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 واحد مرتبه  علمی افراد منتخب عنوان برگزیده ردیف

 پردیس دانشکده هاي فنی استاد کاظم دوست حسینی پژوهشگر پیشکسوت نمونه 1

 پردیس دانشکده هاي فنی دانشیار دکتر قاسم صافی  پژوهشگر پیشکسوت نمونه 2

 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  استاد  دکتر تورج رهنما  پژوهشگر پیشکسوت نمونه 3

 پردیس دانشکده هاي فنی استاد سعید رضا اهللا کرم پژوهشگر برجسته 4

 پردیس علوم  استاد دکتر مهدي ادیب پژوهشگر برجسته 5

ابراهیم زاده  سید محمد علی پژوهشگر برجسته 6
 کشاورزي و منابع طبیعیپردیس  استاد موسوي

 پردیس هنرهاي زیبا  استاد اسفندیار زبر دست  پژوهشگر برجسته  7

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی  استاد دکتر محمد جواد جاوید  پژوهشگر برجسته 8

 دانشکده دامپزشکی استاد دکتر امیر نیاسري نسلجی پژوهشگر برجسته 9

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استاد دکتر رضا رستمی  پژوهشگر برجسته  10

 پردیس دانشکده هاي فنی استاد سید مهدي زهراییدکتر  پژوهشگر نمونه 11

 پردیس علوم  استاد دکتر حسین مهدوي پژوهشگر نمونه 12

 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی استاد فرامرز خدائیان چگنیدکتر  پژوهشگر نمونه 13
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 پردیس هنرهاي زیبا استاد حناچیدکتر پیروز  پژوهشگر نمونه 14

 دانشکده جغرافیا استاد دکتر سید کاظم علوي پناه پژوهشگر نمونه  15

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشیار دکتر علی اشرف نظري  پژوهشگر نمونه 16

 دانشکده دامپزشکی استاد دکتر غالمرضا نیکبخت بروجنی پژوهشگر نمونه 17

 دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد علیرضا استقامتیدکتر  پژوهشگر نمونه 18

 پردیس دانشکده هاي فنی  استاد  کرم  دکتر سعید رضا  اله طرح کاربردي برجسته  19

 پردیس علوم  استاد  دکتر سپیده خوئی طرح کاربردي برجسته  20

 پردیس هنرهاي زیبا  استاد  پیروز حناچی طرح کاربردي برجسته 21

 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  دانشیار دکتر حسین موسی زاده برجستهطرح کاربردي  22

 دانشکده مدیریت  دانشیار دکتر هاشم آقازاده  طرح کاربردي برجسته 23

 پردیس دانشکده هاي فنی  دانشیار دکتر رضا ضرغامی  طرح کاربردي نمونه 24

 فارابیپردیس  دانشیار دکتر حسن رضایی هفتادر  طرح کاربردي نمونه  25

 دانشکده کارآفرینی دانشیار دکتر رضا محمد کاظمی  طرح کاربردي نمونه 26

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشیار دکتر فرشاد فرزادفر طرح کاربردي نمونه  27

 پردیس دانشکده هاي فنی دانشیار مصطفی باغانیدکتر  پژوهشگر جوان نمونه 28
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 پردیس علوم  دانشیار دکتر کامران اخباري پژوهشگر جوان نمونه  29

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی  استادیار  دکتر مهدي عظیمی  پژوهشگر جوان نمونه 30

 دانشکده مدیریت استادیار دکتر جلیل حیدري دهوئی پژوهشگر جوان نمونه 31

 پردیس دانشکده هاي فنی دانشیار محمد عبداالحددکتر  دستاورد پژوهشی ویژه 32

 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشیار دکتر مهدي قربانی ویژهدستاورد پژوهشی  33

 پردیس دانشکده هاي فنی حسن شیرازي کارشناس پژوهشی نمونه 34

 اداره کل پژوهشهاي کاربردي مسعود یوسفی کارشناس پژوهشی نمونه    35

 نازك آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه دکتر شمس الدین مهاجر زاده آزمایشگاه نمونه     36

