دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده
سال 97

پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت
خانم دکتر مهرنوش اختری زواره
عضو هیئت علمی گروه

دارای  30مقاله  ISIو علمی پژوهشی
ارائه  10خالصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
مولف یک کتاب و نویسنده یک فصل از کتاب به زبان انگلیسی
مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با وزارت بهداشت کشور مالزی در زمینه سرطان سینه

مجری طرح پژوهشی با دانشگاه  UPMکشور مالزی

مجری  3طرح پژوهشی خاتمه یافته

پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری
خانم دکتر طاهره نصرآبادی
عضو هیئت علمی گروه پرستاری و مامایی

دارای  13مقاله  ISIو علمی پژوهشی
تالیف و ترجمه  2عنوان کتاب

داور ژورنال های بین المللی و ملی

پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی
(حیطه بالینی)

خانم دکتر شهال چایچیان
عضو هیئت علمی گروه بالینی

دارای  98مقاله ISI
دارای  14مقاله علمی پژوهشی
دارای  5مقاله با سطح علمی Q1

مولف و مترجم 6عنوان کتاب
ثبت  2عنوان اختراع
داور ژورنال های بین المللی و ملی

پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی
(حیطه بالینی)

خانم دکتر شهال چایچیان
عضو هیئت علمی گروه بالینی
دریافت لوح تقدیر در هجدهمین کنگره بین المللی ( ESGEایتالیا )2009 -
معاون پژوهشی نمونه دانشگاه آزاد اسالمی ()1382
مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره لقمان حکیم ()1396
داور برگزیده مجالت  AIMو ابن سینا (به ترتیب  1394و )1397
عضو هیأت تحریریه مجله انجمن جراحان درون بین ایران (از  1381تا کنون)
راه اندازی و قائم مقام سر دبیر ()1382-1388
عضو هیأت تحریریه مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی (از  1382تا کنون)
عضو هیأت تحریریه مجله متخصصین زنان و زایمان (از  1384تا کنون)
داور دائمی مجله باروری و ناباروری ( 1386تا کنون)
داور دائمی مجله فرهنگستان علوم پزشکی ایران ( 1386تا کنون)
عضو هیأت تحریریه و داور مجله مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (از  1390تا کنون

پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی
(حیطه علوم پایه)

خانم دکتر زهرا نادیا شریفی
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریحی و علوم اعصاب شناختی

دارای  18مقاله ISI
دارای  18مقاله علمی پژوهشی

دارای  5کتاب ترجمه و تالیف در آناتومی
داور ژورنال های بین المللی و ملی
پژوهشگر نمونه کمیته پژوهشی زنان در سال 91

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
خانم دکتر گلنوش میرسعیدی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی

دارای  18مقاله  ISIو مقاله علمی پژوهشی

دارای  10عنوان کتاب در حیطه مدیریت ،پرستاری و اتاق عمل
داور ژورنال های بین المللی و ملی

پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی
آقای دکتر یوسف رمضان
عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی

 دارای  10مقاله  ISIو علمی پژوهشی
 تولید کننده محصوالت لبنی با فنیل آالنین پایین (نوشیدنی شیر ،دسر ،پنیر و بستنی) برای
بیماران فنیل کتونوری عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه
آزاد اسالمی علوم پزشکی تهران.
 عضو کمیسیون کدکس مواد غذایی در سازمان ملی استاندارد ایران.
 سر ممیز شرکت ایران  SGSدر زمینه کارخانجات روغن های خوراکی
 مشاور شرکت صنعتی بهشهر در زمینه تولید و فرموله کردن روغن های خوراکی.
 کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسالمی در زمینه صنایع غذایی.

پژوهشگر برتر دانشکده دندان پزشکی
آقای دکتر فرزین سرکارات
عضو هیئت علمی گروه

دارای  11مقاله  ISIو علمی پژوهشی
دارای  5عنوان کتاب تالیف شده
دارای دو عنوان اختراع ثبت شده
شرکت در یازده سمینار علمی بین المللی و ملی
داور ژورنال های بین المللی و ملی
رئیس مرکز تحقیقات برتر در جشنواره لقمان حکیم سال 95
عضو هیات مدیره و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی

پژوهشگر برتر دانشکده شیمی دارویی
خانم دکتر مهناز قمی
عضو هیئت علمی گروه شیمی

دارای 30مقاله ISI
دارای  5مقاله علمی پژوهشی
ارائه  14خالصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
مجری  2طرح پژوهشی
دارای  2محصول تجاری سازی شده
رئیس مرکز تحقیقات برتر در جشنواره لقمان حکیم سال 94
برنده جایزه محصول تجاری شده برتر در جشنواره فرهیختگان سال 96

