
 باسمه تعالی

در   یسیاهلل رئ تیآ یداتوریران در خصوص لزوم کاندای یهادانشگاه تیداسا یلیتحل هیانیب

 1400 یجمهور استیانتخابات ر

بایست قرن تحول و دگرگونی در گام دوم انقالب باشد. ایرانِ اسالمی در آستانۀ قرن جدید قرار دارد؛ قرنی که می

طور که نسیم و رایحۀ تحول از کشور به یک ضرورت تاریخی تبدیل شده است، همانامروز تحول در نظام مدیریتی 

دستگاه قضایی وزیدن گرفته و موجب امیدواری و نشاط مردم شده است. انتظار افکار عمومی و جامعۀ علمی کشور 

و مسلط در تمام  این است که  آهنگ تحول در همۀ نهادها و ساختارها جریان پیدا کند و تبدیل به گفتمان عمومی

-ماندگی در حوزهدهد که جبران عقبسطوح حکمرانی شود؛ چرا که بررسی علمی ساختار مدیریتی کشور نشان می

فساد، استقرار عدالت و گسترش شفافیت و کارآمدی نهادها نیاز  با جانبههایی نظیر اقتصاد و معیشت مردم، مبارزه همه

آن نظام مدیریتی و اجرایی کشور است. امروز نظام مدیریتی و اجرایی کشور به تحول عمیق و ساختاری دارد که قلب 

انتخاب خواهند  1400نیازمند یک جراحی صحیح و عالمانه است که طبیب آن را مردم در انتخابات ریاست جمهوری 

اهلل ای حضور آیتطور اقبال چشمگیر مردم برنمود. با توجه به اهمیت این موضوع برای انقالب و ایران عزیز و همین

، نویسندگان این بیانیه با توجه به دالیل ذیل خواهان حضور ایشان 1400رئیسی در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری 

 در عرصۀ انتخابات پیش رو هستند:

کننده در نظام جمهوری اسالمی در بستر حضور یک دولت قوی و در رأس آن یک . هرگونه تغییرات مهم و تعیین1

های پیش رو امکان پذیر خواهد شد. با توجه به مدیریت ، با مشارکت رأی باال و انسجام عمومی در سالمدیر قوی

ساز و اقبال افکار عمومی به ایشان، حضور چنین شخصیت اهلل رئیسی در دستگاه قضا، شخصیت اجماعقوی آیت

 شود. گیری دولت قوی و انسجام اجتماعی در آیندهتواند بسترساز شکلممتازی می

دهد که با توجه به اشتیاق عمومی برای بینی تحوالت آینده نشان میهای اخیر و پیشهای ماه. تحلیل نظرسنجی2

اهلل رئیسی در عرصۀ انتخابات، عدم حضور کاندیدای برجسته و مورد قبول مردم مانند ایشان حضور حضرت آیت

است جمهوری شود، و در مقابل، حضور ایشان تضمینی تواند منجر به کاهش احتمالی مشارکت در انتخابات ریمی

تواند برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو است؛ چرا که مشارکت حداکثری مردم با انتخاب اصلح می

 های نظام را بیش از پیش مستحکم سازد.پایه

گذاری کشور به سمت غرب را ریل. دشمنان ایران اسالمی در پی آن هستند که در دورۀ آینده ریاست جمهوری، 3

تثبیت کنند؛ این موجب دغدغه و نگرانی دلسوازان جامعه است، چرا که تجربۀ هشت ساله گذشته نشان داده است که 

های مختلف را جبران نکرده بلکه آن را تشدید خواهد کرد. حفظ ماندگی کشور در حوزهاین روند نه تنها عقب



نظیر داخلی در کنار تعامل مثبت با دنیا و های بیتوانایی مردم با استعداد ایران و ظرفیتاستقالل و عزت ملی و باور به 

تواند اهلل رئیسی میتواند آیندۀ درخشانی را برای مردم رقم بزند. حضور آیتبه دور از وابستگی و دلبستگی می

 کننده اجرای این نگاه راهبردی در آغاز قرن جدید باشد.تضمین

ارآمدی دستگاه اجرایی کشور به دغدغۀ تمام مردم تبدیل شده است. مقولۀ کارآمدی در نظام اسالمی از . امروز ک4

های های توسعه در طول دورهشود. این در حالی است که بررسی برنامهارکان اصلی مشروعیت حکومت محسوب می

های کلی نظام موفق به اجرای صحیح سیاستها به دلیل عدم هماهنگی با دهد که متأسفانه دولتگانه نشان میشش

ها و مسیر پیشرفت الزم برای جمهوری اسالمی نشدند و با اصالت دادن به بیرون و شرطی ساختن اقتصاد کشور، سیاست

اند. با توجه به این مهم کارآمدی نظام اجرایی کشور را با اختالل مواجه ساخته و موجب به هدر رفتن منابع کشور شده

دهد که شخصیتی اهلل رئیسی در مجموعۀ آستان قدس رضوی و دستگاه قضا نشان میطور تجربۀ مدیریتی آیتو همین

تواند با مدیریت قوی و پیگیر برای حفظ منافع ملی، کارآمدی نظام اداری را ارتقا داده و امید و اعتماد چون ایشان می

 مردم به سیستم اجرایی کشور را بهبود بخشد.

