
هنمین جشنواره پژوهشی 
1400حکیم شرق سال 

1401آذر ماه 29

معاونت حتقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا



1400برگزیدگان هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

ی می ر ک ز  ا ن ه ش رت  دک ا ی  رب ن ق یل  ع رت  ددک س ی ز ی رب ت ا  رض رت  دک ت م ک ح ین  ا ط ل س ا  و آ رت  دک ید ا ی ص ن  را ه م رت  دک



پژوهشگر برگزیده 
بهداشتدانشکده

دکتر مهران صیادی

استادیار بهداشت مواد غذایی

414/85:امتیاز



پژوهشگر برگزیده 
پزشکیدانشکده

(علوم پایه)

دکتر آوا سلطانی حکمت

دانشیار فیزیولوژی

168/22:امتیاز



هیئت پژوهشگر برگزیده 
علمی پژوهشی

دکتر رضا تبریزی

متاستادیار سیاستگذاری سال

154/03:امتیاز



پژوهشگر برگزیده 
علوم و فناوری های دانشکده

نوین

دکتر علی قنبری اسد

یدانشیار زیست فناوری پزشک

136/9:امتیاز



پژوهشگر برگزیده 
پرستاریدانشکده

دکتر شهناز کریمی

دانشیار آموزش پزشکی

122/48:امتیاز



1400برگزیدگان هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

ه د زا ال و م ا  ض ری ل ع ین ا زرگ ا ب را  زه رت  دک یز رو و ن م  ا س رت  دک



پژوهشگر برگزیده 
پیراپزشکیدانشکده

دکتر سام نوروزی

استادیار بیوشیمی بالینی

92/54:امتیاز



پژوهشگر برگزیده 
پزشکیدانشکده

(علوم بالینی)

دکتر زهرا بازرگانی

(کودکان)استادیار بیماری های کلیه 

45/55: امتیاز



غیر پژوهشگر برگزیده 
هیئت علمی

علیرضا موالزاده

کیکارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزش

108/5:امتیاز



1400برگزیدگان دانشجویی هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

ب ل ط ی ز رو ل  زا غ ص ت ن رم و پ نی  س یرح



پژوهشگر برگزیده
(پزشکی)دانشجویی 

حسین پورمنتصری

113/61:امتیاز



پژوهشگر برگزیده
(پیراپزشکی)دانشجویی 

غزال روزی طلب

103/79:امتیاز



1400فناوران برگزیده هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

یم ا ج د  ی ع یدس ا ی ص ن  را ه م رت  دک



فناور برگزیده

سعید جامی

دندانساز

48: امتیاز

ر ثبت و استقرار یک شرکت فناور د

دانشگاه

محصول تجاری شده و پرتوتایپ12

ثبت اختراع8



فناور برگزیده

دکتر مهران صیادی

استادیار بهداشت مواد غذایی

37/67: امتیاز

یان ثبت و استقرار یک شرکت دانش بن

در دانشگاه

محصول تجاری شده2

ثبت اختراع1



1400مؤلف برگزیده هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

ب یف  ط ص م رت  یندک ژ ی



مؤلف برگزیده

دکتر مصطفی بیژنی

استادیار آموزش پرستاری

1400کتاب در سال 3تألیف 



1400داوران برگزیده هنمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق سال 

یر ق ا ب ن  ا ژم پ رت  دک ا ن پ یل  ع ا  و ی ه رت  هدک یم ظ ا ک م  ی ر م رت  دک



داور برگزیده
طرح های تحقیقاتی

دکتر مریم کاظمی

استادیار پزشکی اجتماعی

35: تعداد داوری ها



داور برگزیده
طرح های تحقیقاتی

دکتر هیوا علی پناه

استادیار فیزیولوژی

11: تعداد داوری ها



داور برگزیده مجله 
دانشگاه

دکتر پژمان باقری

استادیار اپیدمیولوژی

36: تعداد داوری ها



مشمولین پایه تشویقی پژوهشی 
1401سال 

مجع نام و نام خانوادگیردیف
مجع نام و نام خانوادگیردیفامتیازات

امتیازات
23.69دکرت آوا سلطانی حکمت111.0411دکرت اهلام زارع نژاد1
22.65دکرت عزیزاله دهقان72.0912دکرت حممود اوصانلو2
22.27دکرت علی قنربی اسد59.4313دکرت مهران صیادی3
21.38دکرت هیوا علی پناه58.2514دکرت مصطفی بیژنی4
18.69دکرت عبداجملید قامسیان55.5515دکرت یاسر منصوری5
16.24دکرت کاظم جوامنردی45.4516دکرت آمنه نعمت اهلی6
16.2دکرت شیرین حممودی36.5317دکرت جمتبی فرجام7
13.97دکرت سهراب جنفی پور34.8718دکرت رضا تربیزی8
13.35دکرت شهناز کریمی26.219دکرت نوید علی نژاد9
12.53دکرت زهرا بازرگانی26.0820دکرت حممدمهدی نقی زاده10



مشمولین پایه تشویقی پژوهشی 
1401سال 

مجع نام و نام خانوادگیردیف
مجع نام و نام خانوادگیردیفامتیازات

امتیازات
9.55دکرت جمتبی سهراب پور12.4111دکرت حممد حسن مشکی باف1

دکرت حممدکاظم 11.3312دکرت منظربانو شجاعی فرد2
9.38وکیل

9.36دکرت جمید نقدی10.9713دکرت آرش گودرزی3
9.36دکرت رامین حیاتی10.714دکرت عباس عبداللهی4
9.33دکرت زهرا منتصری10.5715دکرت افسانه قامسی5
9.25دکرت حممدرضا عطاءاللهی10.4116دکرت ژیال فریدونی6
9.22دکرت مهسا رستمی 9.917دکرت سام نوروزی7
9.17خامن پریسا ثابت سروستانی9.8318دکرت نرگس فریدونی8
9.17دکرت امساعیل هبمرد9.8319دکرت حمدثه معتمد جهرمی9
9دکرت حممد اهلی9.6620دکرت زهره ماکوالتی10

9.57دکرت سید امین کوهپایه



با تشکر از تشریف فرمایی  
متامی بزرگواران


