بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوری
------------------

برگزیدگان بیستمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 9318
اسامی پژوهشگران برجسته
رتبه

نام و نام خانوادگی

1

دکتر سلمان خزایی

اپيدميولوژي

2

دکتر مسعود سعيدي جم

بيوتکنولوژي پزشکی

پزشکی ملکولی

3

دکتر عليرضا کمکی

فيزیولوژي

فيزیولوژي

4

دکتر عليرضا سلطانيان

آمار زیستی

آمار زیستی

5

دکتر محمدرضا عربستانی

باکتري شناسی

ميکروبيولوژي

6

دکتر عليرضا رحمانی

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

7

دکتر یونس محمدي

اپيدميولوژي

اپيدميولوژي

8

دکتر محمدیوسف عليخانی

ميکروب شناسی

ميکروب شناسی

9

دکتر منوچهر کرمی

اپيدميولوژي

اپيدميولوژي

11

دکتر اکرم رنجبر

سم شناسی داروشناسی

فارماکولوژي و سم شناسی

رشته

گروه آموزشی

اپيدميولوژي

پژوهشگران برتر علوم بالینی
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالينی

روانپزشکی

2

دکتر فرشيد رحيمی بشر

بيهوشی

بيهوشی و مراقبتهاي ویژه

3

دکتر عباس شکري

رادیولوژي فک و صورت

رادیولوژي فک و صورت

4

دکتر محمدکاظم سبزه اي

طب نوزادي و پيرامون تولد

اطفال

5

دکتر فریبا کرامت

بيماریهاي عفونی

عفونی

پژوهشگران برتر علوم پایه
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر جالل پورالعجل

اپيدميولوژي

اپيدميولوژي

2

دکتر سارا سليمانی اصل

علوم تشریح

علوم تشریح و بافت شناسی

3

دکتر رضوان نجفی

پزشکی ملکولی

پزشکی مولکولی و ژنتيک

4

دکتر رضا شکوهی

مهندسی بهداشت محيط

مهندسی بهداشت محيط

5

دکتر سيامک شهيدي

فيزیولوژي

فيزیولوژي

6

دکتر رقيه عباسعلی پورکبيره

بيوشيمی

بيوشيمی بالينی

7

دکتر سيده زهرا معصومی

بهداشت باروري

مامائی

پژوهشگر جوان هیئت علمی
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

آقاي محمد رضایی

گفتار درمانی

گفتار درمانی

پژوهشگر شایسته تقدیر
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر فرشيد شمسائی

پرستاري

پرستاري

2

دکتر مریم مهرپویا

داروسازي بالينی

داروسازي بالينی و خدمات دارویی

صاحبان ابداعات و اختراعات برتر
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

عنوان
قطعه یکبار مصرف متصل شونده به دستگاه اسپکولوم
جهت بزرگنمایی و افزایش دید در نمونه برداري
ماسک ضدميکروبی و ضدموادسمی و شيميایی مجهز به
شيلد محافظ

1

دکتر فرید عزیزي ویروس شناسی
پزشکی
جليليان

ویروس شناسی

محيط انتقالی پاپ اسمير براي بررسی سلولی_پاپ
اسمير_ و تشخيص ویروس پاپيلوما
نانوچسب زخم و چسب جراحی کالژن حاوي
نانوپارتيکل اکسيد روي و آنتی یوتيک اریترومایسين و
نانو _ curcuminنانو زردچوبه_
آنژیوکت سه کاره ضدبرگشت خون و مجهز به سه راهی
و چسب مخصوص آنژیوکت
مفصل ارتزي دومحوره با بار مستقيم

2

دکتر ناهيد تفتی

اعضاي
مصنوعی

ارتوپد فنی

کفش طبی بادي با قابليت تغيير ارتفاع در پاشنه و
سرپنجه
ارتوز مچی -پایی نرم جهت کمک به دورسی فلکشن پا

فناور برتر ( تجاری سازی ایده)
رتبه

1

محل اشتغال

نام و نام خانوادگی

دانشکده بهداشت

دکتر اميد کالت پور

فناور برتر ( ارتباط با جامعه و صنعت)
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر فرشيد قربانی شهنا

مهندسی بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي

صاحبان ایده های برتر ویژه دانشجویان
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

عنوان
توليد رنگ طبيعی به صورت پودر با استخراج از
برگهاي پائيزي درختان به عنوان یک روش
مدیریت پسماند

