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استادبرنامه ریزی آموزشیدانشگاه اصفهاناصفهاناحمد رضا نصر56

استادمرتع داریصنعتی اصفهاناصفهانمحمدرضا وهابی57

استاداصالح نباتاتصنعتی اصفهاناصفهانسید علی میرمحمدی میبدی58

استادخاک شناسیصنعتی اصفهاناصفهانمحمد علی حاج عباسی59

دانشیاردامپروریصنعتی اصفهاناصفهانعباس پاکدل60
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دانشیارشیمیصنعتی اصفهاناصفهانعلی اکبر دادخواه62

دانشیارمهندسی برقصنعتی اصفهاناصفهانمحمدرضا احمدزاده63
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دانشیارعمرانصنعتی اصفهاناصفهانمحمد علی روشن ضمیر67

استادشیمیدولتی کاشاناصفهانجواد صفایی قمی68

دانشیاربرقدولتی کاشاناصفهانعباس کتابی69

دانشیارمنابع طبیعیدولتی کاشاناصفهانعباسعلی ولی70

دانشیارشیمیدولتی کاشاناصفهانمهدی شبانی71

استادیاربرقدولتی کاشاناصفهانمحمدرضا ذوقی72

استادیاربرقدولتی کاشاناصفهانعلیرضا فرجی73

استادیارریاضیدولتی کاشاناصفهانجالل عسگری فرسنگی74

استادیارحسابداریآزاد اسالمی واحد کاشاناصفهانمیثم عرب زاده75

استادیارالهیاتآزاد اسالمی واحد کاشاناصفهانحسین خوشدل76

استادیاربرقآزاد اسالمی واحد کاشاناصفهانوحید امیر77

استادیارالهیاتآزاد اسالمی واحد کاشاناصفهانمحمد ناصحی78

استادیارفیزیکآزاد اسالمی واحد کاشاناصفهانحسین زینلی79
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استادیارقرآنآزاد اسالمی واحد خمینی شهراصفهانسعید فقیه ایمانی83

استادیارفلسفه آزاد اسالمی واحد خمینی شهراصفهانسید علی هادیان84
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استادیارمکانیکآزاد اسالمی واحد خمینی شهراصفهانعلی حیدری90

دانشیارکشاورزیآزاد اسالمی واحد فریدناصفهانمحمدرضا نادری91

استادیارکشاورزیآزاد اسالمی واحد فریدناصفهانعلی غالمی92

استادیارریاضیآزاد اسالمی واحد فریدناصفهانحمید صادقی93

استادیارمنابع طبیعیآزاد اسالمی واحد شاهین شهراصفهانمسعود نصری94



استادیاربرقآزاد اسالمی واحد تیراناصفهانفرهاد مصری نژاد95

دانشیارتاریخاصفهاناصفهانعلی اکبر جعفری96
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استادیارمشاورهپیام نور واحد نجف آباداصفهاننعمت اله صالحی98

استادیارعلوم سیاسیپیام نور واحد نجف آباداصفهانمحمدعلی محمودی قهساره99

استادیارروانشناسیپیام نور واحد نجف آباداصفهانحمید کاظمی100
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دانشیارعلوم سیاسیآزاداسالمی شهرضااصفهانعلیرضا گلشنی103

دانشیارشیمیآزاداسالمی شهرضااصفهانمجید کالهدوزان104

استادیارروابط بین المللآزاداسالمی شهرضااصفهانبشیر اسماعیلی105
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دانشیارزراعت و اصالح نباتاتآزاد اسالمی واحد اصفهاناصفهانمحمدرضا نادری109

دانشیارعلوم دامیآزاد اسالمی واحد اصفهاناصفهانمجید طغیانی110

دانشیاردامپزشکیآزاد اسالمی واحد اصفهاناصفهاناکبر پیرستانی111
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استادیارعلوم سیاسیآزاد اسالمی واحد شهرضااصفهانمسعود جعفری نژاد114

دانشیارشهرسازیدانشگاه هنراصفهانمحمود محمدی115

دانشیارمعماریدانشگاه هنراصفهاناحمدامین پور116

دانشیارمعماریدانشگاه هنراصفهانمهدی محمودی کمال آباد117

دانشیارشهرسازیدانشگاه هنراصفهانمحمود قلعه نویی118

استادیارمعماریدانشگاه هنراصفهانمحمدرضا نیلفروشان119

استادیارشهرسازیدانشگاه هنراصفهاناحمدشاهیوندی120

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه اصفهاناصفهانمحمد بیدهندی121

