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تهران 1398 پزشکى  دانشگاه علوم  و  تهران  دانشگاه  بین الملل  ره  برگزیدگان جشنوا



 1بند برگزیدة  علمی هیئت اعضاي

 

 کتاب ـ بخش المللی بین برتر مؤلفان

  

 رضائی نیما دکتر

 ایمنی نقص تحقیقات مرکز/ پزشکی دانشکده استاد

 

 محبی زهرا سیمیندکتر 

 دندانپزشکی دانشکده دانشیار

 

 

 

 3و  2بندهاي برگزیدة  علمی هیئت اعضاي

 )Cite Score باالي% 5 در( مقاله ـ بخش المللی بین برتر مؤلفان

 Highly Cited هاي ي مقالهادار Cite Score باالي% 5در  هایی داراي مقاله

     

 محمد حسین نکوفردکتر 

 دانشکده دانشیار

 دندانپزشکی

 عبداللهی محمددکتر 

 علوم پژوهشکده استاد

 دانشکده و دارویی

 داروسازي

 بیدار شب سکینهدکتر 

 علوم دانشکده دانشیار

 شناسی رژیم و تغذیه

 فرزادفر فرشاددکتر 

 تحقیقات مرکز دانشیار

 غیرواگیر، هاي بیماري

 و غدد علوم پژوهشگاه

 متابولیسم

 منصورنیا علی محمد دکتر

 بهداشت دانشکده دانشیار



 6و  5، 4بندهاي برگزیدة  علمی تئهی اعضاي

    

 المللی بین معتبر مجامع در مسئولیت المللی بین کرسی صاحب المللی علمی بین جایزة کسب

    

 زرگران آرماندکتر 

 ایرانی طب دانشکده استادیار

 معین مصطفیدکتر 

 تحقیقات مرکز استاد

 آلرژي و آسم ایمونولوژي،

 تکیان امیرحسیندکتر 

 بهداشت دانشکده دانشیار

 آزاد مختاري طلعتدکتر 

 بهداشت دانشکده استاد

 

 

 

 8و  7بندهاي علمی برگزیدة  هیئت اعضاي

  

 ترین فرصت مطالعاتی موفق المللی بین اختراع ثبت

    

 سرکار سعیددکتر 

 پزشکی دانشکده استاد

 آبادي سرخ رضایت سیدمهديدکتر 

 پزشکی دانشکده استاد

 رضا صابردکتر 

 و علوم تحقیقات مرکز استادیار

 پزشکی در تکنولوژي

 
 

 عراقی مقیمی ساساندکتر 

 پزشکی دانشکده استاد

 



 کتاب المللی بخش بین برتر مؤلفان :1ة برگزیدة ماد علمی هیئت اعضاي

 کمیسیون تخصصی

 طبیعی منابع و کشاورزي رفتاري و اجتماعی علوم پایه علوم انسانی علوم مهندسی و فنی

     

 زاده واعظ صادقدکتر 
مهندسی  دانشکده استاد

 کامپیوتر و برق

 حسینی اله روحدکتر 
 دانشکدهاستادیار 

 جهان مطالعات

 توکلی وحیددکتر 
 دانشکده دانشیار

 شناسی زمین

 مقیمی سیدمحمددکتر 
 دانشکده مدیریت استاد

 جعفري محمددکتر 
 پردیس کشاورزي استاد

 طبیعی منابع و

 

 

 

 

 مقاله المللی بخش بین برتر مؤلفان: 2برگزیدة مادة  علمی هیئت اعضاي

 کمیسیون تخصصی

 دامپزشکی طبیعی منابع و کشاورزي رفتاري و اجتماعی علوم پایه علوم انسانی علوم مهندسی و فنی

      

 مهرپویا مهديدکتر 

 دانشکده دانشیار

 و فنون نوین علوم

 خان جن محمود بیدکتر 

 دانشکده استاد

 علوم و ادبیات

 انسانی

 نوروزي پرویزدکتر 

 دانشکده استاد

 شیمی

 حسینی سیدموسیدکتر 

دانشکده  دانشیار

 جغرافیا

 ژندي مهديدکتر 

پردیس  دانشیار

 منابع و کشاورزي

 طبیعی

 سلطانی مهديدکتر 

 دانشکده استاد

 دامپزشکی



 )المللی بین جایگاه و موقعیت کسب در موفق( 3برگزیدة مادة  علمی تئهی اعضاي

    