1

خانم شيوا قياسوند

بهداشت محيط

کارشناسی ارشد

طراحی و ساخت کارتریج دولوميتی به منظور
توليد آب قليایی
جداسازي لکه هاي نفتی شناور در آب با استفاده
از بالشتک هاي تهيه شده از نانو الياف پلی
استایرن پرشده با خاک اره
آدامس ضد پوسيدگی دندان

2
آقاي عرفان اکبري

دندانپزشکی حرفه اي

دکتري
دندانپزشکی

مسواک مشوق کودکان
آشکارساز پالک نوري
ژل رمينراليزه ساز خانگی دندان
آنژیوکت همراه با چسب نگهدارنده

3
آقاي مهدي خزائی

پرستاري

کارشناسی

سيفتی باکس چرخان
لوله آزمایش هاي آبشاري با درب پوش دوکاره
اسکالپ وین همراه با چسب نگهدارنده

پژوهشگر دارای باالترین تعداد مقاالت پراستناد و داغ
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر علی حشمتی

بهداشت مواد غذایی

علوم تغذیه

تعداد مقاالت
پراستناد و داغ

1

پژوهشگر پراستناد دانشگاه
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر ایرج محمد فام

بهداشت حرفهاي

بهداشت حرفهاي

استنادات 1028
اسکوپوس

358

مقاله پژوهشی برگزیده دانشگاه
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

1

دکتر عبدالرحمن بهرامی

بهداشت حرفهاي

بهداشت حرفهاي

IF, Rank

Q1
IF= 147.1

عنوان
مقاله

Selective determination of mandelic acid in urine using molecularly imprinted polymer in
microextraction by packed sorbent

عنوان
مجله

ARCHIVES OF TOXICOLOGY

مرکز تحقیقاتی برگزیده
نام مرکز

رئیس محترم مرکز تحقیقات

مرکز تحقيقاتی علوم بهداشتی

دکتر رستم گلمحمدي

مجله انگلیسی شایسته تقدیر
نام مجله

مدیر مسئول مجله

سردبیر

Avicenna Journal of Medical
Biochemistry

دکتر حيدر طيبی نيا

دکتر ایرج خدادادي

پژوهشگر برتر دانشجویی در مقطع دکتری حرفه ای
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

1

آقاي امير رضا منصف

پزشکی

دکتري حرفه اي پزشکی

پژوهشگران برتر دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

1

دکتر عبداله درگاهی

مهندسی بهداشت محيط

Ph.D

2

دکتر سعيد یزدي

روانشناسی بالينی

Ph.D

3

خانم ساناز ده باشی

باکتري شناسی پزشکی

Ph.D

پژوهشگران برتر کارمندی دانشگاه
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

محل اشتغال

1

دکتر قاسم آذریان

بهداشت محيط

معاونت تحقيقات و فناوري

2

دکتر علی مرادي

اپيدميولوژي

معاونت تحقيقات و فناوري

3

دکتر فریده کاظمی

دکتري بهداشت باروري

دانشکده پرستاري و مامایی

4

خانم مریم افشاري

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان

کتابدار حامی پژوهش
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

محل اشتغال

1

آقاي محمد خراباتی نشين

کتابداري پزشکی

معاونت تحقيقات و فناوري

کارشناس پژوهشی و فناوری شایسته تقدیر
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

محل اشتغال

1

خانم سميرا کرمی

کتابداري پزشکی

معاونت تحقيقات و فناوري

پژوهشگر دارای نشان پژوهش درجه یک 9318
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

