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 (تعداد انتخاب مجاز: یک نفر از هر کمیسیون)کتاب  بخش ـ المللی بین برتر مترجمان و مؤلفان: 1 مادة
 

 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 فنی هاي دانشکده پردیس محمد کاظم بشارتی فنی

 مکانیک مهندسی گروه
 استاد

 Advances in Friction Stir Welding and Processing, 
Woodhead Publishing, 2014 

 اسالمی معارف و الهیات دانشکده سید احمد رضا خضري انسانی علوم
 استاد

 El Islam Shii, Historia, Ideario y Gobiernos, Centro 
de Linguistica Aplicada Atenea, 2008 

 Iranologia I, Centro de Linguistica Aplicada 
Atenea, 2008 ( اسالمی ایران در برندة کتاب سال جمهوري 

1387سال  ) 
 Iranologia II, Copy Clon Impersion Digital, 2009 
 Conozea su Historia, Literatura, Arte y Religion 

PERSIA cuna de civilizacion y cultura, Almuzara, 
2011 ( ل از کتابفص ) 

 :ملتألیف کتاب کا  پردیس علوم/دانشکده شیمی محمد رضا گنجعلی علوم پایه
 Lanthanides Series Determination by Various Analytical 

Methods, Elsevier, 2015 
+ 

 11  کتاب 9فصل از  
  Principle of Marketology, Volume 1: Theory, Palgrave دانشکده مدیریت هاشم آقازاده فتاريرعلوم اجتماعی و 

Macmillan, 2016 
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 (تعداد انتخاب مجاز: یک نفر از هر کمیسیون)مقاله  بخش ـ المللی بین برتر مؤلفان: 2 مادة
 

 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

 توکلی رضا فنی
 فنی هاي دانشکده پردیس

 صنایع دانشکدة مهندسی
 استاد

  شاخصH :15 
  :810ارجاع 

  :5,23متوسط ارجاع 

  :155تعداد مقاالت 

 طبیعی منابع و کشاورزي پردیس امید بزرگ حداد طبیعی منابع و کشاورزي

  استخراجی ازWoS 

  شاخصH :20 
  :847ارجاع 
  :9,62متوسط ارجاع 

  :88تعداد مقاالت 

 دانشکده علوم اجتماعی شوازي عباسی محمد جالل اجتماعی و رفتاري علوم

  استخراجی ازWoS 

  شاخصH :4 
  :39ارجاع 
  :4,33متوسط ارجاع 

  :9تعداد مقاالت 

 علیرضا بدیعی علوم پایه
 علوم پردیس
 شیمی دانشکده

 استاد

  شاخصH :15 
  :889ارجاع 
  :6,84متوسط ارجاع 

  :130تعداد مقاالت 

 دامپزشکی دانشکده سید مهدي نصیري دامپزشکی

  استخراجی ازWoS 

  شاخصH :7 
  :93ارجاع 
  :4,23متوسط ارجاع 

  :22تعداد مقاالت 
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 (تعداد انتخاب مجاز: یک نفر از هر بند)المللی  بین جایگاه و موقعیت کسب در موفق علمی هیئت اعضاي: 3 مادة
 

 المللی بین علمی جایزة کسب به موفق علمی هیئت اعضاي ـ  1ـ 3بند 
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

ها و ادبیات  دانشکده زبان النساء علیخان بزی علوم انسانی
 خارجی

اللغات  عنوان جامعاعطاي مدال طال براي تألیف فرهنگ لهجۀ هزارگی با 
 هزارگی سلطانی

 2014اکتبر  12تاریخ اعطا: 
 اعطاکننده: آکادمی زبان هزارگی، کویته پاکستان

 

 دانشگاه الملل بین کنندة هماهنگ ترین موفق ـ 2ـ  3بند 
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

 فرانسوي زبانکننده کشورهاي  هماهنگ  هاي فنی پردیس دانشکده اي محمود کمره فنی
  پیگیري قرارداد دورة مشتركENSAM 

 پیگیري قرارداد دورة مشترك کوتوتل 
 

 دانشگاه المللی بین کرسی صاحب -3-3 بند
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

