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 جوان دانشگاهپژوهشگر برتر  پیشکسوت دانشگاهپژوهشگر برتر 

  
 دکترحسن رنجبر عسکري

، 25،امتیاز سایر فعالیتها  37/73، امتیاز 15تعداد مقاالت
 89/4هر مقاله میانگین امتیاز

، سایر JCR :1 ،Scopus:1: 31/6/88تا  1/7/87بازه
 5: و امتیاز قابل قبول 9/16: ، امتیاز همایشی2: نمایه ها

، امتیاز Scopus:1 :31/6/89تا  1/7/88بازه 
 5: و امتیاز قابل قبول 4/18:همایشی

، 8/23:، امتیاز همایشی JCR:2:31/6/90تا  1/7/89بازه 
 5:امتیاز قابل قبول

، 6/4:، امتیاز همایشیJCR :2 :31/6/91تا  1/7/90بازه 
 6/4: امتیاز قابل قبول

، 4/11:، امتیاز همایشیJCR :6 :31/6/92تا  1/7/91بازه
 5: امتیاز قابل قبول

 کدکتر فاطمه پنجه علی بی
امتیاز سایر  ،5/27 ، امتیاز5تعداد مقاالت

 5/5هر مقالهمیانگین امتیاز،2/15فعالیتها
: و قابل قبول 6/3: امتیاز همایشی: 31/6/90تا  1/9/89بازه 

6/3 
و  6/3:، امتیاز همایشیJCR :1: 31/6/91تا  1/7/90بازه 

 6/3قابل قبول
، امتیاز ISI :3 ،JCR :1: 31/6/92تا  1/7/91بازه

 5و قابل قبول 5:همایشی

 رفسنجان) عج(پژوهشگران برتر دانشکده ها ي دانشگاه ولی عصر

      
 مختار کمیلی
 انسانیدانشکده ادبیات و علوم 

،امتیاز 27، امتیاز 6تعداد مقاالت
، میانگین امتیازهر 3سایر فعالیتها

 5/4مقاله
 ISC :2: 31/6/90تا  1/7/89بازه 
 ISC:1: 31/6/91تا  1/7/90بازه
 ISC :3: 31/6/92تا  1/7/91بازه 

 دکتر علی توکلی
 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

، 08/45، امتیاز10تعداد مقاالت
، 22سایر فعالیتهاامتیاز 

 5/4میانگین امتیازهر مقاله 
: 31/6/90تا  1/7/89بازه 

JCR :3و  2/3:همایشی ، امتیاز
 2/2قابل قبول

 JCR:31/6/91تا 1/7/90بازه 
و قابل  8/2:، امتیاز همایشی2:

 8/2قبول
 JCR:31/6/92تا 1/7/91بازه

و قابل  2/5: ، امتیاز همایشی5:
 5قبول

 دکتر ناصر شهسواري
 دانشکده علوم اداري و اقتصاد

، 12تعداد مقاالت
،امتیازسایر فعالیتها 58/34امتیاز
، میانگین امتیازهر 2/2

88/2مقاله  
، ISI :6: 31/6/92تا 1/7/91بازه 

ISC:2 ،Scopus :1 سایر ،
و  2/2:، امتیاز همایشی2:نمایه ها

 2/2قابل قبول

 دکتر رضا رنجبرکریمی
 دانشکده علوم پایه

، 17مقاالتتعداد 
، میانگین  46/63امتیاز

، میانگین امتیاز 73/3امتیاز
 73/3هر مقاله

 :31/6/90تا  1/7/89بازه
JCR :4 ،ISI:3 ،ISC:1 ،

و قابل  3/9:امتیاز همایشی
 5:قبول
: ISI: 31/6/91تا  1/7/90بازه

2 ،JCR :2، 
 ISI: 31/6/92تا  1/7/91بازه

 1:، سایر نمایه ها4:

 دکتر حمیدرضا کریمی
 دانشکده کشاورزي

، 27تعداد مقاالت 
، امتیاز سایر  48/94امتیاز

، میانگین 15فعالیتها 
 49/3امتیازهر مقاله 

: 31/6/90تا  1/7/89بازه 
ISI :3 ،Scopus :1 ،ISC 

و قابل  12:، امتیاز همایشی1:
 5:قبول
: 31/6/91تا  1/7/90بازه 

Scopus :2،ISI :1 ،JCR :
و قابل  9/7، امتیاز همایشی2

 5:قبول
: 31/6/92تا  1/7/91بازه 
ISI:2 ،Scopus :5 ،

ISC:6 ،JCR :3 سایر نمایه ،
و  9/6، امتیاز همایشی1:ها

 5قابل قبول

 دکتر علیرضا عرب سلغار
 دانشکده فنی و مهندسی

، 37/33، امتیاز8تعداد مقاالت
، میانگین 4امتیاز سایر فعالیتها
 17/4امتیازهر مقاله

، ISI:1: 31/6/91تا 1/7/91بازه 
و قابل  2/1:امتیاز همایشی

 2/1:قبول
 ISI:31/6/91تا  1/7/91بازه

و  8/1:، امتیاز همایشی7:
 8/1:قابل قبول



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رفسنجان) عج(پژوهشگران برتر گروه هاي آموزشی دانشگاه ولی عصر

        

