پژوهشگران برتر استان در گروه های تخصصی
1

دکتر مجتبی شمسی پور -پژوهشگربرتراستان درگروه تخصصی علوم پایه از دانشگاه رازی

2

دکتر ستاررضایی – پژوهشگربرتراستان درگروه تخصصی علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی

3

دکتر حسین بنکداری -پژوهشگر برتراستان درگروه تخصصی فنی و مهندسی از دانشگاه رازی

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسالمی
4

دکتر فرانک موسوی(دانشکده علوم انسانی)

5

دکتر مصیب ناصری(دانشکده علوم پایه)

6

دکترفرزین شماع(دانشکده فنی و مهندسی)

7

دکترعلیرضا اطمینان(دانشکده کشاورزی)

پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور
8

دکتر ابراهیم نامداری (دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی)

9

دکتر بهمن سعیدی پور (دانشکده اقتصاد و مدیریت)

11

دکتر محمد رئوف حیدری فر (دانشکده علوم اجتماعی)

11

دکتر حجت ویسی (دانشکده علوم پایه)

12

دکتر فرامرز سهیلی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

13

دکتر مهدی کاکایی (دانشکده کشاورزی)

پژوهشگران برتر دانشگاه رازی
14

دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

15

دکتر مسعود رحیمی پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

16

دکترتورج زینی وند (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

17

دکتروحید تادیبی (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)

18

)دکتریاسرشهبازی (دانشکده دامپزشکی)

19

دکتر ناهید شاه آبادی (دانشکده شیمی)

21

دکترحامدرضا نیا (دانشکده علوم)

21

دکترشهرام فتاحی(دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی)

22

دکترمحمد حاجی عزیزی (دانشکده فنی و مهندسی)

23

دکتردانیال کهریزی(دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

24

دکتر امیرحسین علی بیگی (دانشکده کشاورزی)

پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه
25

دکترمهدی بحیرایی(دانشکده انرژی)

26

دکترسمیه بهزاد(دانشکده فناوری اطالعات)

پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی
27

دکتر شهاب رضاییان (دانشکده بهداشت)

28

دکترعلیرضاخاتونی(دانشکده پرستاری و مامایی)

29

دکترحبیباله خزایی(دانشکده پزشکی)

31

دکتریحیی صفری(دانشکده پیراپزشکی)

31

دکترمحمدحسین فرزایی(دانشکده داروسازی)

32

دکترحمیدرضامظفری(دانشکده دندانپزشکی)

33

دکترسید مصطفی نچواک(دانشکده علوم تغذیه)

جهاد دانشگاهی
34

بی تا حامد
مراکز تحقیقاتی

35

دکتر محمد رسول خزاعی(مرکز تحقیقات باروری و ناباروری)

36

دکتر خیراله یاری( مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی)

37

دکتر سجاد مرادی( مرکز تحقیقات دارورسانی نانو)

38
39

دکتررضامحمدی (معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)
دکتر مسیب حشمتی( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور)

دستگاه های اجرایی
41

دکتر محمد خیاط زنجانی(آموزش و پرورش)

41

دکتر اسحاق بهشور(اداره کل امور مالیاتی استان)

42

دکتر افشین چرابه (بانک کشاورزی)

43

علی حیدری دیزگرانی(تامین اجتماعی)

44

مهندس منصور احمدی(جهاد کشاورزی)

45

دکتر شهاب پاینده(دانشگاه رازی)

46

مهندس محمد الفتی(شرکت گاز استان کرمانشاه)

47

عثمان میرانی(صدا و سیما)

48

دکتر محمد معمار افتخاری(فرماندهی سپاه)

49

مهندس رحمان رجبی(معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم)

51

مهندس علی شیر نیازی فرد ( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور)

فناوران برتر
51

مهندس مجید مهدوی محتشم (آینده نزدیک رایان)

52

دکتر مجتبی بخشی پور(بتن پیکر زاگرس)

53

دکتر رضا بختیاری (تکین لیان پارس)

54

دکتر حامد منکرسی (رادپرداز رازی)

55

دکتر مهدی روزرخ (زیست فناور برگ آب کرمانشاه)

56

دکتر علی مصطفایی (فرآورده های زیستی رازی فراطب)

57

مهندس رؤیا چهری (فناوران تابش)

58

مهندس حسین هدایت (مارپیچ باختر)

59

مهندس احسان کرمی (هایا شیمی رازی)