پژوهشگر برتر دانشکده شیمی دارویی
آقای دکتر علیرضا فرجی
عضو هیئت علمی گروه شیمی

دارای  37مقاله ISI
دارای  8مقاله علمی پژوهشی

دارای  5عنوان کتاب
داور ژورنال های بین المللی و ملی
مجری طرح های پژوهشی
دارای مقاله Hot Paper

پژوهشگر برتر دانشکده علوم و فناوری های نوین
خانم دکتر ملیحه انتظاری
عضو هیئت علمی گروه سلولی مولکولی

دارای 51مقاله ISIو علمی پژوهشی
ارائه  21خالصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
مجری  11طرح پژوهشی
مولف و مترجم  3عنوان کتاب

مرکز تحقیقات برتر
مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت
آقای دکتر محمد ناصحی

انتشار  25عنوان مقاله در سال 2018
انتشار  17عنوان مقاله در سال 2017
انتشار17عنوان مقاله در سال 2016
انتشار  5عنوان مقاله در سال 2015
انتشار  4مقاله علمی پژوهشی

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی
حمید -زعفرانی

امیر حسین -زابلیان

میثم  -اخالق دوست

یاشار -حقیقی

افتخارات
 5مقاله 4 -ارائه سخنرانی 2 -ارائه پوستر
عضو هیات مدیره انجمن علمی دانشجویان پزشکی
مقاله 3-ارائه پوستر -ثبت  4اختراع
تالیف  3عنوان کتاب
عضو شورای پژوهش ی نشریه تسنیم
عضو کمیته اجرایی جشنواره جنبش روبان سرخ
 16عنوان مقاله
مخترع برگزیده و شایسته تقدیر از بنیاد ملی نخبگان کشور
عضو باشگاه پژوهشگران جوان-عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
داوری در  3کنگره ملی دانشجویی و  5کنگره منطقه ای و استانی
دانشجو و دانش آموخته برتر – رتبه دوم کشور
دریافت لوح تقدیر و تندیس از وزیر ورزش و جوانان کشور
دریافت تندیس فداکاری ملی
جوان نخبه و برگزیده شهرستان شمیرانات
 5مقاله 3-ارائه پوستر
رتبه سوم جشنواره قرآن و عترت

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی

افتخارات

سیدمحمدجواد -میر لوحی
نسرین -محمدی عارف
یاسمن  -وکیل الرعایا
حسام الدین -آتش ی
امیر-قاسمی
شروین  -افتخاری
نگین  -یاوری
سوگل -شکیبا نیا
زهرا  -کرمانیها

3مقاله
3مقاله
2مقاله
ثبت  2اختراع
 2مقاله
 1مقاله و  1کنگره بین املللی
 1مقاله و  1کنگره بین املللی
 1مقاله
 1مقاله

مائده  -علیا

 1مقاله

دانشجویان منتخب دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی
زهرا – ساالرپور
احسان-جابر انصاری
آرین –رضائیان
املیرا –بریمی زاده
ناصر  -قنبری
وحید – طالبی
آتنا -پاشا
پروین – مصطفی زاده
فاطمه – کسایی

افتخارات
قبولی رشته پزشکی گرایش قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران
قبولی رشته پزشکی گرایش جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
قبولی رشته پزشکی گرایش قلب دانشگاه علوم پزشکی اهواز
قبولی رشته پزشکی گرایش زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قبولی رشته پزشکی گرایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قبولی رشته پزشکی گرایش رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتری تخصص ی رشته روانشناس ی سالمت دانشگاه تهران پردیس کیش
دکتری تخصص ی رشته روانشناس ی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات بندرعباس
دکتری تخصص ی رشته پزشکی گرایش بیماریهای داخلی

دانشجویان منتخب دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی

سعیده -ثقفی
امیرحسین-رحمتی
سحر -جارالهی
مهدی  -احمدی
مرضیه -طهماسبی فرد
سارا -حالجی
مریم -ده دشتی
نسرین -فیاض ی
امین  -بحرینی