دکتر سید حسین 
 میردهقان

 گروه باغبانی
، 12تعداد مقاالت

امتیازسایر ، 73/40امتیاز
،میانگین 2/19فعالیتها

 39/3امتیازهر مقاله
: 31/6/90تا  1/7/89بازه 

، امتیاز 2:سایر نمایه ها
 5و قابل قبول 8:همایشی

: 31/6/91تا  1/7/91بازه 
ISC :41:، سایر نمایه ها ،

و قابل  4/9امتیاز همایشی
 5قبول
: 31/6/92تا  1/7/91بازه

ISC :4 ،ISI :2 سایر ،
امتیاز ، 1:نمایه ها
و قابل  4/15:همایشی

 5قبول 

دکترعیسی 
 اسفندیارپور

 گروه علوم خاك
، 19تعداد مقاالت

،امتیاز  9/46امتیاز
، 15سایر فعالیتها

میانگین امتیازهر 
 468/2مقاله

تا  1/7/90بازه 
31/6/91 :ISC :3 ،

JCR :1 امتیاز ،
و  6/4:همایشی

 6/4قابل قبول 
تا  1/7/91بازه 
31/6/92 :JCR 

:3 ،ISI :2 ،ISC 
، سایر نمایه 5:

، امتیاز 1:ها
و قابل  4:همایشی

 4قبول 

دکتر حمید 
 جعفري

گروه زبان و ادبیات 
 فارسی

، 6تعداد مقاالت
،امتیاز  75/18امتیاز

، 2/8سایر فعالیتها
میانگین امتیازهر 

125/3مقاله  
تا  1/7/89بازه 
31/6/90 :ISC :1 

تا  1/7/90بازه 
31/6/91 :ISC :2 

تا  1/7/91بازه 
31/6/92 :ISC :4 

 دکتر محمد امین
 سمیع

 گروه گیاهپزشکی
، 16تعداد مقاالت

،امتیاز سایر 1/56امتیاز
، میانگین 5فعالیتها

5/3امتیازهر مقاله  
تا  1/7/91بازه 
31/6/92:ISI :3 ،

JCR :3 ،ISC :8 ،
، 2:سایر نمایه ها

امتیاز 
و  4/12:همایشی

 5:قابل قبول

دکتر حسین 
 دشتی

گروه زراعت و اصالح 
 نباتات

، 13تعداد مقاالت
،امتیاز  18/28امتیاز

، 6/4سایر فعالیتها
میانگین امتیازهر 

167/2مقاله  
تا  1/7/90بازه 
31/6/91 :ISI 

:2،ISC :5 امتیاز ،
و قابل  8/3:همایشی

 8/3قبول
تا  1/7/91بازه 
31/6/92:ISI :2 ،

ISC :4 امتیاز ،
و قابل  8/0:همایشی

 8/0قبول

محمدعلی  دکتر
 دهقان

 گروه ریاضی
، 12تعداد مقاالت

،امتیاز  77/42امتیاز
، 5سایر فعالیتها 

میانگین امتیازهر 
 56/3مقاله

تا  1/7/90بازه
31/6/91 :JCR :2 

،ISI :1 سایر نمایه ،
، امتیاز 1: ها

و قابل  9/7:همایشی
 5قبول 
تا  1/7/91بازه 
31/6/92 :JCR :6 ،

Scopus :1 سایر ،
 1:نمایه ها

دکتر محمد اناري 
 عباسی نژاد
 گروه شیمی

، 15تعداد مقاالت
،امتیاز 12/50امتیاز 

، 1/6سایر فعالیتها
میانگین امتیازهر 

 34/3مقاله
تا  1/7/90بازه
31/6/91 :ISI :7 ،

و  9/3امتیاز همایشی 
 9/3: قابل قبول

تا  1/7/91بازه 
31/6/92 :ISI :8  ،

و  2/2:امتیاز همایشی
 2/2:قابل قبول

 مهدي سویزيدکتر 
 گروه فیزیک
، 1تعداد مقاالت

، امتیاز سایر  33/5امتیاز
، میانگین 16فعالیتها

 33/5امتیازهر مقاله
: 31/6/90تا  1/7/89بازه

JCR :1 امتیاز ،
و قابل  2/19:همایشی

 5: قبول
: 31/6/91تا  1/7/90بازه

و  6/4:امتیاز همایشی
 6/4قابل قبول

: 31/6/92تا  1/7/91بازه
JCR :1 ،ISI :1 سایر ،

امتیاز ، 1:نمایه ها
و قابل  2/5:همایشی

 5:قبول



 

 رفسنجان آموزي پژوهشگران برتر دانش

 
  

 سارا صفایی حسین رحیمی شریفیان مرضیه

 ارتباط با صنعت پژوهشگر

 

  

 مهین رمضانی معصومه اسدي مطهره ایرانی

 با بیشترین ارجاعات پژوهشگر

 
 مهرابی نژاددکتر حسین 

 33/7ارجاعات  سالیانه میانگین

 
 رفسنجان) عج(پژوهشگران برتر دانشجویان دانشگاه ولی عصر

     

 

 محمدعلی حسنخانی فرد
 دانشجوي دکتري ریاضی

 فاطمه علیزاده 
دانشجوي ارشد 

 ریاضی

 فاطمه کریمی مسکون 
 دانشجوي ارشد فیزیک 

 سجاد توحیدي
 دانشجوي ارشد عمران

 امین مقبلی قدایی
دانشجوي ارشد 

 گیاهپزشکی

 محمد خالویی
دانشجوي کارشناسی 

 مهندس کامپیوتر