بخشی به اصول تحول قضایی نظیر مبارزه با فساد، اهلل رئیسی برای عینیتن این متن از دغدغۀ حضرت آیت. نویسندگا5

الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه قضا، گسترش آزادی، دفاع از حقوق عامه نظیر مبارزه  گسترش شفافیت، عدالت

ت قضایی بر مبنای برنامۀ پنج سالۀ سند های غیراصولی و دسترسی آسان مردم به عدالت و خدمابا خصوصی سازی 

تحول قضایی مطلع هستند و اقدامات انجام شده، در حال انجام و اقداماتی که باید در آیندۀ نزدیک صورت گیرد، را 

کنند. با وجود اهمیت آن مجموعه و اقدامات صورت گرفته، نکات زیر ما را بر آن با حساسیت و وسواس پیگیری می

 حضور ایشان در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری تأکید نماییم:دارد تا بر می

عموم  رایز ؛است هیفراتر از قوه قضائ اریآن بس شرفتیبر سرنوشت کشور و پ هیقوه مجر یرگذاریسطح تأثالف( 

برخورد با  فهیوظ صرفاً هیکه قوه قضائ یدر حال، شودیانجام م هیکشور در قوه مجری هایریگمیتصم و هااستیس

برای خشکاندن ریشۀ فساد و تحول ساختاری در نظام مدیریتی کشور باید بستر وقوع آن را  دارد. بر عهده تخلفات را

 رود.شمار میطور که اشاره شد، دستگاه اجرایی قلب این تحول برای جراحی عمیق بهاصالح کرد، همان

مبتنی بر  هیاگر قوه مجرل در نظام مدیریتی کشور است. ب( بنابراین مقدمۀ تحول ساختاری در دستگاه قضا، تحو

و سرازیر  بروز تخلفات یهانهیاز زم یاریبسآخرین دستاوردهای بشری اصالح و به شکل صحیح ساماندهی شود، از 

 پاکدستخواه، امین، تحول فرد قدرتمند، کیلذا حضور شدن پرونده به دستگاه قضا جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

 موثر باشد. اریبس هیها در قوه مجرتخلفات و جرم ریگتواند در کاهش چشمیم نیا به قوانآشن و



ج( در رابطه با تحقق برنامۀ تحول در دستگاه قضا نیز ما بر آن هستیم که ایدۀ تحول در دستگاه قضا از سوی مقام معظم 

دند که توانستند در این مدت دو ساله به خوبی اهلل رئیسی کارگزار برجستۀ این برنامه بورهبری مطرح شده بود و آیت

ای است که در قالب سند که متکی به شخص رئیس قوه باشد، بر مبنای برنامهآن را به پیش ببرند. لذا تحول بیش از آن

به تحول قضایی انتشار یافته است. بنابراین عدم حضور ایشان در این جایگاه به معنای تعطیلی برنامۀ تحول نیست، بلکه 

 گاهیجاگیری آن در نظام حکمرانی کشور )قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه و قوه مقننه( است و آن شخصی که در معنای همه

 رسانی برنامۀ تحول را ادامه خواهد داد. ، با همان کارآمدی و انگیزۀ خدمتردیگمیقرار  رئیس دستگاه عدلیه

 یکه برا میکنیدعوت م یسیاهلل رئتیاز آ داًیاک ایران یهادانشگاه تیداز استا یما جمعبا توجه به استدالت فوق، 

ساز با همان رویکرد تحولی، زمینهکنند و  دایورود پ 1400ی جمهور استیکشور و انقالب در انتخابات ر اعتالی

 گیری ایران قوی در گام دوم انقالب شوند. کارآمدی نظام اجرایی کشور و شکل

  
 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه علمی نام دانشگاه

  1 سیدمحمدحسینی فقه و مبانی حقوق دانشیار دانشگاه تهران

  2 هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

  3 محمدمهدی زاهدی  ریاضی استاد دانشگاه باهنر کرمان

  4 غالمرضا خواجه سروی علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی

ریرکبیام یدانشگاه صنعت   5 یاقبال شاکر عمران استادیار  

مدرس تیدانشگاه ترب   6 انیلیصادق خل اقتصاد کشاورزی دانشیار 

  7 محمدحسن طریقت منفرد متخصص چشم پزشکی تمام استاد علوم پزشکی شهیدبهشتی

  8 سید جواد ساداتی نژاد  آب دانشیار دانشگاه تهران

  9 محمدرضا پورابراهیمی  مدیریت مالی استادیار دانشگاه تهران

  10 انیمنصور کبگان یکمکان یمهندس استاد تمام ریرکبیام یصنعت دانشگاه

  11 علی اکبر  متکان سنجش از دور استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

  12 فرهاد جوانمردی مهندسی هسته ای استادیار دانشگاه امیرکبیر

یدفاع مل یدانشگاه عال   13 یپور انور یرضا تق مدیریت استادیار  

  14 عبدالرضا سیف ادبیات فارسی استاد تمام دانشگاه تهران

  15 خوراسگانی عباس مقتدایی روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد شهرضا

  16 سید محمد رضا مرندی علوم سیاسی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

  17 عباس قربانی فلسفه و کالم اسالمی استادیار دانشگاه تهران

  18 فاطمه واعظ جوادی زمین شناسی استادیار دانشگاه تهران



  19 قاسم جعفری فقه و حقوق اسالمی استادیار دانشگاه پیام نور تهران

ییدانشگاه عالمه طباطبا   20    یرضا صابر ارتباطات استادیار 

و  تیریمد  یو پژوهش یآموزش یعال موسسه

 یزیبرنامه ر

  21 یمحمد عباس مدیریت استادیار

  22 هادی گودرزی فیزیک نظری استاد دانشگاه ارومیه

  23 جعفر قادری اقتصاد دانشیار دانشگاه شیراز

  24 غالمرضا منتظری فقه و مبانی حقوق اسالمی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همدان نور امیدانشگاه پ   25 یفالحاحمد  فلسفه و کالم استادیار 

. نماینده مردم خلخالنور امیدانشگاه پ   26 ینظر یغن دیس حقوق مربی 

  27 هادی بیگی نژاد شیمی تجزیه دانشیار دانشگاه مالیر

  28 مصطفی طاهری برق مخابرات استادیار دانشگاه زنجان

  29 جلیل میرمحمدی میبدی طب کار استادتمام دانشگاه یزد

رازیدانشگاه ش   30 رضا سپاسخواه یعل آب یمهندس استاد تمام 

  31 مسعود بهرامی پرستاری استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  32 اردشیر خزایی شیمی آلی و پلیمر استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

  33 گل محمد علی زلفی شیمی آلی استاد تمام دانشگاه بوعلی سینای همدان

  34 کریم سلیمانی محیط زیست استاد تمام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  35 حمزه شکیب عمران استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

