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 های علوم پایه/  فنی مهندسیدانشکدهپژوهشگران جوان در 

 نام پژوهشگر نام دانشکده ردیف

 شیدائی محسن شیمی 1

 امینی الهه علوم زیستی 2

 

 های علوم انسانیپژوهشگران جوان در دانشکده

 نام پژوهشگر نام دانشکده ردیف

 متقی دستنائی افشین علوم جغرافیایی 1

 قائمی اصل مهدی اقتصاد 2

 

 یبرون دانشگاه یپژوهش یهاطرح دهیبرگز انیمجر                                

 دانشکده نام مجری 

 فنی و مهندسی دکتر محسن فالح زواره

 جغرافیا دکتر موسی کمانرودی

 زیست  دکتر مهرداد هادی پور

 نام پژوهشگر دانشکده

 عطائی محمود رضا ادبیات وعلوم انسانی

 بابائی عصمت ادبیات وعلوم انسانی

 ممی پور سیاب اقتصاد

 لطافت کار امیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

 اکبری مهدی روانشناسی و علوم تربیتی

 مرادی علیرضا روانشناسی و علوم تربیتی

 وطن پور سرقین وحید شیمی

 رضایی خلیل علوم زمین

 محسنی کوچصفهانی هما علوم زیستی

 محمدی محمد فنی و مهندسی

 حمیدی امیر فنی و مهندسی

 وحید ریاحی علوم جغرافیایی



                   

 پارساهای برتردانشگاه                                        

نام 

 دانشجو

استاد 

 راهنما

رساله/پایان  دانشکده

 نامه

 عنوان رساله/ پایان نامه مقطع

علیرضا 

 کربالئی

دکتر زهرا 

بیگم 

 حجازی زاده

 ییادیسپ یمکان یزمان یرفتار سنج دکتری رساله برتر علوم جغرافیا

 رانیدر ا

الهام 

 علیجانپور

دکتر علی 

 عباسی

علوم ورزشی 

و تربیت 

 بدنی

کارشناسی  پایان نامه برتر

 ارشد

 یکینماتیک یریپذ رییتغ سهیمقا

 یپارو زن نیستون فقرات و لگن در ح

کاران نخبه با و بدون  نگیروئ

 کمردرد مزمن

دکتر هادی  حامد قاضی 

 شهیر

فنی و 

 مهندسی

 شکلهارییجداسازی در کنترل تغ ریتأث دکتری رساله برتر

و کاهش اتالف مصالح در 

 یواقع بر پ یموجشکنهای تودهسنگ

 نرم یرس

سید امیر 

محمد 

 مستقیم

دکتر حمید 

رضا 

 ایزدبخش

فنی و 

 مهندسی

کارشناسی  پایان نامه برتر

 ارشد

 تیظرف یساز نهیو به یمدلساز

از طریق  یخدمات یواحدها

 یبه همراه مطالعه مورد یهسازیشب

 در شرکت ایساکو

غزاله محبی 

 تفرشی 

دکتر  محمد 

 نخعی

 اتیخصوص ریتاث یابیارز دکتری رساله برتر علوم زمین

بر  نیدشت ورام یدروژئولوژیه

های بر مدل هیفرونشست با تک

 یاضیر

دکتر  مهسا حبیبی

اسماعیل 

 حیدری

کارشناسی  پایان نامه برتر فیزیک

 ارشد

 کیدیاپتوفلوئ یساخت نانوحسگر دما

 یشیزااف لینانوذرات تبد یریبا بکارگ

 فرکانس

 



 

 سایر برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی                          

 عنوان نام و نام خانوادگی

فناور برتر دانشگاه خوارزمی ) طرح: پایش سالمت سازه با   دکتر غالمرضا نوری

 (IOTاستفاده از 

 یآموز یباز مؤلف کتاب برتر دانشگاه خوارزمی ) نام کتاب: دکتر نسرین محمدحسنی

 ی(ریادگی-یاددهی یندهایفرآ

 /دوره کتاب سال استان البرز نیر چهارممؤلف دو کتاب که د دکتر فرهاد بالش

 اه) عناوین کتاب .اندهاعالم شد ریتقد ستهیشا 1400سال 

 : آمار کاربردی/ کتاب چارگه پژوهش(

 نشریه برتر عملیاتمدیریت تأمین و 

پژوهش در طب ورزشی و 

 فناوری

 نشریه برتر

 نشریه برتر حسابداری ارزشی و رفتاری

 دانشکده برتر فنی و مهندسی دانشکده

دانشکده تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 دانشکده برتر

 دانشکده برتر دانشکده علوم جغرافیایی

آزمایشگاه پرورش و تکثیر 

 حیوانات آزمایشگاهی

 آزمایشگاه پژوهشی برتر

 

 

 