افتخارات

رتبه اول نمره  149امتحان پره انترنی اسفند 96
%1برتر دوم دستیاری سال1397
رتبه دوم نمره  148امتحان پره انترنی اسفند 96%1برتر سوم دستیاری
رتبه سوم نمره 143امتحان پره انترنی اسفند 96%1برتر دوم دستیاری97
نمره  159امتحان علوم پایه اسفند 1396
نمره  146امتحان علوم پایه اسفند 1396
نمره 145امتحان علوم پایه1396اسفند
رتبه اول و نمره  154امتحان پره انترنی شهریور97
رتبه برتر 2.5درصد کشوری در آزمون پیش کارورزیشهریور97
رتبه دوم نمره151امتحان پره انترنی شهریور97
رتبه سوم نمره 147امتحان پره انترنی شهریور97

دانشجویان منتخب دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی

افتخارات

نمره165علوم پایه و رتبه  10کشوری
فاطمه -ریاحی زانیانی
رتبه 2.5درصدبرترکشوری در آزمون علوم پایه پزشکیشهریور97
نمره152امتحان علوم پایه شهریور 1397
علی  -بندرچی
فاطمه  -پوررضا موحد نمره147امتحان علوم پایه شهریور 1397
 %1برتر سوم امتحان دستیاری اسفند 1397
صبا – صاف دل
رتبه اول نمره 171امتحان پره انترنی شهریور 1396
زهره – لسانی
%1برتر اول دستیاری اسفند97
دانشجوی ممتاز اولین دوره کارشناس ی ارشد علوم تشریحی
نگار – موالیی

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی دارویی
نام و نام خانوادگی
رویا -معین زاده

اشکان -معین افشار
آرزو -نوری
طاها -هاشمی مبارکی
هدیه -قربان
مرجان-شهریاری
سمیرا-حسین گرکانی
ابتسام  -احمدی زاده
سپیده  -تانره
اکرم  -نوری طهنه
فرزانه –میرزالو
مرضیه  -حسینی
فاطمه-شیخ علیالواسانی

افتخارات
 3مقاله 3-ارائه سخنرانی
 3ارائه پوستر -طرح پژوهش ی
2مقاله
2مقاله
1مقاله
1مقاله
1مقاله
 1مقاله
1مقاله
1مقاله
1مقاله
1مقاله
1مقاله
1مقاله

دانشجویان منتخب دانشکده شیمی دارویی
نام و نام خانوادگی
عارفه -صادقی نیکو
نسترن -قاسمی
سبا –فیض ی پور
ساناز -سرابیان
شادان  -امیری
مریم  -خالص ی
محمدحسن -روحی
عارف  -انصاری فرد
الهام -ترابی نیا
غزل  -نقی زاده فراهانی
فهیمه  -بنیاس ی
یاسمن  -خاکسار

افتخارات
قبولی دکتری تخصص ی شیمی آلی تهران شمال
قبولی دکترای شیمی کاربردی تهران شمال
قبولی دکترای شیمی دارویی دانشگاه ساری
قبولی دکترای شیمی آلی دانشگاه تبریز
قبولی دکترای شیمی تجزیه تهران جنوب
قبولی دکترای شیمی داروییوزارت بهداشت
رتبه  2منطقه و رتبه  3کشوری
قبولی دکترای شیمی دارویی دانشگاه فردوس ی مشهد
قبولی دکترای دانشگاه فردوس ی مشهد
قبولی دکترای شیمی دارویی دانشگاه شهیدبهشتی
قبولی دکترای شیمی دارویی دانشگاه شهیدبهشتی
قبولی دکترای شیمی دارویی دانشگاه تهران
قبولی دوره دکترای شیمی کاربردی تهران شمال

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده علوم وفناوری های نوین
نام و نام خانوادگی
نیلوفر -آقا رضایی
فرشاد  -شاهی
بهاره  -گلکاران
مرضیه -بصیر نژاد
سارا -داوری
افسانه  -سبدمیکائیلی
نوشین  -کیانوش
نوشین  -صمدیان
معصومه -کشاورزنوروزپور
روژین-ضیایی نقش بندی
اسما -تورج
فرناز  -حسینی
مرضیه -عبدی

افتخارات
 5مقاله 5 -ارائه پوستر 3-ارائه سخنرانی
 3مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده علوم وفناوری های نوین
نام و نام خانوادگی
فائزه -نوروز
سعید -خدایاری
احمد-بریمی پور
ریحانه  -ماهرنقش
علیرضا-میالنی
علی  -محب علیان
مهسا -قیاقی
محمد امین ماه منظر

افتخارات
 2مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
 1مقاله و یک پوستر
 1مقاله و یک پوستر
 1مقاله و یک پوستر