 بازیافت آبرئیس کرسی یونسکو  فنی هاي دانشکده پردیس زاده محمد حسین صراف فنی
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 دانشگاه المللی بین هاي همایش و ها تشکل برگزیدة دبیر/مدیر–4-3بند 
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

 هاي فنی پردیس دانشکده رضا ضرغامی فنی
 دانشکده مهندسی شیمی

 المللی غشاء دبیر دوازدهمین کنفرانس بین

 
 

 المللی بین فعال علمی عضو هیئت ـ 5ـ  3 بند
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 طرح مشترك با کشورهاي فرانسه، آلمان و انگلستان  5 پردیس علوم فاطمه محمدي پناه علوم پایه

 ) 5مقاله( 

 نامه همکاري در انعقاد دو تفاهم 

 جذب دو دانشجوي غیرایرانی 

  دو موردResearch Grant  و دو موردEquipment Grant 

 المللی نامۀ مشترك بین یک پایان 
 

 
 آن المللی بین سازي تجاري در موفقیت و المللی بین اختراع ثبت ـ6ـ 3 بند

 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 پردیس علوم علی نعمتی خراط علوم پایه

 دانشکده شیمی
  دو مورد درUS Patent Office  

  یک مورد درEuropean Patent Office 
 

 المللی بین معتبر مجالت ۀتحریری  تئهی عضو یا و سردبیر علمی هیاتعضو  ـ7ـ3 بند
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون

 هاي فنی پردیس دانشکده زاده عطاءاهللا طالعی فنی
 مهندسی صنایع

  المللی نشریۀ بین 6دبیر تخصصی 

  نشریه  3المللی ( نشریۀ بین 9عضو هیئت تحریریۀISI( 
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 الملل هاي بین : برترین4مادة 
 جهان برتر دانشمندان% 1 جزء که علمی هیئت اعضايـ  1ـ 4بند 

 
، مقدم توکلی رضا، محمودي رضا، ریاحی سیاوش، ادیب مهدي، صبوري اکبر علی، شمیرانی فرزانه، موحدي موسوي اکبر علی، فریدبد فرنوش، نوروزي پرویز، گنجعلی رضا محمد

 محمود، جوالي فریبرز، جمعه امام زهرا، کیهانی علیرضا، رضایی... ا کرامت، ربانی مسعود، رفیعی شاهین، رضوي هادي سید، حداد بزرگ مید، اآزاده علی، هنزکی زارعی عباس
 .فهیم علی، آذري یوسفی حسن، ترابی یدعلیس، فیض جواد، امید

 
 

 

 

 (یک نفر باید انتخاب شود)آموزشی پژوهشی ـ مأموریت/مطالعاتی فرصت به اعزامی علمی هیئت عضو ترین موفق: 5 مادة

 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 فرصت مطالعاتی: پردیس علوم سیامک یاسمی پایه علوم

 3  ارشد (مبادله شده در راستاي  6دانشجوي دکتري و
 )VPMCنامۀ  تفاهم
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 از هر گرایش)(یک نفر المللی  بین سازي تجاري و اختراع غیرفارسی و ثبت زبان به شده چاپ مقالۀ تعداد باالترین الملل بین برتر دانشجویان: 6مادة
 

 توضیحات مشخصات برگزیده گرایش
 علوم پردیس حامد اسکندرلو علوم پایه

 شیمی دانشکدة
 دکتري دانشجوي

 دوره: دکتري
 ملیت: ایرانی
 التحصیل آخرین وضعیت: فارغ

 28/9/1394تاریخ دفاع: 
 15/10/1394تاریخ نامۀ مجوز: 

 منتخب کمیسیون 

  شاخصH :5 
  :70ارجاع 

  :3,68متوسط ارجاع 

  :19تعداد مقاالت 

    حمید رضا عابدي فنی
    سهراب احمدي وند دامپزشکی

    جابر نصیري کشاورزي و منابع طبیعی
    محمد رضا جلیل وند اجتماعی و رفتاري علوم

     
 

