
 ها (اعضاي محترم هیات علمی) بخش اول معرفی برترین
 المللی در بخش کتاب : مولفین برتر بین

 جناب آقاي دکتر خسرو باقري نوع پرست عضو محترم هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-1
 هاي فنی جناب آقاي دکتر جواد فیض عضو محترم هیئت علمی پردیس دانشکده-2
 هیئت علمی پردیس علوم  محترم دکتر رضا ندرلو عضوجناب آقاي -3
 دانشکدة حقوق و علوم سیاسی هیئت علمی محترم عضو سرکار خانم دکتر الهه کوالیی-4
 دانشکدة دامپزشکی هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر سیدمهدي نصیري -5
 پردیس ابوریحان هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر کورش وحدتی-6
 

 المللی در بخش مقاله: مولفین برتر بین
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر مهدي جنوبی-7
 هاي فنی پردیس دانشکده هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر رضا نادري محمودي-8
 دانشکدة دامپزشکی  هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر پرویز شایان-9

 پردیس علوم هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر محمدرضا گنجعلی-10
 شناسی و علوم تربیتی دانشکدة روان هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر رضا رستمی-11

 
 المللی اعضاي هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین

 ردیس ابوریحانپ علمیهیئت محترم عضو  جناب آقاي دکتر ساسان علی نیایی فرد-12
   پردیس کشاورزي و منابع طبیعی هیئت علمی محترمعضو جناب آقاي دکتر آرمین توحیدي-13
 هاي فنی پردیس دانشکده هیئت علمیمحترم عضو  جناب آقاي دکتر قاسم عموعابدینی-14
 هاي فنی پردیس دانشکده هیئت علمی محترمعضو جناب آقاي دکتر محمد عبداالحد-15
 پردیس علوم هیئت علمیمحترم عضو  آقاي دکتر حسین آخانی جناب-16

 
 

 المللی) محققان پر استناد( نخبگان بین
 پردیس کشاورزي و منایع طبیعی هیئت علمی محترم عضو جناب آقاي دکتر امید بزرگ حداد -17
 نوین دانشکدة علوم و فنون هیئت علمی محترم عضو جناب آقاي دکتر علیرضا ترابی -18
 دانشکدة علوم و فنون نوین هیئت علمیمحترم عضو  آقاي دکتر مهدي مهرپویا بجنا-19

 
 

 آموزشی -هیأت علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی/ مأموریت پژوهشی ايعضاترین  موفق
 پردیس ابوریحان هیئت علمی محترم عضو جناب آقاي دکتر علی ایزدي دربندي-20
 پردیس علوم هیئت علمی محترم عضو سرکار خانم دکتر فیروزه حقیقی -21

 



 
 الملل بین در حوزه مدیرترین  فعال

و مدیرکل خدمات آموزشی   پردیس دانشکده هاي فنی هیئت علمی محترم عضو جناب آقاي دکتر محمدعلی شریفی -22
 دانشگاه

 
 الملل  مشاور بینترین  فعال

 کشاوزي و منابع طبیعیپردیس  محترمالملل  مشاور بینجناب آقاي دکتر آرش ملکیان -23
 دانشکده جغرافیا محترمالملل  مشاور بین جناب آقاي دکتر فرشاد امیراصالنی  -24

 
 الملل دانشکده و مرکز در حوزه بین ترین فعال

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی محترمجناب آقاي دکتر حسن حضرتی ریاست  -25
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی محترم الملل مشاور بین جناب آقاي دکتر مزدك انوشه-26
 المللی آموزش زبان فارسی مرکز بین محترمرئیس  جناب آقاي دکتر علی درزي-27

 
 الملل کارشناسان در حوزه بین ترین فعال

 الملل سرکار خانم زهرا زبیدي از معاونت بین-28
 الملل جناب آقاي علیرضا بلوچی از معاونت بین-29
 از دانشکده مطالعات جهانسرکار خانم احمدي -30

 
 

 المللی و دانشجویان بین دانشجویان ایرانی  بخش دوم معرفی برترین
 

 هاي فنی پردیس دانشکده جناب آقاي رضا علیزاده دانشجوي -31
 پردیس کشاورزيدانشجوي  جناب آقاي بابک ذوالقدر-32
 پردیس کشاورزيدانشجوي  جناب آقاي محراب اسمعیلی-33
 دانشکده جغرافیادانشجوي  آقاي مهرداد جیحونیجناب -34
 پردیس علومدانشجوي  جناب آقاي مسلم زمانی-35
 دانشکده دامپزشکیدانشجوي  سرکار خانم ملیکا قلیچ پور-36
 اختراع 9به جهت ثبت  هاي فنی تقدیر از جناب آقاي میالد قارونی دانشجوي پردیس دانشکده-37
   عراق حاظ مبارك تبعهسرکار خانم لَ-38
 تاح تبعه عراقجناب آقاي کوسار امین فَ -39
 (Ivan Hrivnak)  جناب آقاي ایوان هریوناك تبعه چک-40

  (Anthony Graves) جناب آقاي آنتونی گریوز تبعه انگلستان-41
 (Anna Canby Monk) سرکار خانم آنا کنبی مونک تبعه ایرلند-42
 (Tim Rettig)جناب آقاي تیم رتینگ تبعه آلمان-43



 (Mohammad Taghi Alshattri)جناب آقاي محمدتقی الشطري تبعه عراق -44
 جناب آقاي عصمت اله نورزائی تبعه افغانستان-45
 (Hee Yun Joong Kim) سرکار خانم هیون جونگ کیم تبعه کره جنوبی-46
 (Mohammad Kak) جناب آقاي محمدکاك تبعه عراق-47
 (Aey jung Kim)ه کره جنوبیسرکار خانم اي جانگ کیم تبع-48
 سرکار خانم راحله حسینی تبعه افغانستان-49
 (Anna Chosova)سرکار خانم آنا چسووا تبعه روسیه-50
 جناب آقاي ناظمی آیدین تبعه ترکیه -51
 (Daina Buseckaite)سرکار خانم داینا بوسسکایته تبعه لیتوانی -52
 (Taregh GHasoo)جناب آقاي طارق قسو تبعه سوریه -53
 (Marcello Mundo Prado)جناب آقاي مارزلو ماندو پرادو تبعه مکزیک -54
 الدین تبعه سوریه حیمجناب آقاي خالد  -55
56- ع مراد تبعه لبنانجناب آقاي ناف 
57- لیحاوي تبعه عراقسرکار خانم آمنه الج 
 (Mohammad Ghasir)جناب آقاي محمدعلی قصیر تبعه لبنان -58

 ره غولی تبعه عراقآقاي حسن القَ جناب -59
 جناب آقاي محمود جواد تبعه عراق -60
 (Zein Barakat)جناب آقاي زین برکات تبعه سوریه -61
 جناب آقاي مجتبی نیکزاد تبعه افغانستان -62
 (Amin GHeram)جناب آقاي امین غرام تبعه تونس -63
 مکین تبعه پاکستانسرکار خانم زهرا تَ -64
 خانم زهرا موسوي تبعه عراقسرکار -65

 

 

 