Hindex

1

دکتر حيدر طيبی نيا

بيوشيمی بالينی

بيوشيمی بالينی

10

2

دکتر سيامک شهيدي

فيزیولوژي

فيزیولوژي

10

3

دکتر جالل پورالعجل

اپيدميولوژي

اپيدميولوژي

21

4

دکتر عليرضا کمکی

فيزیولوژي

فيزیولوژي

21

5

دکتر مسعود سعيدي جم

زیست فناوري پزشکی

ژنتيک و پزشکی مولکولی

28

6

دکتر اکرم رنجبر

سم شناسی داروشناسی

فارماکولوژي و توکسيکولوژي

21

7

دکتر محمدرضا سمرقندي

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

21

8

دکتر غالمعباس چهاردولی

شيمی دارویی

شيمی دارویی و داروسازي هستهاي

21

9

دکتر محمد یوسف عليخانی

ميکروب شناسی پزشکی

ميکروب شناسی

21

11

دکتر عبدالرحمن صریحی

فيزیولوژي

فيزیولوژي

21

11

دکتر ایرج صالحی

فيزیولوژي

هوشبري

21

12

دکتر ایرج محمدفام

مهندسی بهداشت حرفهاي

مدیریت سالمت،ایمنی و محيط زیست

21

13

دکتر قربان عسگري

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

21

14

دکتر علی قلعه ایها

روانپزشکی

روانپزشکی

21

15

دکتر عباس فرمانی

شيمی

معاونت تحقيقات

21

16

دکتر محمد حقيقی

روانپزشکی

روانپزشکی

21

17

دکتر ليال جهانگرد

روانپزشکی

روانپزشکی

21

پژوهشگران دارای نشان پژوهش درجه دو 9318
رتبه

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه آموزشی

H-index

1

دکتر مهرداد حاجيلوئی

ایمنی شناسی پزشکی

ایمونولوژي

21

2

دکتر حسين محجوب

آمار زیستی

آمار زیستی

21

3

دکتر عليرضا سلطانيان

آمار زیستی

آمار زیستی

21

4

دکتر قاسم سلگی

ایمنی شناسی پزشکی

ایمونولوژي

21

5

دکتر عليرضا رحمانی

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

21

6

دکتر سيد امير غياثيان

قارچ شناسی پزشکی

انگل شناسی و قارچ شناسی

21

7

دکتر منوچهر کرمی

اپيدميولوژي

اپيدميولوژي

21

8

دکتر عباس مقيم بيگی

آمار زیستی

آمار زیستی

21

9

دکتر عبدالرحمن بهرامی

مهندسی بهداشت حرفهاي

بهداشت حرفهاي

21

11

دکتر امير حسين مقصود

انگلشناسی پزشکی

انگل شناسی و قارچ شناسی

21

11

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالينی

روانپزشکی

21

12

دکتر محمدتقی صمدي

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

21

13

دکتر فریبا کرامت

بيماريهاي عفونی

عفونی

21

14

دکتر ایرج خدادادي کهالن

بيوشيمی

بيوشيمی بالينی

21

15

دکتر فرشيد قربانی شهنا

مهندسی بهداشت حرفهاي

بهداشت حرفهاي

21

16

دکتر سارا سليمانی اصل

علوم تشریحی

علوم تشریح

21

17

دکتر رضوان نجفی

پزشکی مولکولی

ژنتيک و پزشکی مولکولی

21

18

دکتر امير نيلی احمدآبادي

سم شناسی داروشناسی

فارماکولوژي و توکسيکولوژي

21

19

دکتر جمشيد کریمی

بيوشيمی بالينی

بيوشيمی بالينی

22

21

دکتر انسيه جنابی

بهداشت مادر و کودک

معاونت تحقيقات

22

21

دکتر بهروز داوري

حشره شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی

22

22

دکتر سيده زهرا معصومی

بهداشت باروري

مامایی

22

قاضی نوري طباطبایی
23

دکتر مصطفی ليلی

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

20

24

دکتر محمد طاهري

باکتري شناسی

ميکروب شناسی

20

25

دکتر سلمان خزایی

اپيدميولوژي

معاونت تحقيقات

20

26

دکتر فرید عزیزي جليليان

ویروس شناسی پزشکی

ویروس شناسی

20

27

دکتر قدرت اله روشنائی

آمار زیستی

آمار زیستی

20

28

دکتر سيد حميد هاشمی

بيماريهاي عفونی

عفونی

20

29

دکتر حشمت اله طاهرخانی

انگلشناسی پزشکی

انگل شناسی و قارچ شناسی

20

31

دکتر رستم گلمحمدي

مهندسی محيط زیست

بهداشت حرفهاي

20

31

دکتر محمدرضا عربستانی

ميکروب شناسی

ميکروب شناسی

20

32

دکتر عبدالمطلب صيد
محمدي

مهندسی بهداشت محيط

بهداشت محيط

20

33

دکتر محمد زندي

جراحی فک و صورت

جراحی دهان ،فک و صورت

20

34

دکتر قاسم آذریان

مهندسی بهداشت محيط

معاونت تحقيقات

22

35

آقاي مرتضی شمسی زاده

پرستاري داخلی جراحی

پرستاري داخلی جراحی

20

