
 

  

 

  

 

 
                                                

 

 

 

 )به ترتیب حروف الفبا(های  استان زنجانپژوهشگران  برگزیده دانشگاه
 

 گروه علوم انسانی و هنر
 محل فعالیت گروه مرتبه نام و نام خانوادگی
زاد اسلامی واحد آدانشگاه  زبان و ادبیات  فارسی دانشیار دکتر تورج عقدایی

 زنجان
 دانشگاه زنجان فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار دکتر سحر کاوندی

 

 

 گروه علوم پایه
 محل فعالیت گروه مرتبه نام و نام خانوادگی

 دانشگاه پیام نور ریاضی استادیار دکتر یوسف استارمی
 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ریاضی استاد دکتر منوچهر ذاکر
دکتر محمدحسین 

 فردرسولی
 دانشگاه زنجان شیمی دانشیار

 دانشگاه زنجان شیمی استاد رمضانیدکتر علی 
دکتر سید حبیب اله 

 کاظمی
 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان شیمی دانشیار

 

 گروه  علوم پزشکی
 محل فعالیت گروه مرتبه نام و نام خانوادگی

 دانشگاه علوم پزشکی بهداشت مواد غذایی استادیار ذرآزاددکتر حسن حسن
 دانشگاه علوم پزشکی سم شناسی استادیار دکتر میرجمال حسینی
 زاد اسلامی واحد زنجانآدانشگاه  فیزیک پزشکی استاد دکتر مجتبی صلوتی
 دانشگاه علوم پزشکی میکروبیولوژی استادیار دکتر حبیب ضیغمی

 

 

 گروه  فنی و مهندسی
 محل فعالیت گروه مرتبه نام و نام خانوادگی
 دانشگاه زنجان  مکانیک دانشیار دکتر امید رحمانی

 دانشگاه پیام نور برق مربی مهندس محسن محمدی
 زاد اسلامی واحد زنجانآدانشگاه  مکانیک استادیار دکتر وحید منفرد

  

 

 

 گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
 محل فعالیت گروه مرتبه نام و نام خانوادگی

مهندس مسعود کامل شیخ 

 رجه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  منابع طبیعیکشاورزی و  مربی

 طبیعی استان زنجان
 دانشگاه علمی کاربردی  کشاورزی و منابع طبیعی استادیار دکتر سید سعیدموسوی

 دانشگاه زنجان زراعت و اصلاح نباتات دانشیار دکتر علیرضا یوسفی
 

 



 

  

 

  

 

 
                                                

 

 

 

 پژوهشگران  برگزیده دستگاه های اجرایی  استان  زنجان

 دستگاه های اجرایی 
 سازمان نام و نام خانوادگی
 سپاه انصارالمهدی )عج( آقای عباس بابایی
 ورزش و جوانان استان پورخانم مهسا حکیمی

 تأمین اجتماعی آقای رحیم سهرابی
 ایاب منطقه خانم زهرا شکری 

 

 فناوران برگزیده استان زنجان

 محل فعالیت مرتبه نام و نام خانوادگی
 گروه شیمی، دانشگاه زنجان  دانشیار دکتر ابراهیم احمدی
 های فناوری دانشگاه آزاد  اسلامی واحد زنجانمرکز رشد واحد  آقای حسین ترابی

 های فناوری دانشگاه زنجانمرکز رشد واحد استادیار دکتر میرسعید سیددراجی
 ی علوم پایه زنجانپارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیل  مهندس رضا زمانی

 دانشگاه پیام نور دانشیار دکتر حسن کرمی
 
 

 های استان زنجانخیرین پژوهشیار دانشگاه

 
 دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی -دانشگاه زنجان قای مهندس ابراهیم جمیلیآجناب  1

 دانشگاه زنجان زنجانیخانواده محترم مرحوم حاج محمدرضا روغنی 2

 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه قای محمد تقی ترکمانآجناب  3
 علوم پزشکیدانشگاه  مرحوم حاج حسن نجفی 4

 
 


