
 و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه گلستان 1399برگزاری آئین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال 

 1399آذر  ۲۲شنبه 

به گزارش روابط عمومی، آئین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه گلستان با 

آذر ماه  ۲۲حضور هیات رئیسه، مسئوالن و اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه به صورت مجازی در روز شنبه 

 سال جاری برگزار شد.

دانشگاه، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری از تالش و زحمات  دکتر حسین مومنی معاون پژوهش و فناوری 

 اعضای هیات علمی، دانشکده ها و همکاران معاونت پژوهش و فناوری تشکر کرد.

 

ها بر ه ها گفت: تا سال گذشته، دانشگاهدر ابتدا دکتر مومنی با اشاره به تغییر معیارهای ارزیابی و رتبه بندی دانشگا

%(، فعالیت های اجتماعی ۲%(، تسهیالت )10%(، وجهه بین المللی )58%(، پژوهشی )۲8مبنای پنج معیار آموزشی )

%(، پژوهشی 30دید دانشگاه ها براساس معیار های آموزشی )%( ارزیابی می شدند، اما از سال ج۲و اقتصادی )

%(، خدمات و زیرساخت ها و 10%(، اثر گذاری اقتصادی )10%(، بین المللی سازی )۲0%(، فناوری و نوآوری )۲5)

 ( رتبه بندی خواهند شد.5تسهیالت )%

 

گاه در سال های آتی باید برنامه ریزی ها، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اذعان کرد: برای ارتقا و افزایش رتبه دانش

 پیدا سوق سازی المللی بین و سیاست گذاری ها، حمایت های مالی و معنوی دانشگاه به سمت فعالیت های فناورانه

 .کند

 

 17در ادامه مراسم، وی به تشریح اهم اقدامات و فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت و گفت: 



تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و دستگاه های  1۲میلیارد ریال و  1۲هشی خارج از دانشگاه به مبلغ قرارداد پژو

طرح فناورانه  44واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه پذیرش و  11منعقد شد. همچنین  99تا آذر  98اجرایی از آذر 

(TRL در سامانه ملی )irantechhub .ثبت گردید  

 

تاکنون، چهار محقق پسا دکترا در دانشگاه جذب و از تاسیس دو واحد فناور توسط  98: از آذر دکتر مومنی افزود

 ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه حمایت شد.

 

 

در پایان دکتر پونه ابراهیمی مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه به پاس قدردانی از زحمات پژوهشگران و فناوران 

 نشگاه، اسامی افراد برگزیده را به شرح ذیل اعالم کرد:برتر دا

 

 

 

 

 

 



 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

  عضو هیات علمی
           تصویر       عنوان دانشکده

 دکتر قاسم بهلکه 1

فنی و 

مهندسی علی 

 آباد

  پژوهشگر برجسته دانشگاه

درصد  ۲پژوهشگر برتر در شمار دانشمندان 

برتر دنیا )براساس گزارش تخصصی دانشگاه 

 (استنفورد

مقاله نمایه  100پژوهشگر برتر با بیش از 

   ISI - JCR شده در پایگاه اطالعاتی

 

۲ 
دکتر حمید رضا 

 صادقی پور
  پژوهشگر برتر دانشکده علوم

 

3 
دکتر محسن 

 شادمهری
  پژوهشگر برتر دانشکده علوم

 

  پژوهشگر برتر دانشکده علوم دکتر مهناز اقدسی 4

 



5 
دکتر غالمرضا 

 روشن
 علوم انسانی

  پژوهشگر برتر دانشکده

سر دبیر مجله  -98فعالین پژوهشی سال 

 تغییرات آب و هوایی

 

6 
دکتر هیوا 

 محمودی
  پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

 

 دکتر مهدی غفاری 7

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

  پژوهشگر برتر دانشکده

 

8 
دکتر معصومه 

 رحیمی

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

  پژوهشگر برتر دانشکده

 



9 
دکترکیازند 

 فصیحی

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

 پژوهشگر برتر دانشکده

 

10 
دکتر محمد صالح 

 شفیعیان

فنی و 

مهندسی علی 

 آباد

درصد  ۲پژوهشگر برتر در شمار دانشمندان 

برتر دنیا )براساس گزارش تخصصی دانشگاه 

 (استنفورد

 

11 
دکتر محمد علی 

 تورنگی

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

پژوهشگر برتر در زمینه کتاب تالیفی نمونه 

دانشگاه )کتاب ترمودینامیک مهندسی 

 (شیمی

 

 دکتر هانیه شکی 1۲

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

 فناور برتر دانشگاه

 



13 
دکتر حسین 

 مومنی

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

 پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعت

 

 علوم دکتر بهنام شفیعی 14

 ملی دبیر همایش -98فعالین پژوهشی سال 

 دریای و البرز کوهزاد شناسی زمین دوساالنه

 خزر

 

 علوم دکتر حامد رضایی 15

دبیر اجرایی  -98فعالین پژوهشی سال 

 کوهزاد شناسی زمین دوساالنه ملی همایش

 زرخ دریای و البرز

 

 علوم دکتر آرش امینی 16

دبیر علمی  -98فعالین پژوهشی سال 

 کوهزاد شناسی زمین دوساالنه ملی همایش

 خزر دریای و البرز

 



17 
دکتر محمد 

 مقصودلو

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

برگزارکننده  -98فعالین پژوهشی سال 

سومین دوره لیگ اینترنت اشیا منطقه شمال 

 و شمال شرق کشور در دانشگاه

 

18 
دکتر محبوبه 

 علیزاده
 علوم

برگزارکننده  -98فعالین پژوهشی سال 

 مسابقه شهر ریاضی در دانشگاه

 

19 
دکتر مجید 

 زیارتبان

فنی و 

مهندسی 

 گرگان

برگزارکننده  -98فعالین پژوهشی سال 

 در دانشگاه ICT-Challenge رویداد علمی

 

 علوم انسانی دکتر لیال نوروزپور ۲0
تالیف کتاب  -98فعالین پژوهشی سال 

 قصیده سرایان سبک عراقی

 



۲1 
دکتر همایون 

 جمشیدیان
 علوم انسانی

تالیف کتاب  -98فعالین پژوهشی سال 

 قصیده سرایان سبک عراقی

 

۲۲ 
دکتر علی اکبر 

 نجفی کانی
 علوم انسانی

تدوین کتاب  -98فعالین پژوهشی سال 

مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه های 

 انسانی

 

۲3 
دکتر جعفر میرعلی 

 کتولی
 علوم انسانی

سردبیر مجله  -98فعالین پژوهشی سال 

 آمایش جغرافیایی فضا

 

 علی دهقانی ۲4

فنی و 

مهندسی علی 

 آباد

 دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه

 

  

 