  36 حشمت اهلل علی نژاد  شیمی آلی استاد تمام دانشگاه مازندران

  37 مهدی مهدی پور زبان و ادبیات فارسی استاد تمام دانشگاه تبریز

  38 یکاسگر یآقاجان یحسنعل صنایع استاد تمام مازندراندانشگاه 

  39 یموذن محمد یشناس انگل استاد تمام رازیش دانشگاه

  40 یکوشک میمر یعلوم ورزش استاد تمام رازیدانشگاه ش

  41 انیمیجالل رح یزبان شناس استاد تمام رازیدانشگاه ش

  42 اسالم زاده نیغالمحس ریاضی استاد تمام رازیدانشگاه ش

  43 یشاهیعل یمحمد مهد کیمکان یمهندس استاد تمام دانشگاه شیراز
  44 مریم کاظمی پور شیمی استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمی

  45 حسین قائدی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استاد تمام علوم پزشکی بوشهر

  46 مسعود گنجی ریاضی استاد تمام محقق اردبیلی

  47 جبراییل رزمجو پزشکیگیاه  استاد تمام محقق اردبیلی

  48 اسماعیل چمنی علوم باغبانی استاد تمام محقق اردبیلی

گیالن دانشگاه   49 احمد باقری مکانیک استاد تمام 

  50 جواد مختاری مهندسی نساجی استاد تمام گیالن

  51 جواد بهمنش  مهندسی آب استاد تمام دانشگاه ارومیه

  52 سلیمانیمحمد  مخابرات استاد تمام دانشگاه علم و صنعت



  53 سید علی ایوب زاده مهندسی آب استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

  54 سید علیرضا صالحی الکترونیک استاد تمام دانشگاه خواجه نصیرالدین

  55 مصطفی صحرایی  فیزیک استاد تمام دانشگاه تبریز

  56 سید محمود فاطمی عقدا زمین شناسی استاد تمام دانشگاه خوارزمی

  57 اصغر کشت کار برق مخابرات استاد تمام المللی امام خمینیدانشگاه بین 

  58 حسین هرسیچ علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه اصفهان

  59 رضایی حسین آب یو مهندس علوم تمام استاد هیاروم دانشگاه

  60 زاده شیدرو رضا یاهیگ یوتکنولوژیب استاد تمام هیاروم دانشگاه

  61 سپهر میابراه خاکعلوم  استاد تمام هیدانشگاه اروم

  62 یاحمد جعفر کیژنت استاد تمام ره ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب

  63 انیحسن زمان یشناس نیزم استاد تمام دانشگاه لرستان

  64 یرضا ربان احمد اکتشاف نفت استاد تمام ریرکبیام یدانشگاه صنعت

  65 یاحسان کامران التیش استاد تمام دانشگاه هرمزگان

  66 ینمع الیسه یمیوشیب استاد تمام هرمزگان یپزشک دانشگاه علوم

  67 یملک حسن یتیعلوم ترب استاد تمام ییدانشگاه عالمه طالطبا

  68 ور یساع لیاسماع ماده چگال کیزیف استاد تمام مدرس تیدانشگاه ترب

  69 یمحمد رضا تقو ینیبال یروانشناس استاد تمام رازیدانشگاه ش

  70 جهانبخش رئوف هیتجز یمیش استاد تمام دانشگاه مازندران

رانتهدانشگاه  یدامپزشک  استاد تمام  دهقان یمحمدمهد   71  

رانتهدانشگاه    72  ینیعمو عابد قاسم یمیش یمهندس استاد تمام 

رانتهدانشگاه    73 نیپرو رالهیخ حقوق استاد تمام 

رانتهدانشگاه    74  یمحمدجعفر یعیمنابع طب استاد تمام 

رانتهدانشگاه    75  یاسد یعل یکشاورز استاد تمام 

رانتهدانشگاه    76 فریخن نیحس مدیریت استاد تمام 

رانتهدانشگاه    77 لتیفض محمود یفارس اتیادب استاد تمام 

رانتهدانشگاه    78 پور یطهمورث حسنقل مدیریت استاد تمام 

رانتهدانشگاه    79 یخانیعل ینعلیحس کشاورزی استاد تمام 

زنجاندانشگاه    80 یمحمودمحمد  فیزیک استاد تمام 

اسوجی دانشگاه تمام استاد    81 یبهادر کرم شیمی 

گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز تمام استاد    82 شعبان شتایی جویباری جنگلداری 

  83 شهرام محمدی اصالح نباتات استاد تمام دانشگاه شهرکرد 

  84 یاسر پیرعلی انگل شناسی استاد تمام دانشگاه شهرکرد 

زیدانشگاه تبر   85 متفکر آزاد یمحمد عل اقتصاد استاد تمام 

  86 حسن کی پور   شیمی معدنی استاد تمام دانشگاه بو علی سینا

  87 سید جواد صابونچی موسوی شیمی معدنی استاد تمام دانشگاه بو علی سینا 



  88 آرش قربانی شیمی آلی استاد تمام دانشگاه بو علی سینا 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   89 درتاج     برزیفر یتیترب یروانشناس استاد تمام 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   90     یبهشت دیسع تیو ترب میفلسفه تعل استاد تمام 

قم یفاراب سیدانشگاه پرد   91 یریام ینق یعل مدیریت استاد تمام 

  92 غانیپ میرح یدامپزشک استاد تمام استان خوزستان 

  93 یآخوندعل محمدی عل ومنابع آب یدرولوژیه استاد تمام استان خوزستان 

  94 یمعز ریعبداالم یکشاورز استاد تمام استان خوزستان 

  95 دهیبشل ومرثیک یروان شناس استاد تمام استان خوزستان 

 یعلوم پزشک مانیزا فوق تخصص زنان و جراح و استاد تمام استان خوزستان 

 شاپوری جند

  96 انینجف نیمه

  97 یجالل یراض محمد یدامپزشک استاد تمام استان خوزستان 

  98 نیام منصور یکروبشناسیم استاد تمام استان خوزستان 

  99 سرمست نیمحمدحس یجراح عموم استاد تمام استان خوزستان 

  100 مرادعلی فوالدوند انگل شناسی پزشکی استاد تمام علوم پزشکی بوشهر

  101 بهمن رماوندی بهداشت محیط استاد تمام علوم پزشکی بوشهر

  102 رضا سپهوند مدیریت استاد تمام دانشگاه لرستان

نور امیدانشگاه پ تمام استاد    103 ینیام یمحمدتق کیاستراتژ تیریمد 

تمام استاد یبهشت دیشه دانشگاه   104 ییبرزو یرجبعل ریاضی 

تمام استاد دانشگاه تهران   105 یرضا عامر ریاضی 

)ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب تمام استاد    106 کاکاوند بیط فیزیک 

