
 1400پژوهشگران برگزيده استان مركزي در سال  ليست
 

 

 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 دکتر یزدان قندی 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر جواد نظری 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر محمدرضا بزرگ منش 
 

 اه علوم پزشكي()كميته/ دانشگ ( گروه علوم پزشكي / علوم پايه2-الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر امیر الماسي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر محمدگلي طالب 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر مراد زاده 
 

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

 ازمانس نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر حمید ابطحي 
 

 

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

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه صنعتي اراك دکتر داود قنبری 

 دانشگاه تفرش دکتر سهیل واشقاني فراهاني 

 
 دانشگاه اراك دکتر اسماعیل پیغان

 دانشگاه اراك جانيدکتر ملک سلیماني مهرن
 

 )كميته/دانشگاه صنعتي اراك( ( گروه فني و مهندسي5-الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه صنعتي اراك دکتر حمیدرضا آشتیاني 

 
 دانشگاه اراك دکتر فردین نعمت زاده

 دانشگاه اراك دکتر علي اصغر قدیمي

 
 شگاه صنعتي اراكدان دکتر سمیه داودآبادی

 دانشگاه صنعتي اراك دکتر هادی فتاحي
 

 

 
 

 

 

 

 



 

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

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 
 دانشگاه اراك دکتر علي خدیوی

ورزی استانمرکز تحقیقات و آموزش کشا دکتر مصطفي گودرزی  

 پژوهشكده گل وگیاهان زینتي محالت دکتر محمدحسین عظیمي 

 دانشگاه اراك دکتر مهدی کاظمي بن چناری 

 

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

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك دکتر مسعود اسدی 

 مي واحد خمیندانشگاه آزاد اسال دکتر حسین داودی 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه دکتر هومن نامور 

 

 (اراك)كميته/دانشگاه گروه علوم ورزشي  (8 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك دکتر عباس صارمي 

 دانشگاه اراك دکتر زینب مندعلي زاده 

 دانشگاه اراك دکتر محمد پرستش 

 

 )كميته/ دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك( عماريو م گروه هنر (9 -الف

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك دکتر محمد افروغ 

   

   
 

 دانشگاه جامع علمي كاربردي استان(كميته/ ) ب( بخش كارشناسان برتر دستگاه هاي اجرايي

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 شاورزی استانمرکز تحقیقات و آموزش ک عادل غدیری 

 پردیس تحقیقات لوبیای خمین بهروز اسدی 

 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان رضا تاج آبادی

 شرکت آب و فاضالب استان حمیده جعفری

 

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

 شركت نام و نام خانوادگي 

 گسترش صنعت خاورمیانه وبدیشهریار م 

 معماران بهطراح بابک عقیلي نسب 

 برنامه سازان داتیس کتایون باقری مكي 

 



 

 )كميته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان(( واحدهاي تحقيق و توسعه برتر 1-ت

 توضيحات نماينده نام شركت گروه رديف

 ابزار و تجهیزات دستیمرکز تحقیق و توسعه بر تر موفق در زمینه  بیاتراحله  شرکت ایران پتک مرکز برتر تحقیق و توسعه  1

 در زمینه انواع مختلف گریدهای قیرموفق  برتر مرکز تحقیق و توسعه آقای راهی شرکت نفت پاسارگاد مرکز برتر تحقیق و توسعه  2

 آقای حمید بیرانوند شرکت مهندسی شایان برق مرکز برتر تحقیق و توسعه  3
 انواع چراغ هایتولید  در زمینهموفق  برتر تحقیق و توسعه مرکز

LED و سازمان های فلزی 

 مسعود رضوی فرد شرکت معدنی امالح ایران مرکز برتر تحقیق و توسعه 4
در زمینه تولید محصوالت معدنی موفق  برتر مرکز تحقیق و توسعه

 )سولفات سدیم(

 ل: مایع شوینده مخصوص جدید ماشین ظرفشویی با برند پریلمحصو مریم نصیری شرکت پاک وش محصول برتر  5

 محصول: پوشش نشانگر دما فضل ا... حسینی شرکت تولیدی و شیمیایی روناس محصول برتر  6

 محصول: مواد شیمیایی  رضا قاری اکسیر پویان محصول برتر  7

 ناصر میقانی شرکت کیاسا محصول برتر  8
و دو سیلندر، شیرکنترل جریان و  محصول: موتور دیزل یک سیلندر

 مخافظت از عیب سانترفیوژ فیدر نیروگاه برق

 عمران عمرانی شرکت لجور محصول برتر  9
            Tl180 یباالبر تلسکوپ Tl2500 -2 یباالبرمقره شو-1