 
 

 الملل ـ بخش دانشجویان پسادکتري بین برتر دانشجویان: 6مادة
 توضیحات مشخصات برگزیده گرایش

    رضا گل و بستان فردمحمد فنی
    الهه فالح مهدي پور کشاورزي و منابع طبیعی
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 الملل بین حوزة در پرسنل و نهاد دانشکده، پردیس، ترین فعال: 7مادة
 

 ترین پردیس، دانشکده و نهاد (رئیس واحد مربوطه) فعال ـ 1ـ 7بند 
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 پردیس علومرئیس    پزشک حمید  علوم پایه

 
 

 )یک نفر( الملل پردیس/ دانشکده ترین مشاور بین موفق 1 ـ2ـ 7بند 
 توضیحات مشخصات برگزیده کمیسیون
 کارآفرینی الملل دانشکدة مشاور بین   ضیابابک   کارآفرینی

 
 

 ترین مدیر/ کارشناس ستادي موفق 2 ـ2ـ 7بند 
 عنوان انتخابی جایگاه واحد

 الملل مدیر برتر بین الملل معاونت بین افشین آخوندزاده بستی
 کارشناس الملل معاونت بین زاده علی حسن

 کارشناس الملل معاونت بین بهارك هوشمند
 
 

 الملل پردیس/ دانشکده ترین کارشناس بین موفق 3 ـ2ـ 7بند 
 عنوان انتخابی جایگاه واحد

 الملل بینکارشناس  ها و ادبیات خارجی دانشکده زبان مقدم لطیفیفاطمه 
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توضیحات  دانشکده / پردیس گروه مرتبه علمی کشورنام  نام و نام خانوادگی ردیف
 (منتخب)

پردیس کشاورزي و منابع  مهندسی فناوري و کشاورزي دکترا عراق خانم فلیحه حسن حسین 1
 18 طبیعی

منابع پردیس کشاورزي و  مکانیزاسیون کشاورزي دکترا عراق آقاي سالم المالکی 2
 17 طبیعی

 17/18 هاي فنی پردیس دانشکده رباتیک -هوش مصنوعی-مهندسی کامپیوتر دکترا لبنان آقاي علی عزالدین  3
 72/17 محیط زیست مواد زائد جامد -مهندسی محیط زیست دکترا سوریه آقاي عالء صبح 4
 48/17 محیط زیست مهندسی سیستمهاي انرژي دکترا لبنان خانم سکینه علی احمد 5
 75/18 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دکترا عراق خانم سنا حسن حسین 6
 56/18 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دکترا عراق خانم  سروه حمه 7
 44/18 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دکترا پاکستان آقاي اجمل خان 8
 62/18 دامپزشکی فناوري تولید مثل دکترا عراق السالمآقاي حسام الدین  9
 79/17 تربیت بدنی شناسی ورزشی روان کارشناسی ارشد افغانستان مریم رضایی خانم 10

 89/18 زبانها و ادبیات خارجی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد عراق خانم ساره عبداله محمود 11

 89/17 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد فرانسه آقاي پیر کاستال 12
  92/17 علوم پلیمر-شیمی کارشناسی ارشد افغانستان خانم ماریا حاجی زاده 13
 63/17 علوم اجتماعی شناسی جامعه کارشناسی ارشد افغانستان آقاي حسین داد بیانی 14
 29/17 هاي فنی پردیس دانشکده برداري و اطالعات مکانی نقشه ارشدکارشناسی  افغانستان آقاي سید حسن حسینی 15
 69/17 جغرافیا جغرافیاي سیاسی کارشناسی ارشد عراق  آقاي خلیل عباس نادر 16
 75/17 حقوق علوم سیاسی کارشناسی ارشد افغانستان زهرا خاوريخانم  17
 82/17 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد چین داي لیو خانم  18
 39/18 پردیس فارابی مدیریت دولتی کارشناسی افغانستان زهرا شفقخانم  19
 20/18 اقتصاد اقتصاد کارشناسی ارشد افغانستان آقاي مصطفی احمدي 20