دانشیارمدیریتدانشگاه اصفهاناصفهانعلی کاظمی122

استادیارعربیدانشگاه اصفهاناصفهانسردار اصالنی123

استادیارمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهاناصفهانمحسن صراف124

استادیارعربیدانشگاه اصفهاناصفهانرضا سلیمان زاده نجفی125

استادیارعربیدانشگاه اصفهاناصفهانمحمد خاقانی126

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه اصفهاناصفهاناحمد رضا نصر127

دانشیارمدیریت آموزشیدانشگاه آزادالبرزرمضان جهانیان128

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه آزادالبرزمهدی مختار زاده129

استادیارادبیات عربدانشگاه آزادالبرزحسن شوندی130

استاد یارعلوم سیاسیدانشگاه آزادالبرزبهزاد دانشفر131

استاد یارتاریخ اسالمدانشگاه آزادالبرزسید اسالم ظهرابی132

استاد یارمکانیکدانشگاه آزادالبرزرسول باقری133

استاد یارروانشناسیدانشگاه آزادالبرزمحمد رضا بلیاد134

استاد یارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه آزادالبرزیعقوب فتحی135

استادمهندس مواددانشگاه آزادالبرزمحمدرضا رحیمی پور136

استادمهندسی بایو مواددانشگاه آزادالبرزعلی زمانیان137
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کشاورزی
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استادیارباستان شناسیعلمی کاربردیایالمدکتر حبیب اله محمودیان141

دانشیارمدیریتایالمایالمدکتر صیدمهدی ویسه142



استادیارجغرافیاایالمایالمدکتر محمد سالورزی زاده143

استادیارالهیاتایالمایالمدکتر کریم کوخایی زاده144

استادیارزراعتآزاد اسالمیایالمدکتر محمد میرزایی حیدری145

استادیارجنگلداریآزاد اسالمیایالمدکتر بهروز ناصری146

استادیارمیکروبیولوژیآزاد اسالمیایالمدکتر مهدی عباسی147

استادیارتربیت بدنیپیام نورایالمدکتر هادی عبدی148

استادیارتربیت بدنیپیام نورایالمدکتر همت اله بسطامی149
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دانشیارکامپیوتردانشگاه آزاد اسالمی خویآذربایجان شرقیعبدالرضا  حاتملو 151
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استادیارزبان و ادبیات عربیدانشکده علوم قرآنی آذربایجان شرقیعسگر بابازاده اقدم 153

استادیارآموزش پرستاریدانشکده علوم پزشکی خویآذربایجان شرقیحسین متعارفی154

استادیارفلسفه تطبیقیدانشگاه آزاد اسالمی خویآذربایجان شرقیعلی رضاپور مقدم155

استاد تمامفیزیکارومیهآذربایجان غربیدکتر هادی گودرزی156

استاد تمامآب-عمرانارومیهآذربایجان غربیدکتر جواد بهمنش157

استاد تمامزبان و ادبیات فارسیارومیهآذربایجان غربیدکتر بهمن نزهت158

دانشیارعلوم کشاورزیپیام نور ارومیهآذربایجان غربیدکتر اسماعیل قلی نژاد159
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استادیارفیزیکارومیهآذربایجان غربیدکتر رحیم نادرعلی162

استادیارفقه و حقوق اسالمیپیام نور ارومیهآذربایجان غربیدکتر  صالح نوری163

استادیارزبان و ادبیات عربیدانشکده علوم قرآنیآذربایجان غربیدکتر عسگر بابا زاده اقدم164

