
 مراسم تقدیر از 
 پژوهشگران و فناوران برگسیده دانشگاه 

 1398سال 

1398 



 ويژه تقدير

 ارزنده و ماندگار خدماتبه پاس 

 و فناوریدر توسعه پژوهش  
   

 دانشگاه صنعتي شريفدر  



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استاد داًشکدُ فیسیک



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 1398برگسيدگان دانشگاه در سال 
 

 1397 سال عملکرد اساس بر

1398 



 همکاران استراتژيک دانشگاه



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 جٌاب آقای دکتر هْدی اخَاى



 برگسيدگان حوزه پژوهشي



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 يک درصد داوشمىدان پزاستىاد جُانتقديز اس 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

در  داًشگاُ صٌعتی شریف فْرست اساتیذ 
 هیاى یک درصذ داًشوٌذاى پراستٌاد جْاى

 دکتر محمدصالح تًاضعی دکتر علیمحمد روجبر دکترامید اخًان سید تقی اخًان ویاکیدکتر 

 دکتر محمد تقی احمدیان دکتر محمًد فتًحی  دکتر محسه اصغری دکتر عبدالرضا سیم چی

 دکتر امیررضا خًئی دکتر محمد حائری کًکبی امیرحسیه  دکتر

 دکتر محمد بهشاد شفیعی

 دکتر محمدحسه سعیدی

 دکتر مصطفی پرویاوی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هکاًیکاستاد داًشکدُ هٌْدسی 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 برقاستاد داًشکدُ هٌْدسی 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 علمي کشًرسزآمدان تقديز اس 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

داًشگاُ صٌعتی شریف فْرست اساتیذ 
 سرآهذاى علوی کشَردرهیاى 

 دکتر محمدرضا اجتهادی امید اخًاندکتر  دکترمهدی کارگریان دکتر علی اسفىدیار

 دکتريحید کریمی پًر دکتر محمد ارحامی  دکتر سهراب راهًار دکتر سید اکبر جعفری

 دکتر عبداهلل لىگری دکتر محمدرضا هرمزی وژاد دکتر عبدالرضا سیم چی دکتر محمدرضا محمدی

 علیرضا مشفقدکتر 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 گاٌ داوش بزگشيدٌ پژيَشگزان

 1398در سال 
 1397 سال در پژيَشي عملكزد وظز اس 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ٌ َا بزگشيدٌ پژيَشگزان  داوشكد

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 شیوی داًشکدُاستاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 علَم ریاضیاستاد داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 فیسیک داًشکدُداًشیار 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی برق داًشکدُداًشیار 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی شیوی ٍ ًفت داًشکدُاستاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 

 هٌْدسی عوراىداًشیار داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی کاهپیَتر داًشکدُاستاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی هکاًیک داًشکدُاستاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی ٍ علن هَاد داًشکدُداًشیار 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی َّافضا داًشکدُاسـتاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 داوشگاٌ بزگشيدٌ جًان پژيَشگز

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استادیار داًـشکدُ فیسیک



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استادیار داًـشکدُ هٌْدسی برق



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی هکاًیکاستادیار داًـشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ٌ َا تقديز شايستٍ پژيَشگزان  داوشكد

1397 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی عوراىاستاد داًـشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 داًشیار داًـشکدُ هٌْدسی شیوی ٍ ًفت  



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ييژٌ بابت بیشتزيه امتیاس چاپ تقديز 

 (1397سال )مقاالت در مجالت 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 اسـتاد داًـشکدُ شیوی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

پژيَشگز بزگشيدٌ پز استىاد داوشگاٌ 

 در پىج سال گذشتٍ

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی برقاسـتاد داًـشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 بیه المللياحد بزگشيدٌ در حًسٌ ريابط 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 تیي الوللٍاحذ ترگسیذُ در حَزُ رٍاتط 

 دکتر ابراّین آزادگاى



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 تیي الوللٍاحذ ترگسیذُ در حَزُ رٍاتط 

 کردخیلیعلی حسیٌی دکتر 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 پژيَشگزان شايستٍ تقديز در حًسٌ 

 بیه الملل ريابط 

1397 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استادیار داًـشکدُ هٌْدسی ٍ علن هَاد



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 اسـتاد داًـشکدُ هٌْدسی عوراى



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استادیار داًـشکدُ هٌْدسی َّافضا



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 کتاب لیفأت حًسٌ

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هؤلف ترگسیذُ داًشگاُ 
 حَزُ کتاب تِ زتاى خارجیدر 

 اسـتاد داًشکدُ فیسیک



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 ترگسیذُ داًشگاُهؤلف 
 حَزُ کتة فارسیدر 

 هَادداًشکدُ هٌْدسی ٍ علن اسـتاد 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هؤلف ترگسیذُ داًشگاُ
 در حَزُ کتة فارسی

 
شیوی ٍ ًفتهٌْدسی داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هؤلف کتاب شایستِ تقذیر داًشگاُ
 

 فیسیکاستادیار داًـشکدُ 

 دکتر علی اکبر ابَالحسٌی
 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هؤلف کتاب شایستِ تقذیر داًشگاُ
 