 المللی بین همایش دبیر برگزیدة المللی بین معتبر مجامع در مسئولیت المللی بین کرسی صاحب المللی علمی بین جایزة کسب

    

 فر امینی فرخدکتر 

 برق مهندسی دانشکده دانشیار

 کامپیوتر و

 یوسفی لیالدکتر 

 برق مهندسی دانشکده استادیار

 کامپیوتر و

 پناه علوي سیدکاظمدکتر 

 جغرافیا دانشکده استاد

 مدبري سروشدکتر 

 شناسی زمین دانشکده استادیار

    

 المللی تحریریۀ بین هیئت سردبیر و عضو المللی بین فعال علمی هیئت

   

 وحید مجیددکتر 
 علوم و حقوق دانشکده استادیار

 سیاسی

 طویلی علیدکتر 
 منابع و کشاورزي پردیس دانشیار

 طبیعی

 زاده طالعی عطاءاهللادکتر 
 صنایع مهندسی دانشکده دانشیار

  



 5 و 4هاي  علمی برگزیدة ماده هیئت اعضاي

  

 پژوهشی مأموریت ترین موفق المللی بین نخبگان

    

 پورفتح مهديدکتر 

 برق مهندسی دانشکده دانشیار

 کامپیوتر و

 یاسمی سیامکدکتر 

 و آمار، ریاضی دانشکده استاد

 کامپیوتر علوم

 امیراصالنی فرشاددکتر 

 جغرافیا دانشکده دانشیار

 جنوبی مهديدکتر 

 و کشاورزي پردیس دانشیار

 طبیعی منابع

 

 

 

 

 7علمی برگزیدة مادة  هیئت اعضاي

   

 الملل مدیر بین ترین فعال الملل بین مشاور ترین فعال پردیس ترین فعال

      
 جندقی غالمرضادکتر 

 فارابی پردیس رئیس

 )1397در سال (

 حمیرا مشیرزادهدکتر 
 الملل بین مشاور

و  حقوق دانشکده

 علوم سیاسی

 سیدمحمدباقر جعفريدکتر 

 الملل بین مشاور

 فارابی پردیس

 زمانی سیروسدکتر 
 الملل بین مشاور

 هاي دانشکده پردیس

 فنی

 نژاد حسن بهدکتر 
 دانشجویی معاون

 دانشگاه

 محمود رضا هاشمیدکتر 
 فناوري مرکز رئیس

و فضاي  اطالعات

 مجازي دانشگاه

 



 6برگزیدة مادة المللی  دانشجویان بین

 کشور دانشکده/پردیس و رشته مقطع نام و نام خانوادگی
 افغانستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناسی مترجمی زبان عربی سیداسداله حسینی

 افغانستان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارشناسی راهنمایی و مشاوره علیرضا رضوانی

 پاکستان پردیس فارابی فناوري اطالعات -کارشناسی مهندسی کامپیوتر رضا شاه حسن

 ترکیه پردیس هنرهاي زیبا کارشناسی نقاشی نرگس توران

 افغانستان پردیس علوم کارشناسی ارشد علوم زمین مهدي جعفري

 افغانستان دامپزشکیدانشکده  غذایی کیفی موادوکنترل   کارشناسی ارشد بهداشت الحق بنوري سید عطا

 لبنان پردیس فارابی کارشناسی ارشد فلسفه منال باقر

 چین دانشکده مطالعات جهان کارشناسی ارشد مطالعات ایران نائو شائو کیان

 افغانستان هاي فنی پردیس دانشکده کارشناسی ارشد مهندسی برق محمد محمد حسینی

 سوریه فنون نوینو دانشکده علوم  مکاترونیک مهندسیکارشناسی ارشد  نجال نفیله

 افغانستان پردیس هنرهاي زیبا شهري ریزي کارشناسی ارشد برنامه مهدي غالمی

 مصر پردیس هنرهاي زیبا ریزي شهري کارشناسی ارشد برنامه احمد عبدالخالق

 افغانستان منابع طبیعی و کشاورزي پردیس طبیعی منابع کارشناسی ارشد مهندسی محمد خطیب

 عراق پردیس فارابی کارشناسی ارشد مدیریت کوثر العکیلی

 عراق پردیس علوم دکتراي میکروبیولوژي کرار شاکر الخفاجی

 عراق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتراي زبان و ادبیات فارسی خلود ابراهیم الجادري