تمام استاد هیدانشگاه اروم   107 نژاد  یرضا ورد دیوح آب یمهندس 

تمام استاد دانشگاه عالمه   108 یعبداله معتمد روانشناسی 

تمام استاد دانشگاه اراک   109 یمحسن ذوالفقار یفارس اتیزبان و ادب 

النیدانشگاه گ   110 ینقد نیرام  یکشاورز استاد تمام 

النیدانشگاه گ   111 صدر رضایعل یهسته ا کیزیف استاد تمام 

  112 فرید نجفی مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه گیالن

ییدانشگاه عالمه طباطبا   113 یعتیشر نیصدرالد یتیعلوم ترب استاد تمام  

  114 زاد زیتبر یزیعز نیمحمدحس ییغذا عیصنا یعلوم و مهندس استاد تمام  مدرس تیتربدانشگاه 

مدرس تیدانشگاه ترب   115 ینیینا یحسن مسلم کیمکان یمهندس استاد تمام 

  116 مقصودلو ییحی ییغذا عیصنا استاد تمام گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه

  117 یغالمحسن واعظ یشناس ستیز استاد تمام دانشگاه آزاد دامغان

  118 یمیرح شعبان یدامپزشک استاد تمام تربیت مدرس دانشگاه

یدانشگاه عالمه طباطبائ   119 برزگر میابراه یاسیعلوم س استاد تمام 

یدانشگاه عالمه طباطبائ   120 یلیمعصومه اسمع مشاوره استاد تمام 

مدرس تیدانشگاه ترب   121 رنجبر ژنیب کیزیوفیب استاد تمام 



خواجه نصیردانشگاه    122 مجید قاسمی مکانیک استاد تمام 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    123 نگارش نیحس یژئومورفولوژ  تمام استاد 

  124 یمحمد گلو زراعت  تمام استاد دانشگاه زابل

اذربایجان مدنی شهید دانشگاه   125 رضاپور شهرام ریاضی استاد تمام 

  126 جالل ارجمندی شیمی فیزیک استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

  127 علیرضا شاکری صنایع پلیمر استاد تمام دانشگاه تهران

  128 گرجیان   محمدمهدى کالم اسالمىفلسفه و  استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم

 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

 خوزستان

  129 یرینص یگیب یمحمدتق (ی)علوم دامیجانور کیژنت استاد تمام

  130 نوحه گر حمدا ژئومورفولوژی استاد تمام تهران دانشگاه

  131 یاحمد یعل یاهیگ یولوژیزیف استاد تمام تهران دانشگاه

  132 رسول خدابخش یهسته ا کیزیف استاد تمام هیاروم دانشگاه

  133 یقباد زیچنگ مخابرات برق استاد تمام هیاروم دانشگاه

  134 یبدل یحاج یعل ریاضی استاد تمام دانشگاه بناب

  135 ینوراله محمد یروانشناس استاد تمام رازیش دانشگاه

  136 یشاهیعل یمحمدمهد کیمکان یمهندس استاد تمام رازیش دانشگاه

باهنر کرمان  دیدانشگاه شه   137 یاصغر مظفر یعل یدامپزشک استاد تمام 

  138 یحسن مروت  یدامپزشک استاد تمام دانشگاه تهران

  139 یزمان نیالمحسغ یکشاورز جیترو استاد تمام   رازیدانشگاه ش

  140 حسن دهمرده برق قدرت یمهندس استاد تمام نودشتیم واحد زاد استان گلستانآدانشگاه 

مدرس تیدانشگاه ترب   141 پورجم میابراه یاهیگ یشناس یماریب استاد تمام 

  142 یزمرد رایحم یفارس اتیادب استاد تمام دانشگاه تهران

النیدانشگاه گ   143 یشمس ناتر یعل ینساج یمهندس استاد تمام 

مدرس تیدانشگاه ترب   144 یسامان منابع آب یمهندس استاد تمام 

النیدانشگاه گ   145 یحسن پوربابائ علوم جنگل -یعیمنابع طب استاد تمام 

  146 یگمچ یحسن صدق کیزیف تماماستاد هیدانشگاه اروم

  147 یرحمت اله مرزوق یتیعلوم ترب تماماستاد رازیدانشگاه ش

 یرمحمدیمحمد م یدعلیس اصالح نباتات تماماستاد اصفهان یدانشگاه صنعت

 یبدیم

148  

  149 یکتاب عباس برق تماماستاد دانشگاه کاشان

  150 یمالباش محمود فیزیک تماماستاد وزارت علوم ییمعاون اسبق دانشجو

  151 یمحمدرضا خانلر کیزیف استادتمام نی)ره( قزوینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب

  152 دهیآژ زیپرو یسیآموزش زبان انگل استادتمام زیدانشگاه تبر

تماماستاد دانشگاه زنجان   153 یداللناصر  شیمی 

  154 یاله آقاجان فیس روانشناسى یاردانش یلیدانشگاه محقق اردب



  155 یمهربان یمقصود میکر یانرژ لیتبد کیمکان یاردانش ییرجا دیشه دانشگاه

  156 یفیغالمرضا شر یوتکنولوژیب یاردانش دانشگاه هرمزگان

  157 یابوالفضل ناج ستیز طیمح یاردانش دانشگاه هرمزگان

  158 ییمحسن صفا ایدر یشناس ستیز یاردانش دانشگاه هرمزگان

  159 رستگار هیسم یکشاورز یاردانش دانشگاه هرمزگان

  160 این یریظه یمصطف یعلوم اجتماع یاردانش دانشگاه هرمزگان

  161 حسن وقارفرد منابع آب تیریمد-عمران یاردانش دانشگاه هرمزگان

  162 کخواهیاهلل ن تیهدا یجامعه شناس یاردانش دانشگاه هرمزگان

  163 پرورش نیحس ستیز طیمح یاردانش دانشگاه آزاد بندرعباس

  164 ساالرزاده رضایعل شیالت یاردانش دانشگاه آزاد بندرعباس

یار دانش جانیاذربا یمدن دیشه دانشگاه   165 زادآ یمحمدباقر محمد صادق یانرژ لیتبد کیمکان یمهندس 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار دانش    166 خایمحمدرضا ک فقه 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار دانش    167 خیمحمد ش عرب اتیادب 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    168 جیگرگ یمحمد نب یشناس نیزم 