 اسـتاد گرٍُ فلسفِ علن

 دکتر سیدحسي حسیٌی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ٌ َای بزگشيدٌ  آسمايشگا

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

پصٍّشگر ترگسیذُ درحَزُ تَسعِ 
 آزهایشگاُ پصٍّشی یا صٌعتی

 98در سال 

 دکتر هحسي اصغری  
 هٌْدسی هکاًیکاسـتاد داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 داًشگاُشایستِ تقذیر آزهایشگاُ 
 98در سال 

 شرکت کفا
 



 برگسيدگان حوزه فناوری
 و ارتباط با صنعت  

 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ٌ ی کشًری  فىاير بزگشيد

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ُ ی کشَری  فٌاٍر ترگسیذ

 هٌْدسی هکاًیکاسـتاد داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ٌ  جشىًارٌ خًارسمي  بزگشيد

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 رتثِ اٍل طرح ّای تَسعِ ای 
 سی ٍ دٍهیي جشٌَارُ تیي الوللی خَارزهیدر 

 استاد داًشکدُ هٌْدسی هکاًیک



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 ترگسیذُ هَفق در تَلیذ هلی  طرح ّای رتثِ اٍل 
 سی ٍ دٍهیي جشٌَارُ تیي الوللی خَارزهیدر 

 هٌْدسی برقداًشیار داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

ترگسیذُ ٍیصُ تا ارائِ ًقش هَثر در تَسعِ ًظری ٍ  
 کارتری هٌْذسی هَاد ٍ هتالَرشی در ایراى  

 سی ٍ دٍهیي جشٌَارُ تیي الوللی خَارزهیدر 

 ٍ علن هَاداستاد داًشکدُ هٌْدسی 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 تخصصی هکاترًٍیک  رتثِ دٍم پصٍّش ّای کارتردی در گرٍُ 
 سی ٍ دٍهیي جشٌَارُ تیي الوللی خَارزهیدر 

 هٌْدسی َّافضااستادیار داًشکدُ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

رتثِ دٍم تخش پصٍّش ّای کارتردی 
 خَارزهیجشٌَارُ جَاى در تیستویي 

 هٌْدس رضا هٌتظری



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 رتثِ اٍل پصٍّش ّای کارتردی در گرٍُ هکاًیک 
 تیست ٍ یکویي جشٌَارُ جَاى خَارزهیدر 

 :  استاد راٌّوا
 هحودرضا سلطاًیدکتر 

 دکتر هحود فراّاًی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 رتثِ دٍم ًَ آٍری 
 تیست ٍ یکویي جشٌَارُ جَاى خَارزهیدر 

 :  استاد راٌّوا
 دکتر هحودرضا عارف



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 طرح ّای ترگسیذُ تخش پرٍشّای  هشترک صٌعت ٍ داًشگاُ  
   98فٌاٍری در سال تِ اًتخاب ٍزارت علَم، تحقیقات ٍ 

 داًشکدُ هٌْدسی برق اسـتاد 

 (هاَّارُ دٍستی)طراحی ٍ ساخت ٍ پرتاب هاَّارُ کَچک 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 هٌْدسی هکاًیکاسـتاد داًشکدُ 

 بْیٌِ سازی ربات دستیار آهَزش زباى اشارُ بِ کَدکاى ًاشٌَا

 طرح ّای ترگسیذُ تخش پرٍشّای  هشترک صٌعت ٍ داًشگاُ  
   98تِ اًتخاب ٍزارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری در سال 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 بزگشيدٌ داوشگاٌ پژيَشگزان 

 در حًسٌ ارتباط با صىعت

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 پصٍّشگر ترگسیذُ داًشگاُ 
 در حَزُ ارتثاط تا صٌعت

 استادیار داًشکدُ علَم ریاضی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 پصٍّشگر ترگسیذُ داًشگاُ  
 در حَزُ تَسعِ فٌاٍری

 هکاًیکداًشیار داًشکدُ هٌْدسی 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 مزكش خدمات فناوري بزگشیده 

 اس نظز حجم فعاليت هاي صنعتي



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 دفتز خدمات فناوري بزگشیده 

 اس نظز حجم فعاليت هاي صنعتي



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 مزكش خدمات فناوري بزگشیده  

 اس نظز جذب و بكارگيزي دانشجویان و پژوهشگزان



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 خدمات فناوري بزگشیده  دفتز 

 اس نظز جذب و بكارگيزي دانشجویان و پژوهشگزان



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 بزگشيدٌ داوشگاٌ پژيَشگزان 

 پارک علم ي فىايریدر حًسٌ 

1398 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 استارتاج ترگسیذُ شتاب دٌّذُ شریف
 

 هٌْدس حسیي گَدرزی



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 شرکت ترگسیذُ هرکس رشذ پارک علن ٍ فٌاٍری

 هٌْدس حویدرضا ًصیری



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 

 (تخش پسارشذ)فٌاٍری علن ٍ پارک شرکت ترگسیذُ 

 هٌْدس علی آقائی



 تقدير ويژه

به پاس يک عمر خدمات صادقانه در 

 پژوهش و فناوری پشتیباني از
   

 در دانشگاه صنعتي شريف 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 



 صىعتي شزيفداوشگاٌ               1398پژيَش ي فىايری  مزاسم َفتٍ 


