحيد ناصري سلحشور 1

 دانشگاه علوم پزشكي حسن پور چراغي 2

3 
 ياآب منطقه پريچهر بهزادي

 اداره كل محيط زيست حديث زارعي

 

 

 