نور زاهدان امیپ دانشگاه یار انشد    169 یریپ یسیع زراعت 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    170 یریمحمد پ تاریخ 

یار انشد دانشگاه زابل   171 ریمحمد م ادبیات 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    172 یناصر اسد آب 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    173 اریدادخدا خدا یعلوم قرآن 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    174 یمحمد قاسم مدیریت 

و بلوچستان ستانیسدانشگاه  یار انشد    175 یصفدر یمهد عمران 

یار انشد علوم و فنون پژوهشگاه   176 یرمردیپژمان ش دیس علوم و فنون هسته ای 

یار انشد  ریرکبیام یدانشگاه صنعت   177 یعباد یتق ستیز طیعمران و مح یمهندس 

ریرکبیام یدانشگاه صنعت یار انشد    178 فرشاد الماس گنج یپزشک یمهندس 

ریرکبیام یدانشگاه صنعت یار انشد    179 یصالح دیس یعل دیس یپزشک یمهندس 

واحد گرگان یازاد اسالم دانشگاه یار انشد    180 یعجم نوروز نیحس زراعت 

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه یار انشد    181 یروشن میداّ آمار 

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه یار انشد    182 یبابک قطب یعموم پزشک 

  183 یآدم یعل روابط بین الملل دانشیار  ییدانشگاه عالمه طباطبا

  184 محمدجواد سلمانپور و حدیث قرآن دانشیار دانشگاه شیراز

  185 اصغر ابوالحسنی اقتصاد دانشیار دانشگاه پیام نور

  186 حیدر امیرپور فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشیار دانشگاه پیام نور

  187 جهانشیر امینی بیماری شناسی گیاهی دانشیار دانشگاه کردستان

  188 یحیی بوذری نژاد  فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

  189 جعفر ترک زاده  مدیریت آموزشی دانشیار شیرازدانشگاه 



  190 محمدرضا حسنایی انیمیشن دانشیار دانشگاه هنر تهران

  191 بهمن حسینی  بیوتکنولوژی کشاورزی دانشیار دانشگاه ارومیه

  192 علیرضا خواجه شاهکوهی جغرافیا دانشیار دانشگاه گلستان

  193 دوستارمحمد  مدیریت رفتارسازمانی دانشیار دانشگاه گیالن

  194 رضا خیرالدین  برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه علم و صنعت

  195 حسن سعیدی عرفان اسالمی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  196 پیمان صالحی زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه ایالم

  197 طاهر علی محمدی فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشیار دانشگاه ایالم

  198 احمد علیجانپور منابع طبیعی دانشیار ارومیه دانشگاه

  199 مجید علی طاولی مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه گیالن

  200 موسی محمودی صاحبی عمران سازه دانشیار دانشگاه شهید رجایی

  201 الیاس نورایی  زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

  202 احمد همایی بیوشیمی دانشیار دانشگاه هرمزگان

  203 ادوالم یاکبر جعفر کیزیف اریدانش هیاروم دانشگاه

  204 ییرضا یعصر امکیس یدانشکده دامپزشک یپاتولوژ کالینیکل دانشیار هیدانشگاه اروم

  205 یریش یلطف یمیش اردانشی المیدانشگاه ا

  206 یعباس رضایعل یوتکنولوژیب ارانشید تهران دانشگاه

  207 یزارع وشیدار شیمی اردانشی واحد قائمشهر

  208 روزجاهیتبار ف یمحمد ادب ریاضی اردانشی واحد قائمشهر

  209 ینیالسادات حس نتیز شیمی اردانشی واحد قائمشهر

  210 یرینص یحاج مهیرح شیمی اردانشی واحد قائمشهر

  211 ینام نوابه شیمی اردانشی واحد قائمشهر

  212 انوشیدر فرهاد یعلوم ورزش اردانشی رازیش دانشگاه

  213 هیکوهپا نیام دیس یفارماکولوژ اردانشی فسا یعلوم پزشکدانشگاه 

  214 یزارع یمهد علوم خاک اردانشی رازیدانشگاه ش

  215 یمحسن مراد یمال تیریمد اردانشی  بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم

  216 شکر یعبدالعل یفلسفه و کالم اسالم اردانشی دانشگاه شیراز

  217 یراغب یمحمد عل اسالمیفقه و مبانی حقوق  اردانشی دانشگاه قم

  218 قدم شیکاظم پمحمد  علوم سیاسی اردانشی دانشگاه آزاد منطقه فارس  سیرئ

  219 راسدپو یاحمدعل اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد بندرعباس

  220 شفق کلوانق لیجل یزراع اهانیگ یاکولوژ دانشیار زیدانشگاه تبر

  221 پور یمهد  محمد یفارس اتیو ادب زبان دانشیار زیدانشگاه تبر

  222 زاده لیخل یمحمدعل یپزشک یمهندس اریدانش مشهد یآزاد اسالم

  223 انینیام باقر شیالت دانشیار جامع

  224 خاکپور یبراتعل یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف دانشیار یدانشگاه فردوس



  225 یصادق صالح ستیز طیمح یجامعه شناس دانشیار دانشگاه مازندران

یولوژیب کرویم دانشیار دانشگاه مازندران یناسبچ یسلمان احمد   226  

رانتهدانشگاه    227 ینعمت نینورالد تاریخ دانشیار 

رانتهدانشگاه    228 یشهباز یمهد یبدن تیترب دانشیار 

رانتهدانشگاه    229 زاده یموس نیحس یکشاورز کیمکان اریدانش 

رانتهدانشگاه    230 یمؤمن نیعابد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشیار 