 عراق تربیتیعلوم   و دانشکده روانشناسی  شناسی سالمترواندکتراي  وال الموسوي

 سوریه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دکتراي محیط زیست مصطفی نور استانبولی

 سوریه دانشکده دامپزشکی دکتراي دامپزشکی احمد یوسف

 سوریه هاي فنی پردیس دانشکده دکتراي مهندسی محیط زیست رنا قاسم

 عراق پردیس هنرهاي زیبا دکتراي فناوري معماري مجتبی فالح هندي

 

 6برگزیدة مادة  ایرانیدانشجویان 

 دانشکده/پردیس و رشته مقطع نام و نام خانوادگی
 دانشکده علوم و فنون نوین انرژي فناوري گرایش انرژي هاي سیستم مهندسیدکتراي  سیدسینا حسینی

 پردیس علوم شناسی دکتراي زیست مریم رضائیان

 دانشکده جغرافیا جغرافیاییدکتراي سنجش از دور و سامانه اطالعات  محمد کریمی فیروزجایی

 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دکتراي صنایع غذایی فرهاد گراوند

 دانشکده دامپزشکی دکتراي جراحی دامپزشکی علیرضا بشیري

 



 ترین تعداد مقالهباال: 9 برگزیدة بندالمللی  بیندانشجویان 

 کشور دانشکده و رشته مقطع نام و نام خانوادگی
 پاکستان مرکز تحقیقات علوم دارویی شناسی دکتراي داروشناسی و سم اله خان فضل

 اوگاندا پرستاري و مامایی مدیریتهاي ویژه و  مراقبت کارشناسی ارشد فرانک کیوانوکا

 اتیوپی شناسی علوم تغذیه و رژیم ي تخصصی علوم تغذیه1دکتر شیملس حسین محمد

 

 المللی مقاله با همکاري بینباالترین تعداد : 10دانشجویان ایرانی برگزیدة بند 

 دانشکده و رشته مقطع نام و نام خانوادگی
 پرستاري و مامایی دکتراي پرستاري زاده آمنه یعقوب

 شناسی علوم تغذیه و رژیم علوم تغذیه ي تخصصیادکتر علیرضا میالجردي

 

 المللی بین فعالیت گسترش در نو ایده ایرانی داراي دانشجوي: 12برگزیدة بند  دانشجویان ایرانی
 دانشکده و رشته مقطع نام و نام خانوادگی

 بهداشت سالمت سیاستگذاري تخصصی يادکتر غالمی معصومه
 

 معدل باالترین داراي المللی بین برتر دانشجوي: 13برگزیدة بند  المللی دانشجویان بین
 کشور دانشکده و رشته مقطع نام و نام خانوادگی

 اتیوپی بهداشت ي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتادکتر فلکه دویوره آگیده

 افغانستان پزشکی کارشناسی ارشد فیزیولوژي سید عبدالغفور سعیدي

 نیجریه پرستاري و مامایی کارشناسی ارشد پرستاري بشرا آدام سبیو

 هندوستان الملل پزشکی پردیس بین ي عمومی پزشکیادکتر زید جیالنی

 عراق الملل داروسازي پردیس بین ي عمومی داروسازيادکتر تقوي حیدر محمد علی ناصر

 افغانستان الملل دندانپزشکی پردیس بین ي عمومی پزشکیادکتر فاطمه استاد خلیل
 

 دانشجویی و فرهنگی امور در المللی بین  فعال دانشجوي :14برگزیدة بند  المللی بیندانشجویان 

 کشور دانشکده و رشته مقطع نام و نام خانوادگی
 غنا الملل پزشکی پردیس بین دکتراي عمومی پزشکی مفتائو فسینی

 سوریه الملل پزشکی پردیس بین پزشکی دکتراي عمومی محمد الجاسم
 

 7کارشناس برگزیدة مادة ترین  فعال
 سازمانی پست نام و نام خانوادگی

 دانشگاه تهران طبیعی منابع و کشاورزي پردیس الملل بین روابط مسئول کارشناس کاظمیفاطمه 

 تهران دانشگاه فارابی پردیس الملل بین روابط کارشناس یئبیضاعلیرضا 

 تهران دانشگاه آموزشی معاونت آموزشی هاي سامانه پایش مسئول کارشناس سرابی صدوقی رقیه

 تهران دانشگاه الملل هاي معاونت بین کارشناس فرابري داده مهندس سعید باقرشاهی