دانشجویان منتخب دانشکده علوم وفناوری های نوین
افتخارات

نام و نام خانوادگی

فربد-نصیری

کارشناس ی ارشد علوم پایه پزشکی رتبه 48کشوری

امیرحسین -شفیعیان

رتبه 10آزمون سلولهای بنیادی ،دستیاری بافت97نوبت23

مینا  -میرزایی

قبولی دكتراي رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهیدبهشتی97

محمدمهدی-نژادی بابادائی

قبولی دكتراي ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،
 2مقاله علمی پژوهش ی

بنفشه -توانگر

قبولی دكتراي رشته مهندس ی بافت دانشگاه تربیت مدرس

مهسا -غفرانی شهیر

قبولی دكتراي رشته سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی آزاد

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده دندان پزشکی

نام و نام خانوادگی

افتخارات

محمدرضا  -علینی

5مقاله

سعید-محمدی اصل

2مقاله

هیال -یوسفی

2مقاله

امین -نوروزی

1مقاله

امیر-مزیدی شرف آبادی

1مقاله

دانشجویان منتخب دانشکده دندان پزشکی
نام و نام خانوادگی

افتخارات

کسری  -غفاری اصل

آزمون علوم پایه رتبه اول کشوری اسفند96

زهرا  -عباس ی پرشکوه

آزمون علوم پایه رتبه  39کشوری شهریور96

ریحانه – قنبری جهرمی

آزمون علوم پایه رتبه  8کشوری شهریور96

امیرحسین – کافی

آزمون علوم پایه رتبه  12کشوری شهریور96

محمدمهدی-توجه

آزمون علوم پایه رتبه  20کشوری شهریور 97

آرین  -جعفری

آزمون علوم پایه نفر اول شهریور/97

دانشجویان منتخب دانشکده دندان پزشکی
نام و نام خانوادگی

هدیه -دولتشاهی زند
شهریار -کرمی
سیدحسین  -میرکاظمی
نازنین  -قبادی
اسماء -پیرموذن
عطیه  -معیاری

افتخارات
دکتری تخصصی در رشته ارتودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی
آزاد اسالمی تهران

دکتری تخصصی در رشته ارتودانتیکس دانشگاه علوم
پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته ارتودانتیکس دانشگاه علوم
پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته بیماری های دهان و فک و
صورت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته پروتزهای دندانی دانشگاه علوم
پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

دانشجویان منتخب دانشکده دندان پزشکی
نام و نام خانوادگی
صدف -رضایی
نگار -بابایی
یلدا -ساالری
علیرضا  -میرزایی

افتخارات
دکتری تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته دندان پزشکی کودکان دانشگاه
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته رادیولوژی دهان و صورت
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
دکتری تخصصی در رشته رادیولوژی دهان و صورت
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی
نام و نام خانوادگی
مرجان قولقاسمی

میثم  -بیات
مهسا -کیانی
رویا  -میرزایی
طناز بووند
اکرم – قاسمی دستجردی
فاطمه – قیاس ی
مهدیه -مستفیدی
فائزه -شیر خان
مریم  -تمسکنی زاهدی
میثم  -بیات

افتخارات
 3مقاله 4 -ارائه پوستر کسب رتبه اول بیست و یکمین سمینار دانشجویان
داروسازی رتبه یک سازمان بین املللی تحقیقات مغز IBRO
نامزد پوستر برتر و سخنرانی در سیزدهمین جشنواره رویان
تولید محصول
مقاله
مقاله
مقاله
مقاله
دیپلم افتخار کنگره بین املللی اعتیاد
 6مقاله  4ارائه پوستر
 -9مقاله  -3ارائه پوستر  2عنوان تالیف کتاب
یک عنوان ویراستاری کتاب – مجری طرح پژوهش ی
 8مقاله –  4ارائه پوستر
تولید محصول

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری
نام و نام خانوادگی

افتخارات

فاطمه – محمودی

مقاله

سهیال – رستمعلی

مقاله

سوره – خاکی

مقاله

مژگان – آقاجانی

مقاله

خورشید – مبصری

مقاله

دانشجو پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی

افتخارات

مریم فرجی

مقاله

دانشجوپژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی

افتخارات

عطیه قلی پور

مقاله -ثبت اختراع

اعضا برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نام و نام خانوادگی
دکتر فلورا فروزش
هادینا  -پاکزاد

اعضا منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی
نام و نام خانوادگی
محمد -هادیان
فاطمه – پارنج
حسین -سالکی

اعضا منتخب انجمن های علمی
نام و نام خانوادگی
بهاره – فراستی فر
ریحانه – زارع
رها  -امیریان

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر
حوزه علوم پزشکی
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