  231 جالل بازرگان عمران دانشیار دانشگاه زنجان 

  232 ینیفرهاد خوئ فیزیک دانشیار دانشگاه زنجان 

  233 یمنصور اوجاق برق دانشیار دانشگاه زنجان 

  234 انیوهب جعفر بیوشیمی دانشیار دانشگاه زنجان 

  235 فاضل یموحد یمرتض یپزشک اهیگ دانشیار دانشگاه زنجان 

شیرازدانشگاه  اردانشی    236 یمحمد ساجد یعل یو کالم اسالمفلسفه  

  237 رحمت عباس نژاد یباستان شناس دانشیار دانشگاه مازندران

  238 یناصر جعفر ستیز طیعلوم مح دانشیار دانشگاه مازندران

یدانشگاه راز   239 پور یمشک دیب یعل ژنتیک دانشیار 

اسوجی دانشگاه   240 یحاتم نیشهاب الد عمران یمهندس دانشیار 

اسوجی دانشگاه   241 منفرد  رضایعل یاهپزشکیگ  اردانشی  

اسوجی دانشگاه اردانشی    242 یعبداله بهمن پور فقه و حقوق 

  243 اسماعیل اسدی بروجنی  مهندسی طبیعت دانشیار  دانشگاه شهرکرد 

  244 احمد کیوانی مهندسی مواد  دانشیار  دانشگاه شهرکرد 

  245 غالمرضا عرب  برق دانشیار  دانشگاه شهرکرد 

  246 مهدی قاسمی ورنامخواستی مکانیک بیوسیستم دانشیار  شهرکرددانشگاه 

  247 محمود موذنی فوق تخصص جراحی توراکس دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  248 موسی جاوانی جراحی دامپزشکی دانشیار  دانشگاه شهرکرد

  249 فاضل محمدی مقدم  بهداشت  دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  250 نبی اهلل یارعلی علوم جنگل دانشیار  دانشگاه شهرکرد 

) ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب   251 یمیفرزاد ابراه کیمکان یمهندس اریدانش 

شهید بهشتیدانشگاه    252 یمحمود احمد یشناس میاقل دانشیار 

شهید بهشتیدانشگاه    253 بایشک رضایعل مطالعات سنجش از دور مرکز دانشیار 

زیتبردانشگاه    254 فرد نیمحمد ام یحقوق اسالم یفقه و مبان دانشیار 

زیدانشگاه تبر   255 ییرسول محمد رضا کشاورزی دانشیار 

زیدانشگاه تبر   256 صفر نصراله زاده کشاورزی دانشیار 

زیدانشگاه تبر   257 یکمال صادق تیریاقتصاد و مد دانشیار 

زیدانشگاه تبر   258 یجعفر رازق یولوژیکروبیم دانشیار 

زنجان دانشگاه   259 یمحسن افشارچ وتریکامپ یمهندس دانشیار 



یدانشگاه فردوس   260 یکرمان ییرضا یمحمدعل الهیات دانشیار 

  261 یاحمر نیحس فقه وحقوق دانشیار مشهد یدانشگاه ازاداسالم اریدانش

واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   262 دیخورش پژمان فیزیک دانشیار 

  263 مهدی بیات معدنیشیمی  دانشیار دانشگاه بو علی سینا 

  264 یکاف یمجتب یفارس اتیزبان و ادب دانشیار  شیرازدانشگاه 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   265 احمد سلحشور تیو ترب میفلسفه تعل دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   266 زهرا سلمان یبدن تیترب دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   267 صالح حسن زاده     یمعارف اسالم دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   268 صحت     دیسع مدیریت دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   269    یریمحمود بش یفارس اتیادب دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   270    یعباس دیمج یاسیعلوم س دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   271 اکبر  پورفرج     مدیریت دانشیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   272    یفیشر تیعنا یمعارف اسالم دانشیار 

تبریزدانشگاه    273 محمدی شیمی دانشیار 
  274 حسین اکبری فرد اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید باهنر
  275 عنایت اهلل شیخ حسینی شیمی دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی
  276 اکبر نظری ریاضی دانشیار دانشگاه شهید باهنر

  277 عبدالرضا کاظمی یورزش یولوژیزیف دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
  278 سنجر سالجقه مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

نیقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب   279 حداد میرح یوتکنولوژیب دانشیار 

قم  زادآدانشگاه    280 فر یمحمد جنت عربت ایادب دانشیار 

قم  زادآدانشگاه    281 یلیمحمد دخ یقارچ شناس دانشیار 

قم  زادآدانشگاه    282 یغالمرضا نجف شیمی دانشیار 

نور  امیدانشگاه پ   283 گانهی یعل شیمی دانشیار 

قم  دانشگاه   284 یمحمد غالم ریاضی دانشیار 

مسابقات قرآن یالملل نیداورب   285 عچرش هیریخ عرب  اتیادب دانشیار 

  286 یموسو یدموسیس کشاورزی دانشیار استان خوزستان 

  287 پور یتراب نیام یخدمات بهداشت تیریمد دانشیار استان خوزستان 

  288 یمکتب نیغالمحس یروانشناس دانشیار استان خوزستان 

  289 دینجمه حم یروانشناس دانشیار استان خوزستان 

  290 رضادوست میکر یجامعه شناس دانشیار استان خوزستان 

فارس خرمشهر جیخل یاسالم آزاد   291 یعطاش عبدالرضا عرب اتیادب دانشیار 

  292 سعدون زاده جواد عرب اتیادب دانشیار استان خوزستان 

گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه   293 یهمت اریخدا ییدارو اهانیگ دانشیار 

  294 عبدالرسول خسروی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشیار علوم پزشکی بوشهر



  295 حبیب عمرانی خو مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشیار علوم پزشکی بوشهر