 LTM900 ییایدر لیجرثق-3

  لریسطح اب بو تریترانسممحصول:  محمد مژگان شرکت مهندسی اشتعال محصول برتر 10

 محصول: کابل چند الیه  شاهین رضا آبادی زدانی شرکت سیم نور محصول برتر 11

 محصول: کابل چندالیه در برابر آالینده های هیدروکربنی مهران امیر نژاد شرکت کابل سینا محصول برتر 12

 محصول: دژنکتور خالء حسین احمدی شرکت نواندیشان کلید گستر محصول برتر 13

 

 )كميته/ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان(( واحدهاي تحقيق و توسعه برتر در بخش خدمات فني و مهندسي 2-ت

 زمينه تخصصي نام شركت 

 و سازه های فلزی LEDطراحي و ساخت چراغ های  محمد بیرانوند               شرکت مهندسي شایان برق                          1

 پیمانكار نفت، گاز و  پتروشیمي                                       غالمحسین کاتوزیاني               روسازان انرژی                         شرکت فراپت 2

 تولید کننده دکل های برق و مخابراطي نصراله رهنما  شرکت صنعتي گام اراك 3

 راحي و اجرا پروژه نیروگاهي و انتقال نیروط جعفر نیک نژاد شرکت مهندسي سامان نیروپاد 4

 خدمات فني و مهندسي در زمینه ماشین های راه سازی احسان عالیخاني شرکت خدمات تجهیزات سنگین 5

 خدمات لیزرتراکر، طراحي محصول محسن رجبي شرکت ابعاد دقت مرکزی 6

 

 

 

 
 



 )كميته/ دانشگاه تفرش( مجالت علمي پژوهشي برتر( ث
  

 سازمان نام مدير مسئول جلهنام م 

 دانشگاه پیام نور استان دکتر هادی غفاری فصلنامه علمي پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی -

 دانشگاه علوم پزشكي اراك دکتر محبوبه خورسندی مجله طب مكمل -

 دانشگاه آزاد اسالمي اراك دکتر رضا وفایي شوشتری فصلنامه تخصصي تحقیقات حشره شناسي -

 
 

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

 

 ايده نام 

 تولید ماده دای استات گالیكل )بوتیل گالیكل( رضا قاری 

 تولید مواد مصرفي دستگاه های چاپ بر پایه مواد پلیمری و فلزی رضا فراهاني 

 محلول ضدعفوني کننده با فرموالسیون گیاهي خانم مریم احسني 

 

 

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

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه اراك وهب قلعه خندابي 

 دانشگاه آزاد اسالمي اراك سید رضا نبوی 

   

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

 سازمان ام خانوادگينام و ن 

 دانشگاه صنعتي اراك امیر ارسالن شایان پور 

 دانشگاه صنعتي اراك امیر داود آبادی 

   

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

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 دانشگاه پیام نور  فاطمه داود آبادی 

   

   

 

 

 

 

 



 
 )كميته/اداره كل آموزش و پرورش استان( بخش معلمان رگزيدگان بخش آموزش و پرورش( ب1-خ

 سازمان نام و نام خانوادگي 

 ناحیه یک اراك -آموزش و پرورش استان مرکزی مرتضي اکبریان 

 ناحیه یک اراك -آموزش و پرورش استان مرکزی زهرا کریمي 

 
 شازندبخش  -آموزش و پرورش استان مرکزی حسین خاني

 اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی احمد جعفرآبادی

 

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

 سازمان مقطع نام و نام خانوادگي 

 
 -آموزش و پرورش استان مرکزی ششم ابتدایي فاطمه زهرا میرزایي

 -آموزش و پرورش استان مرکزی م ابتدایيچهار مهدیس صباغي

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه  ا کشاورزیانشونآ 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه نیایش مشهدی

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه زهرا رضایي 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه مهدیس علي لو 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی وسطهمت فاطمه معین الدیني 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه آرمیتا زماني 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه بهاره سادات میرناصری 

 -آموزش و پرورش استان مرکزی متوسطه فاطمه معقولي 

 

 

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

 سازمان نام خانوادگي نام و 

 شرکت توزیع برق استان مرکزی پوریا خرم پور 

 - خانم مائده عنایتي 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك خانم محدثه آصفری 

 

 استان( دانشگاه فني و حرفه اي)كميته/ آزاد( برگزيدگان بخش پژوهشگران ذ

 سازمان نام و نام خانوادگي 

  عارف شكری 

  رضا کالهچي 

  ودا صالح قدیميس 

 

 

 

 

 