استادیارآموزش پرستاریدانشکده پرستاری خویآذربایجان غربیدکتر حسین متعارفی165

استادیارکشاورزیآزاد اسالمیبوشهرمحمد مدرسی166

استادیارعلوم تربیتیآزاد اسالمیبوشهرقدیر خواجه پور167

استادیارتاریخآزاد اسالمیبوشهررضا دشتی168

استادیارالهیات ومعارفآزاد اسالمیبوشهرباقر گرگین169

دانشیارشیمیآزاد اسالمیبوشهرعبدالکریم زارع170

استادیارجامعه شناسیآزاد اسالمیبوشهرعبداهلل نجفی اصل171

استادیارفلسفهآزاد اسالمیبوشهرانسیه ماهینی172

استادیارفقهآزاد اسالمیبوشهرمحمد چمکوری173

استادیارجامعه شناسیآزاد اسالمیبوشهرحسن جمالی174

استادیارکامپیوترآزاد اسالمیبوشهرنواب خضری175

استادیارفقه و حقوقدانشگاه الزهراتهرانمرضیه خزعلی176

استادیارفقه و حقوقدانشگاه الزهراتهرانلیال ثمنی177

استادیارمشاوره خانواده درمانیدانشگاه الزهراتهرانمریم سلگی178

استادیارروانشناسیدانشگاه الزهراتهرانفاطمه سیاض179

استادیارفقه و حقوقدانشگاه الزهراتهرانحدیث رجبی 180

استادیارزمین شناسیجنوب-آزاد واحد تهرانتهرانقدرت اهلل محمدی 181
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استادیارفیزیکپیام نور بیرجندخراسان جنوبیحسین گلنارکار345

