
 

1396در سال  رگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری استان زنجانب  

 نام و نام خانوادگی محل خدمت

 گروه کشاورزی و منابع طبیعی اعضای هیأت علمی

 دکتر احمد گلچین دانشگاه زنجان -شناسیگروه خاک

 دکتر علیرضا واعظی دانشگاه زنجان -شناسیگروه خاک

 دکتر علی شمس دانشگاه زنجان -روستایی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه

 دکتر سودابه شبیری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی -گروه کشاورزی

 اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

 دکتر محمدرضا یافتیان دانشگاه زنجان -گروه شیمی

 دکتر محمد محمودی دانشگاه زنجان -گروه فیزیک

 دکتر حسین حقی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه -گروه فیزیک

 دکتر منصور داوودی منفرد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه -گروه علوم کامپیوتر

 گروه علوم پزشکیاعضای هیأت علمی 

 دکتر حسین دانافر درمانی زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و -گروه داروسازی

 دکتر سعید قنبرزاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان-گروه داروسازی

 دکتر یوسف مرتضوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان-هماتولوژیگروه 

 گروه فنی مهندسیاعضای هیأت علمی 

 دکتر عباس ربیعی زنجاندانشگاه  -مهندسی برقگروه 

 دکتر منصور اوجاقی دانشگاه زنجان -مهندسی برقگروه 

 دکتر اسماعیل پور سعیدی دانشگاه زنجان -مهندسی مکانیکگروه 

 دکتر حمید علی الهی زنجانآزاد اسالمی دانشگاه  -مهندسی عمرانگروه 

 گروه علوم انسانیاعضای هیأت علمی 

 دکتر حسین عساکره زنجاندانشگاه  -جغرافیاگروه 

 دکتر حسین اترک دانشگاه زنجان -فلسفهگروه 

 دکتر حمید صنعت جو زنجان پیام نور دانشگاه -علوم اجتماعیگروه 

 دکتر هما درودی زنجان آزاد اسالمی دانشگاه -مدیریت رسانهگروه 

 

 

 

 



 فناوران برتر

 دانشگاهها و مراکز پژوهشی

 مهندس نیما کاوندی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

 مهندس جواد بیات مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

 لوآقای مجتبی حنیفه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

 دکتر زهرا محمدنیا دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 دکتر حمیدرضا صراف معیری دانشگاه زنجان

های اجراییدستگاه  

 دکتر حسین حسینی منفرد زنجان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان -کشاورزیگروه 

 مهندس جواد محمدی زنجان شرکت آب و فاضالب شهری -بیولوژی آبگروه 

 

 ISIدانشمندان برتر یک درصد 

 دکتر علی رمضانی دانشگاه زنجان -گروه شیمی

 دکتر مهرداد حمیدی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی -گروه داروشناسی

 دکتر بابک کریمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه -گروه شیمی

 دکتر محمد مهدی نجف پور دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه -گروه شیمی

 