  296 اسماعیل عبدالهی حقوق دانشیار آزاد اسالمی بوشهر

  297 محمد علی نیکبخش مدیریت مالی دانشیار آزاد اسالمی دیلم

  298 محمد چمکوری حقوق بین الملل دانشیار پیام نور بوشهر

  299 غالمرضا پناهی نسب مکانیک دانشیار آزاد اسالمی گناوه

  300 کریم زارع شیمی دانشیار پیام نور بوشهر

  301 جلیل عظیم پور فناوری اطالعات دانشیار آزاد اسالمی بوشهر

  302 ناصر سیف الهی علوم اقتصادی دانشیار محقق اردبیلی

  303 اسداله اسدی زیست شناسی دانشیار محقق اردبیلی

  304 جعفر اعظمی ریاضیات کاربردی دانشیار محقق اردبیلی

  305 معینی کیامهدی  علوم تربیتی  دانشیار محقق اردبیلی

  306 تورج حسن زاده مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه پیام نور

  307 یناصر عباس ریاضی دانشیار دانشگاه لرستان

ارانشید دانشگاه لرستان   308 زاده یحق یعل یدار زیآبخ 

اردانشی دانشگاه لرستان   309 کوندیدر ریم یعل کیبرق الکترون 

اردانشی دانشگاه لرستان   310 رک رک لیاسماع برق قدرت 

گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز اردانشی    311 حسام   یموس اب یمهندس 

تهران شمال یدانشگاه آزاد اسالم اردانشی    312 عباسپور نیحس یشناس ستیز 

  313 محمدنژاد دیمج شیالت اردانشی واحد بندرگز یازاد اسالم دانشگاه

اردانشی السالم هیامام صادق عل دانشگاه   314 یحجت اهلل عبدالملک یاقتصاد علوم 

  315 انیحجت اهلل جعفر یپرو یآبز دانشیار گنبد کاووس دانشگاه

هیاروم یدانشگاه صنعت ارانشید    316 زاده قره قشالق نیحجت حس ی معدنمهندس 

ارانشید تهران یآزاد اسالم یعلوم پزشک دانشگاه   317 محمدزاده یعل لیخل یپزشک یتخصص یدکترا 

المیدانشگاه ا ارانشید    318 محمد تابان مدیریت منابع انسانی 

ارانشید دانشگاه عالمه   319 یمراد یسیابوالقاسم ع روانشناسی 

اریدانش دانشگاه اراک   320 یخواجو وشیدار یرفتار حرکت 

اریدانش دانشگاه اراک   321 یمانیرضا پورا فیزیک 

نور اراک امیدانشگاه پ اریدانش    322 میپورابراه نیریش یزبان شناس 

نور اراک امیدانشگاه پ ارانشید    323 یغفار یهاد اقتصاد 

ارانشید دانشگاه اراک   324 یخان یحامد صف مکانیک 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم ارانشید    325 یعماد هزاوه ا دیس ینساج 

نورتهرانامیدانشگاه پ اردانشی    326 جهان بخش دریح یو شهرساز یمعمار 

اردانشی شاهرود یصنعت دانشگاه   327 ییایمنصور ض معدن اکتشاف 

اردانشی نور تهران امیپ دانشگاه   328 امنشیمحمد آر کیزیژئوف 



امام ره  ادگاریواحد  یدانشگاه ازاد اسالم

یشهرر  

اردانشی   329 یالیدان نهیتهم جغرافیا 

  330 روشن خوشنواز شیمی دانشیار دانشگاه کردستان 

  331 مسعود دهقان یسیانگل اتیزبان و ادب دانشیار دانشگاه کردستان 

کردستان آزاد دانشگاه    332 اریکتای یورزش تیریمد دانشیار 

نور کردستان امیدانشگاه پ   333 یسیفرزاد و ییروستا یایجغرف دانشیار 

نور  تهران غرب امیپ   334 نژاد یلیروح اهلل خل  اردانشی 

نور کرمان امیدانشگاه پ   335 یتابل دیحم  یدولت تیریمد دانشیار 

اردانشی دانشگاه آزاد دامغان   336 یاهلل نعمتنعمت   یبدن تیترب 

لینور اردب امیدانشگاه پ ارانشید    337 نتیاله خوش ط یول فلسفه 

  338 محسن پورمحمد ادیان دانشیار علوم پزشکی

  339 سید حمید شاه عالمی برق دانشیار گیالن

  340 کوروش جواهرده مکانیک دانشیار گیالن

  341 بهرام قلمی چوبر شیمی دانشیار گیالن

گیالندانشگاه    342 محمد علی صالحی مهندسی شیمی دانشیار 

  343 محمد حاتمی مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه فنی و حرفه ای اسفراین

  344 ییضایب یمهد دیس فیزیک دانشیار عصر)عج( یول دانشگاه

هیاروم یصنعت دانشگاه   345 آزاد یمحمد باقر صادق کیمکان یمهندس دانشیار 

  346 رضا ناظم نژاد عیصنا یمهندس دانشیار دانشگاه دامغان

  347 ینیمع رضایعل  عیصنا یمهندس دانشیار دانشگاه علم و صنعت

زیدانشگاه تبر   348 یناصر فوالد فیزیک دانشیار 

یبهشت دیشه دانشگاه اریدانش    349 غالمرضا شمس  یاموزش تیریمد 

اردانشی دانشگاه مازندران   350 یفیمحمد شر ثیعلوم قرآن و حد 

اردانشی دانشگاه تهران   351 ینورجعفر  یو اسالم یحقوق خصوص 

اردانشی مدرس تیتربدانشگاه    352 یفاطمه الحان آموزش بهداشت 

  353 مقدم یهاشم دیحم دیس شیمی دانشیار دانشگاه آزاد دامغان

  354 محمدرضا کوشش ریاضی دانشیار اصفهان یصنعت دانشگاه

زدیدانشگاه    355    یرغفوریاله م بیحب دیس مدیریت دانشیار 

  356 یجواد نوروزمحمد یاسیعلوم س دانشیار ینیامام خم یپژوهش یآموزش موسسه

  357 یکاظم یعل مدیریت دانشیار دانشگاه اصفهان

  358 یردلیش میعظ مهندسی آب دانشیار دانشگاه زنجان

یدانشگاه عالمه طباطبائ   359 ندوشن یاثیغ دیسع یتوسعه آموزش عال یزیبرنامه ر دانشیار 