استادآمارفردوسی مشهدخراسان رضویعبدالحمید رضائی رکن آبادی346

استادآموزش ریاضیفردوسی مشهدخراسان رضویسید حسن علم الهدائی347

استادمکانیکفردوسی مشهدخراسان رضویمحسن قاضی خانی348

دانشیارریاضی محضفردوسی مشهدخراسان رضویعلیرضا زمانی بهابادی349

دانشیارفلسفه و کالمفردوسی مشهدخراسان رضویسیدحسین سیدموسوی350

دانشیارالهیاتفردوسی مشهدخراسان رضویمحمدرضا جواهری351



استادیارزیست شناسیفردوسی مشهدخراسان رضویعلی اکبر حداد مشهدریزه352

استادیارآمارفردوسی مشهدخراسان رضویمهدی جباری نوقابی353

استادیارمدیریت(ع)امام رضا خراسان رضویسید مرتضی غیور354

استادیارمهندسی برقفردوسی مشهدخراسان رضویسید علیرضا سیدین355

استاد یارمدیریتدانشگاه آزادخراسان شمالیمحمد شیخ زاده356

استاد یارمدیریتدانشگاه آزادخراسان شمالیحامد خراسانی357

استاد یارمدیریتدانشگاه آزادخراسان شمالیرجبعلی وثوقی358

استاد یارمدیریتدانشگاه آزادخراسان شمالیرمضانعلی نادری359

استاد یارریاضیدانشگاه آزادخراسان شمالیابوالفضل نیازی مطلق360

استاد یارریاضیدانشگاه آزادخراسان شمالیامید رضا دهقان361

استاد یارآماردانشگاه آزادخراسان شمالیمحمد  مهوش362

استاد یارعلوم اجتماعیپیام نورخراسان شمالیعبدالرضا فرزانه363

استاد یارفنیپیام نورخراسان شمالیحسن محمدی پیروز364

استاد یارفنیپیام نورخراسان شمالیابوذر بشارتی365

استادروانشناسی صنعتی سازمانیشهید چمران اهوازخوزستانکیومرث بشلیده366

استادبرنامه ریزی شهریشهید چمران اهوازخوزستانسعید ملکی367

دانشیارزمین شناسیشهید چمران اهوازخوزستانعادل ساکی368

استادیاربرق کنترلشهید چمران اهوازخوزستانسید محسن سید موسوی369

استادیارزراعتشهید چمران اهوازخوزستانمجتبی علوی فاضل370

استادیارحسابداریشهید چمران اهوازخوزستانعلی محمودی371

استادیارزمین شناسیآزاد اهوازخوزستانمحمد امین غالمزاده372

استادیارفلسفهآزاد اهوازخوزستانسید سجاد ساداتی373

استادیارمهندسی آبآزاد اهوازخوزستانداود خدادای دهکردی374

استادیارمکانیکآزاد اهوازخوزستانمحمدرضا صفاریان375

استادیارعلوم قرآن و حدیثآزاد اهوازخوزستانعزیزی... عنایت ا376

استادیارزبان انگلیسیآزاد اهوازخوزستانمهران معماری377

استادیارشیمیپیام نور اهوازخوزستاناحسان درونه378

استادیاراقتصاد و مدیریتپیام نور اهوازخوزستانمحمدرضا شکوهی379

استادیارریاضیپیام نور اهوازخوزستانمحمدرضا حیدری توانی380

استادیارنرم افزارپیام نور اهوازخوزستانعلی براتی381

دانشیارعمراندانشگاه زنجانزنجاندکتر جالل بازرگان382

دانشیاربیوشیمیدانشگاه زنجانزنجانوهب جعفریان383

دانشیارفیزیکدانشگاه زنجانزنجانفرهاد خوئینی384

استاد تمامکشاورزیدانشگاه زنجانزنجاننجم الدین مرتضوی385

استاد تمامشیمیدانشگاه زنجانزنجانعلی رمضانی386

استادتمامالهیاتدانشگاه زنجانزنجانبهرام بهرامی387

استاد یارالکترونیکدانشگاه زنجانزنجانمصطفی طاهری388

استاد یارمدیریتدانشگاه زنجانزنجانحسین محمدی389

استادیارشیمیدانشگاه زنجانزنجانحمید ارجمند فر390

استادیارمدیریتدانشگاه زنجانزنجانرضا پیرایش391

استاد تماممکانیکسمنانسمنانسیف اله   سعدالدین392

استاد تماممدیریت سیستمهاایوانکیسمنانعلیمحمد احمد وند393

استاد تمامزیست شناسیدامغانسمنانغالم حسن واعظی394

دانشیارمدیریتایوانکیسمنانسید عباس  کاظمی395

دانشیارمدیریتایوانکیسمنانسیدعببدالرضا حسینی396

دانشیارمدیریتآزاد اسالمی واحد دامغانسمناننعمت اله نعمتی397

استادیاردامپزشکیسمنانسمنانحمیدرضا   محمدی398

استاد یارمعماریایوانکیسمنانحسین  عالی399



استادیارریاضیایوانکیسمنانمهدی کرکه آبادی400

استادیارمدیریتایوانکیسمنانسید عباس  کاظمی401

استادیارفقه و مبانیآزاد اسالمی واحد سمنانسمنانمحمد روحانی مقدم402

استادیارمعدندامغانسمنانعلی اکبر حسن نژاد403

استادیارمعدنآزاد اسالمی واحد شاهرودسمنانسید احمد ابوالقاسمی فر404

دانشیارکشاورزیآزاد اسالمی واحد گرمسارسمنانمحمدصادق صبوری405

استادیارکشاورزیآزاد اسالمی واحد گرمسارسمنانمنصور  طیوری406

استادیارفیزیک پالسماآزاد اسالمی واحد گرمسارسمنانجعفر  حبیبیان407

استادیارپاتولوژِیآزاد اسالمی واحد گرمسارسمنانمحمدرضا محمدی مالیری408

استاد تمامفیزیکدانشگاه شیرازفارسمحمد مهدی علیشاهی409

استاد تماممخابراتدانشگاه شیرازفارسشاهرخ جم410

استاد تمامانگل شناسیدانشگاه شیرازفارسمحمد مؤذنی411

دانشیارالهیاتدانشگاه شیرازفارسمحمد جواد سلمانپور412

دانشیارمدیریت آموزشیدانشگاه شیرازفارسجعفر ترک زاده413

دانشیارفیزیکدانشگاه شیرازفارسعطا اهلل ربیعی414

استادیارمدیریت آموزشیپیام نور شیرازفارسمحسن جاجرمی زاده415

استادیاراقتصاددانشگاه شیرازفارسپرویز رستم زاده416

استادیارمهندسی شیمیآزاد شیرازفارسایمان خنسا417

استادیارعلوم سیاسیپیام نور شیرازفارسعلی شجاعی فر418

استادیارعمراندانشگاه قزوینقزوینمهدی مهدیخانی419

