
 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان

 1 محبوبه پیری زاده پژوهشگر برتر دانشکده عمران و هنر و معماری

 2 امیر مسلمی وایقان پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی

 3 پریناز بنیسی پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت

 4 دنیا احدیان پور پروین پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

 5 حسام محزون پژوهشگر برتر گروه علوم پایه

 

 6 امیر امینی پژوهشگر برتر با شاخص علمی سرآمد

 

 7 مینو عالمی نویسنده برتر

 8 احسان مقیمی حاجی نویسنده برتر

 

 9 وحید حاجی پور مرکز درآمد زا برتر/ سرای نوآوری

 

 11 حسین محسنی استاد فناور برتر

 

 11 رضا شریفی برتر استانمجری برنامه علمی 

 12 لعیا دژم ریس شورای دانشی برتر برنامه علمی صنعت و سالمت

 13 سینا دامی بیشترین پایان نامه در برنامه علمی صنعت و سالمت

 14 )حضور ندارند( صفورا ثامنی بیشترین پایان نامه در برنامه علمی صنعت و سالمت

 15 )حضور ندارند( سید عطاهلل سادات شاندیز صنعت و سالمتبیشترین پایان نامه در برنامه علمی 

عضو شورای دانشی برگزیده برنامه علمی صنعت و 

 سالمت

 16 مهسا واقفی )حضور ندارند(

 

 17 مجید توکلیان طرح برون دانشگاهی برتر

 

 18 شادی عزیزی ها  واحد فناور برتر

 

 19 جواد صابری پور کارمند برتر پژوهش

 21 سعیده قربانیان کارمند برتر پژوهش

 21 سمیه علوی کارمند برتر پژوهش

 22 شیرین صاحبی کتابدار برتر

 23 ابراهیم مهری ریس باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی

 

 23 محسن خیرمند پاریزی دانشجو برتر

 24 محمد جواد فیضی دانشجو برتر

   

 25 میالد نصیری )ریس انجمن( انجمن علمی علوم ورزشی



 26 مهدی شجاع مردادی 

 27 علی حسن زاده 

 28 سپهر افشار  

 29 حنانه لعل رحیمی 

 31 عاطفه رابط 

 

 31 )ریس انجمن( علی آقا شفیع انجمن علمی کامپیوتر

 32 مانی هوشمند انجمن علمی کامپیوتر

 33 نیما شادکام انجمن علمی کامپیوتر

 34 اشکن قدیمی کامپیوترانجمن علمی 

 35 سپیده فراهانی انجمن علمی کامپیوتر

 36 سید مبین موسوی انجمن علمی کامپیوتر

 37 محمدامین صالحی دوالبی انجمن علمی کامپیوتر

 38 علیرضا محمدی انجمن علمی کامپیوتر

 39 ارمین شالچیان انجمن علمی کامپیوتر

 41 میالد طاالری انجمن علمی کامپیوتر

 41 دنیا سلیمان زاده انجمن علمی کامپیوتر

 42 عرفان نعمتی انجمن علمی کامپیوتر

 

 43 علی مراد بختی)ریس انجمن( علمی عمرانانجمن 

 44 ملیکا اسماعیلی انجمن علمی عمران

 45 کامبیز ویسی انجمن علمی عمران

 46 رضا آسیابی انجمن علمی عمران

 

 47 حاجی زاده )سرپرست تیم(احمد  تیم مسابقات بتن

 48 ارشیا جعفری تیم مسابقات بتن

 49 زینب اسماعیلی تیم مسابقات بتن

 51 زهرا آزموده تیم مسابقات بتن

 51 سام تفضلی تیم مسابقات بتن

 

 