 کتابخانه پردیس علوم علی لفطه کتابخانه نمونه     37
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نام و نام  عنوان برگزیده ردیف
مرتبه  استاد راهنما خانوادگی 

 عنوان رساله واحد علمی

رساله نمونه در مقطع   1
 دکتري

کیوان عاصف 
 پور وکیلیان

 

دکتر جعفر 
 پردیس ابوریحان دانشیار مساح

ساخت و ارزیابی یک بیو سنسور طراحی، 
مجتمع براي اندازه گیري یون نیترات در 

 گیاهان گلخانه اي

رساله نمونه در مقطع   2
 دکتري 

 
  محمد جوادي

 باالکان
 

 
دکتر یاسر 

 عبدي

 
 پردیس علوم  دانشیار

ترابرد الکترون در نانوساختارهاي نا آراسته 
اکسید فلزي به منظور استفاده در قطعات نوري 

 فوتوولتاییکو 

رساله نمونه در مقطع   3
 میثم مطهري دکتري

دکتر مجید 
 سرسنگی

 

 
مدیریت فرهنگی جمهوري اسالمی در تئاتر با  پردیس هنرهاي زیبا  دانشیار

 هاي کلی نظام تمرکز بر سیاست

رساله نمونه در مقطع   4
 فاطمه فیاض دکتري

 
دکتر هادي 

 احسان بهرامی

 
 استاد

دانشکده روانشناسی 
 علوم تربیتیو 

طراحی مدل اکتشافی اختالل افسردگی از منظر 
قرآن کریم و بررسی اثربخشی الگوي درمانی 

 متتنی بر آن

رساله نمونه در مقطع   5
 دکتري

یاسمن سادات 
 برقعی

 

دکتر سید 
مرتضی 
 حسینی

دانشکده علوم و  دانشیار
 فنون نوین

تشخیص مارکرهاي مرتبط با سلول هاي 
استفاده از نانو حسگرهاي سرطان پستان با 

 مبتنی بر نانو ساختارهاي فلزات طال، نقره، مس
ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام سنگدانه باز پردیس دانشکده  -دانشیاردکتر مسعود میالد عقیلی  پایان نامه نمونه در مقطع   6
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 لطف کارشناسی ارشد
 

دکتر  -پالسی
امیر محمد 
 رمضانیان پور

 یافتی و کاربرد آن در مخلوط هاي بتنی هاي فنی استاد یار

پایان نامه نمونه در مقطع   7
 کارشناسی ارشد

 ژاله مرادي
 

دکتر کامران 
 اخباري

 
 پردیس علوم  دانشیار

سنتز سونوشیمیایی و انتقاالت ساختاري حات 
) و ࢩآلی نقره ( –جامد نانو پلیمرهاي فلز 

 )ࢰسدیم(

پایان نامه نمونه در مقطع   8
 کارشناسی ارشد

عباس 
 زاده عیسی

 
دکتر سید 
حسین 

 علوي اخوان
 

 
 پردیس فارابی  استادیار

هاي پژوهشگران غربی موافق و  بررسی دیدگاه
هاي بریتانیا و  هراسی در رسانه مخالف اسالم

 ایاالت متحده

پایان نامه نمونه در مقطع   9
 کارشناسی ارشد

پریسا سر 
 زعیم

دکتر امید 
پردیس کشاورزي و  استاد بزرگ حداد

 منابع طبیعی
تعیین قواعد تخصیص نیاز زیست محیطی از 

 مخزن در شرایط تغییر اقلیم

پایان نامه نمونه در مقطع   10
 فهیمه صالحی کارشناسی ارشد

 
دکتر سوسن 
کبودانیان 
 اردستانی

 
 

 استاد

مرکز تحقیقات 
بیوشیمی و 
 بیوفیزیک 

مطالعه هم افزایی اثرات نانو ذرات کیتوزان و 
پکتین با اسانس آویشن شیرازي در اینترکشن با 

DNA  و بررسی اثرات سایتوتوکسیک و میزان
توانایی آن ها در القاي آپاپتوز در سلول سرطان 

 سینه انسانی