دانشیارگیاه شناسیدانشگاه قزوینقزوینعباس ارباب420

استاد تماممعماریدانشگاه قزوینقزوینحسن ذوالفقارزاده421

 استاد تمامفیزیکدانشگاه قزوینقزوینمحمدرضا خانلری422

استاد تمامکشاورزیدانشگاه قزوینقزوینجعفر احمدی423

استادیارحسابداریدانشگاه آزادقزوینمهدی بشکوه424

استادیارالهیات و معارفدانشگاه آزادقزوینحسین محمدی425

استادیاربرقدانشگاه آزادقزوینمهران گودرزوند چگینی426

دانشیارفلسفهدانشگاه آزادقزوینمیثم اکبرزاده427

دانشیارمنابع طبیعیدانشگاه آزادقزوینرحیم حداد428

دانشیارفلسفه و الهیاتدانشگاه قزوینقزوینحسینی مهر429

دانشیار زبان وادبیات عربدانشگاه قزوینقزویننرگس انصاری430

دانشیارزبان وادبیات فارسیدانشگاه قزوینقزوینسید علی قاسم زاده431

استاد تمامفلسفه وکالمآزاد قمقممحمد مهدی گرجیان432

استاد تمامفلسفهآزاد قمقمسید احمد غفاری قره باغی433

استاد تمام(سطح چهار)حوزوی آزاد قمقمعسکر  دیرباز434

دانشیارریاضی محضآزاد قمقماحمد  غالمی435

دانشیارمیکروبیولوژیآزاد قمقممحمد  دخیلی436

دانشیار(سطح چهار)حوزوی آزاد قمقمیداله  دادجو437

استاد یارمعارف اسالمیآزاد قمقمعلی   رمضانی438

استاد یارفلسفهآزاد قمقماحمد  شفیعی439

استاد یار(سطح چهار)حوزوی دانشگاه قمقممجتبی  الهیان440

استاد یارپزشکیدانشگاه قمقمعلی  احمدی441

دانشیارادبیات عربدانشگاه کردستانکردستانمحسن پیشوایی442

استادیارپزشک عمومیدانشگاه کردستانکردستانعلی شکری443

استادیارالهیاتدانشگاه کردستانکردستانعلی اصغرحسینی444

استادیارعلوم دامیدانشگاه کردستانکردستانمحمدامیری اندی445

دانشیاراقتصادکشاورزیدانشگاه کردستانکردستانمحمود کوشش صبا446

دانشیارحسابداریدانشگاه کردستانکردستانمحمد نظری پور447



استادیارادبیات فارسیدانشگاه کردستانکردستانجواد خانلری448

دانشیاردامپزشکیدانشگاه کردستانکردستانشاهین فکور449

استادیارکشاورزیدانشگاه کردستانکردستانایرج طهماسبی450

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه کردستانکردستانمهدی صالحی451

استادیاردامپزشکیدانشگاه کردستانکردستانعلی اکبر امیری452

استادیارحقوقدانشگاه کردستانکردستانمهدی حاتمی453

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانمحمود بابایی454

استادیاراقتصاددانشگاه شیدباهنر کرمانکرماننوراهلل صالحی455

استادیارحقوقدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانمحمد امینی زاده456

استادیارادبیات عربدانشگاه شهیدباهنرکرمانکرمانعلی اصغر یاری457

دانشیاراقتصاداسالمیدانشگاه پیام نور کرمانکرمانحمیدتابلی458

دانشیارریاضیدانشگاه شهیدباهنرکرمانکرماناکبر نظری459

دانشیاربرقدانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانکرمانروح اهلل فدایی نژاد460

استاد تمامکشاورزیدانشگاه شهیدباهنرکرمانکرمانعلی اصغر مظفری461

استاد تماماقتصاددانشگاه شهیدباهنرکرمانکرمانحسین مهرابی462

استاد تماماقتصاددانشگاه شهیدباهنرکرمانکرمانسید عبدالمجیدجالیی463

استاد تمامشیمیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهمحمد باقر قلی وند464

استاد تمامزبان و ادبیات فارسیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهمحمد ابراهیم مالمیر465

استادیارزیست شناسیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهنامدار یوسفوند466

استادیارجامعه شناسیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهمحسن صفاریان467

دانشیاربرقدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهعلیرضا دودمان تیپی468

دانشیارریاضیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاههوشمند عزیزی469

دانشیارمکانیکدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهمصطفی صطفایی470

استاد تمامکتابداریدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهامین زارع471

دانشیارجامعه شناسیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهعلی مرادی472

استادیارعرفان اسالمیدانشگاه کرمانشاهکرمانشاهسیروس مرادی473

دانشیارجغرافیاگلستانگلستانعلیرضا خواجه شاهکویی474

استادیارتاریخگلستانگلستانمصیب عباسی475

استادیاراصالح نباتاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانعلی اصغر نصراله نژادقمی476

استادیارمهندسی آبعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانموسی حسام477

استادیارانقالب اسالمیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانیداله سپهری478

استادتمامعلوم جنگلعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستان شعبان شتایی جویبار479

استادتمامصنایع غذاییعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانیحیی مقصودلو480

دانشیارگیاهان داروئیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانخدایار همتی481

استادیارعلوم جنگلعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانمحمدرضا کاووسی482

