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 مربوطه سازمان  حیطه نام خانوادگی نام

 زنجانانشگاه د ، منابع طبیعی و دامپزشکیکشاورزی میرزایی الموتی حمیدرضا  1

 دانشگاه زنجان  علوم پایه  جعفریان وهب  2

 آزادانشگاه د انسانیعلوم  بیژنی هومن   3

 زنجانزشکی پلوم عانشگاه د پزشکیعلوم  شرفی علی  4

 زنجانانشگاه د فنی مهندسی مبین صالح    5
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 مربوطه سازمان  حیطه نام خانوادگی نام

 عباسی محمد  1
، منابع طبیعی و کشاورزی

 دامپزشکی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان زنجان

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان علوم پزشکی سهرابی رحیم  2

 آبفا علوم پایه قلم چی لیال  3

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان علوم انسانی  قاسملو خلیل  4

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  معلم پژوهشگر برگزیده خلخالی مریم  5

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  معلم پژوهشگر برگزیده محمدی سعیده  6
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 سازمان مربوطه نام خانوادگی نام

 )فناور هیات علمی( علوم پایهانشگاه تحصیالت تکمیلی و درکز رشد م اکبری شیوا  1

 )فناور هیات علمی( زنجانزشکی پلوم عانشگاه د جلیلی نوشین  2

 )فناور هیات علمی( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان طاهری مهدی  3

 و منابع طبیعی استان زنجان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی محمدی تقی  4

  علوم پایهانشگاه تحصیالت تکمیلی و دمرکز رشد  نصرالهی حامد  5

 استان فناوری پارک حجتی رحیم  6

 مرکز رشد دانشگاه زنجان حسنی اکبر  7
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 شهروز وند هاشم  1
 : دانشگاه زنجان

در مجالت  IF: 40.44و   :IF 37.36به دلیل چاپ دو مقاله در مجالت با 
Chemical Review  وChemical Soc Rev 

2  
 نوروزی رحمان

 : علوم پایهانشگاه تحصیالت تکمیلی و د

   PRLعضو تیم نویسندگان مقاله چاپ شده در مجله 

3  
 آذری پریسا

 :آبفا

 بیش از یک دهه فعالیت های فناورانه موثر 

 


