
 1399آذرماه -استان یپژوهشگران برتردانشگاه ها و دستگاه های اجرای
 دانشگاه / مرکز/ دستگاه حیطه پژوهش پژوهشگر ردیف

 لرستان دانشگاه   پایه علوم دانشکده       سعید فرهادی دکتر     1

 لرستان اهدانشگ          انسانی علوم و ادبیات دانشکده             پور قدم اهلل عزت دکتر 2

 لرستان دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده               ایزدی محسن دکتر    3

 لرستان دانشگاه مدیریت و اقتصاد  دانشکده       سپهوند رضا دکتر 4

 لرستان دانشگاه کشاورزی دانشکده     احمد اسماعیلی دکتر 5

 لرستان دانشگاه            دامپزشکی دانشکده               رئیسی عباس دکتر 6

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر شفیعی معصومه     7

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر ساعدی عبداهلل 8

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر میثم صادقی 9

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر فالح فاطمه 10

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر پور علی ولهحم عباس 11

 لرستان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر داودی فرشید 12

 بروجردی العظمی اله آیت دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر تاجبخش رضا غالم دکتر 13

 بروجردی ظمیالع اله آیت دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر چهاردولی حسین دکتر 14

 بروجردی العظمی اله آیت دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر سلیمانی موسی 15

 بروجردی العظمی اله آیت دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر مهری مژگان 16

 بروجردی العظمی اله آیت دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر روزبهانی شکری زهرا 17

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر ادامیر عباس نژ دکتر 18

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر خاطره عنبریدکتر  19

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر دکتر حسن احمدوند 20

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر منصور قادری پوردکتر  21

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر فر بهزادی مسعوددکتر  22

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه رازی گیاهی داروهای تحقیقات مرکز برگزیده پژوهشگر مرزبان عبدالرزاق دکتر 23

 تانلرس پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر امید اسبقی 24

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر الهام اسالم پور 25

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه   نشجوییدا برگزیده پژوهشگر راضیه چغاخوری 26

 اسالمی آزاد دانشگاه   دانشگاهی برگزیده پژوهشگر مهدویان لیالدکتر  27

 اسالمی آزاد دانشگاه   گاهیدانش برگزیده پژوهشگر صابونچی رضادکتر  28

 اسالمی آزاد دانشگاه   دانشگاهی برگزیده پژوهشگر باباعلی دکتر حمیدرضا 29

 اسالمی آزاد دانشگاه   دانشگاهی برگزیده پژوهشگر آریاپور علی دکتر 30

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر بیرانوند نقی مهران 31

 اسالمی آزاد دانشگاه   دانشجویی برگزیده ژوهشگرپ فر یاسمی معصومه 32

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر موسوی فاطمه سیده 33

 نور پیام دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر دکتر فرزانه نظری 34

 نور پیام دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر دکتر حمید مظفری 35

 فرهنگیان دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر انقبادی مسلمدکتر  36

 فرهنگیان دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر فرفرشادی دکتر فرانک 37

 فرهنگیان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر رشنودی علیرضا 38



 فرهنگیان دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر شاهرخی فاطمه 39

 ایحرفه و فنی دانشگاه دانشگاهی برگزیده پژوهشگر صالحی مسلمدکتر  40

 ایحرفه و فنی دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر ناظری زهرا 41

 ایحرفه و فنی دانشگاه دانشجویی برگزیده پژوهشگر منفرد پور عبدی حسین محمد 42

 دانشگاهی جهاد           برگزیده پژوهشگر بخشی معصومه سیده 43

 دانشگاهی جهاد           برگزیده پژوهشگر خوشحی فالحی مصطفی 44

 کاربردی علمی دانشگاه            برتر کارآفرین    پور حسن فرامرز 45

 کاربردی علمی دانشگاه          کارآفرین دانشجوی عباسی مهرداد 46

 طبیعی منابع و یکشاورز آموزش و تحقیقات مرکز دانشگاهی برگزیده پژوهشگر رامک پرویندکتر  47

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز دانشگاهی برگزیده پژوهشگر پزشکپور پیامدکتر  48

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز دانشگاهی برگزیده پژوهشگر توکلی مجیددکتر  49

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و قاتتحقی مرکز دانشگاهی برگزیده پژوهشگر مقدمدکتر اسفندیار حسنی 50

 پرورش و آموزش کل اداره پژوهشگر برگزیده شمسی غالمرضا 51

 پرورش و آموزش کل اداره برگزیده پژوهشگر                 پور عالی کبری 52

 پرورش و آموزش کل اداره برگزیده پژوهشگر                 پادروند حافظ 53

 پرورش و آموزش کل اداره برگزیده شگرپژوه کامیار عظیمی 54

 پرورش و آموزش کل اداره پژوهشگر برگزیده دانش آموزی             انصاری کیانا 55

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر تقوی آرشیدا 56

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر          عباسی الناز 57

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر منش میرزایی حسین 58

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر پور بهرامی زهرا 59

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر متیه ماهان 60

 پرورش و آموزش کل رهادا آموزی دانش برگزیده پژوهشگر سمیعی پرهام امیر 61

 پرورش و آموزش کل اداره آموزی دانش برگزیده پژوهشگر اسدی محمد 62

 بنیاد شهید و امور ایثارگران پژوهشگر برگزیده محسن حیدرزادهدکتر  63

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  برگزیده پژوهشگر علی سجادیدکتر  64

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزیده پژوهشگر مجتبی پورسعید 65

 اداره کل کتابخانه های عمومی  برگزیده پژوهشگر شجاع کیانپور 66

 دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری لرستان برگزیده پژوهشگر مجتبی ملکی 67

 شرکت توزیع نیروی برق استان برگزیده پژوهشگر ابراهیم شریفی پور 68

 فناوری و علم پارک    برتر کارآفرین برزویی شیننو 69

 فناوری و علم پارک         برتر فناور غالمی علی 70

 فناوری و علم پارک         برتر فناور جدیدی احمد 71

 نخبگان ملی بنیاد          برگزیده مخترع روشن قیاسرامین  72

 نخبگان ملی بنیاد           ایده برتر دانشجویی ریحانه کرنوکر 73

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کارآفرین برتر حبیب میرزایی 74
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