استادیارزبان و ادبیات عربپیام نورگلستان اسماعیل نادری483

استادیارشیالتدولتی گنبدگلستان حجت اله جعفریان484

استادتمامصنایع غذاییعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانمرتضی خمیری485

استادیارفقه و اصولفرهنگیانگلستانعلیرضا رحیمی نژاد486

استادیارعلوم اجتماعیدانشگاه پیام نور استان گیالنگیالنمهرداد توکلی راد487

دانشیارعلوم جغرافیاییدانشگاه آزاد واحد رشتگیالنپرویز رضایی488

استادیارزراعت و اصالح نباتاتدانشگاه آزاد واحد تالشگیالنحسن اخگری489

استادیارزبان و ادبیات فارسیجهاد دانشگاهی استان گیالنگیالنسید احمد ذبیحی490

استادیارمهندسی مواددانشگاه پیام نور استان گیالنگیالنکیوان میرزایی491

استاد تمامزبان و ادبیات عربیدانشگاه لرستانلرستانعلی  نظری492

استاد تمامشیمیدانشگاه لرستانلرستانعبداهلل یاری493

استاد تمامکشاورزیدانشگاه لرستانلرستانحشمت اله خسروی نیا494

دانشیارالهیاتدانشگاه لرستانلرستانعلی  فتح الهی495



دانشیارکشاورزیدانشگاه لرستانلرستاندکتر مصطفی  درویش نیا496

دانشیارروانشناسیدانشگاه لرستانلرستانفضل اله  میردریکوندی497

استادیارتاریخدانشگاه لرستانلرستاندکتر شهرام رهنما498

استادیارفلسفهدانشگاه لرستانلرستانمهرداد امیدی499

استادیارزبان و ادبیات عربیدانشگاه لرستانلرستاندکتر حمیدرضا  زهره ای500

استادیارتربیت بدنیدانشگاه لرستانلرستاندکتر فیروز  شرفی501

استادیارفلسفهدانشگاه لرستانلرستاندکتر عابدین  درویش پور502

استادیارزمین-کشاورزیکشاورزی ساریمازندراندکترسیدرمضان موسوی503

استادیارادبیاتعلم و فناوری بهشهرمازندراندکتر خلیل باقری504

استادیارعلوم سیاسیمازندرانمازندراندکتر رحمت عباس تبار505

استادیارمدیریت توسعهآزاد اسالمی ساریمازندراندکتر  مسعود احمدی506

دانشیارمکانیکمازندرانمازندرانسیداحمد ربیع نتاج507

دانشیاربرقنوشیروانی بابلمازندرانگنجی... عزیزا508

دانشیارشیمی آلیآملی... آزاد آیت امازندراندکتر محمد وحدت509

استاد تمامفیزیکمازندرانمازندرانفرشاد صحبت زاده510

استاد تمامژنتیک و اصالح نباتاتکشاورزیمازندرانقربانعلی نعمت زاده511

استاد تماممکانیکنوشیروانیمازندرانموسی فرهادی512

استاد تمامفیزیک اتمیاراکمرکزیرضا پورایمانی513

استاد تمامزبان و ادبیات فارسیاراکمرکزیمحسن ذوالفقاری514

استاد تمامزیست شناسیاراکمرکزیملک سلیمانی مهرنجانی515

استاد یارشیمی تجزیهاراکمرکزیمرتضی حبیبی516

استاد یارشیمی کاربردیاراکمرکزیعلیرضا خدابخشی517

استاد یارزبان انگلیسیاراکمرکزیعلی محمد محمدی518

استادیاراقتصادن اراک.پمرکزیعلی یونسی519

دانشیارتربیت بدنیاراکمرکزیداریوش خواجوی520

دانشیارمکانیک تبدیل انرژیاراکمرکزیحامد صفی خانی521

دانشیارالهیات و معارف اسالمیآزاد اراکمرکزیداراب نبی زاده522

استاد تمامکشاورزیدانشگاه هرمزگانهرمزگاناحسان کامرانی523

دانشیارکشاورزیدانشگاه آزادبندرعباسهرمزگانعلیرضاساالرزاده524

دانشیارکشاورزیدانشگاه هرمزگانهرمزگانحسن وقارفر525

دانشیاربیوشیمیدانشگاه هرمزگانهرمزگاناحمدهمایی526

استادیارریاضیدانشگاه هرمزگانهرمزگانجوادفتحی527

استادیارریاضیدانشگاه هرمزگانهرمزگانمجیدکریمی528
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