مدرس تیدانشگاه ترب   360 یاهلل موسو بیحب دیس یکشاورز اقتصاد دانشیار 

یدانشگاه عالمه طباطبائ   361 پور نیداوود حس مدیریت دانشیار 

  362 عباس ارباب   یکشاورز یحشره شناس دانشیار دانشگاه ازاد تاکستان



مدرس تیدانشگاه ترب   363 یاصفهان یدیزهره حم ییغذا عیصنا یعلوم و مهندس دانشیار 

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه اریدانش    364 یشاهرخ ابن رسول دکترای بیهوشی 

مدرس تیدانشگاه ترب اریدانش    365  یینکو امیخ یمجتب دیس یوتکنولوژیب 

اذربایجان مدنی شهید دانشگاه اریدانش    366 امجدی جعفر ریاضی 

اذربایجان مدنی شهید دانشگاه   367 شیرزاد اکبر کشاورزی دانشیار 

  368 ناصر حمیدی مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

اصفهان دانشگاه   369 نوروزی رضاعلی تربیتی علوم دانشیار 

  370 ابوالقاسم اثنی عشری اقتصاد اسالمی دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

  371 حسن مبینی فقه و حقوق دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

  372 عباس قلی پور زیست شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز   373 زاده ینعلیمحسن حس مرتع دانشیار 

  374 زاده نیحس یعبدالعل تنباتا اصالح دانشیار تهران دانشگاه

  375 سردارِ اصالنی زبان وادبیات عربی دانشیار دانشگاه اصفهان

  376 یاسد دیعبدالمج یشناس نیزم دانشیار رازیش یآزاد اسالم دانشگاه

یو کاربرد یدانشگاه جامع علم   377 انینیباقر ام شیالت دانشیار 

ریرکبیدانشگاه ام   378 زادهیعل ونسی مکانیک دانشیار 

باهنر کرمان  دیدانشگاه شه   379 یصادق نیالعابد نیز اقتصاد دانشیار 

نور کرمان امیدانشگاه پ   380 یزرند یمحدث رضایعل شیمی دانشیار 

زیدانشگاه تبر   381 یرسول محمدرضائ کشاورزی دانشیار 

  382 یناد یمحمدعل یتیعلوم ترب دانشیار اصفهان یاسالمزاد آدانشگاه 

واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسالم   383 محمد کهندل مدیریت دانشیار 

النیدانشگاه گ   384 یصالح یمحمد عل برق یمهندس دانشیار 

النیگ یدانشگاه علوم پزشک   385 محسن پور محمد ادیان دانشیار 

یسار یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز   386 انیمهد یصفرعل یاهیگیشناسیماربی دانشیار 

  387 جمال زاده محمد تربیتی علوم استادیار نور تهران پیام

  388 مساح درضایسع عمران یمهندس استادیار رانیدانشگاه علم و صنعت ا

  389 ینیشمس الد یعل سنجش از دور استادیار مدرس تیترب دانشگاه

  390 یمحمد مسعود الکترونیک نانو استادیار دانشگاه تهران

  391 پرزور زیپرو یروانشناس استادیار یلیدانشگاه محقق اردب

  392 یاکبر اشرف یاسیس علوم استادیار یواحد تهران مرکز یآزاد اسالم دانشگاه

  393 یجمال جبار وریاصالح نژاد دام و ط استادیار المیدانشگاه ا

  394 مالح رضایعل یتخصص داروشناس یدانشجو -یدامپزشک استادیار گرگان یدانشگاه آزاد اسالم

  395 زهیمشهدر اکبر حداد یعل یو مولکول یسلول استادیار مشهد یفردوس دانشگاه

  396 ینادر لیاسماع عرب اتیادب استادیار نور گرگان امیدانشگاه پ

  397 یحیاحمد ذب دیس یفارس اتیو ادب انیز استادیار النیگ یجهاددانشگاه



  398 علمه یمیکر دیمج یاضیر یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  399 یجواد فتح یاضیر یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  400 یسهراب استاد هاد یاضیر یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  401 یفضل اهلل روزبه یاضیر یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  402 یعباداله بانش تیریمد یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  403 یابانیب نیحس تیریمد یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  404 یارشاد روسیس عمران یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  405 یزمان یحاج یعل یاضیر یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  406 یغالمرضا قدم یشناس نیزم یاراستاد دانشگاه هرمزگان

  407 یاحمد زاهر یولوژیکروبیم یاراستاد نور بندرعباس امیدانشگاه پ

  408 ییاهویس یفاطمه عامر یعلوم اجتماع یاراستاد نور بندرعباس امیدانشگاه پ

  409 زاده یرحمان مهد کیژنت یاراستاد دانشگاه آزاد بندرعباس

  410 زاده یمحمود صباح یدرس یزیبرنامه ر یتیعلوم ترب یاراستاد دانشگاه آزاد بندرعباس

  411 مظفر باقرزاده یشناس ستیز یاراستاد بندرعباس انیدانشگاه فرهنگ

  412 آرمان ترایم یشناس ستیز یاراستاد نور بندرعباس امیدانشگاه پ

  413 یمنصور فرهاد کیزیف یاراستاد نور بندرعباس امیدانشگاه پ

  414 شفیعى فر محمد علوم سیاسى استادیار دانشگاه تهران

خواجه نصیردانشگاه    415 هادی هدایتی یعلوم اسالم استادیار  

خواجه نصیردانشگاه    416 حجت االسالم حمیدرضا نوری معارف استادیار  

یزددانشگاه    417 اسماعیل مصطفوی روابط بین الملل استادیار  

خواجه نصیردانشگاه    418 ساغر سلمانی نژاد زبان وًادبیات فارسی استادیار  

  419 ینافچ یقاسم یمهد باغبانی استادیار  دانشگاه شهرکرد

یارینور استان چهارمحال و بخت امیدانشگاه پ   420 یدیسع یمهد  نیفلسفه د استادیار  

امام ادگاریواحد  یاسالمدانشگاه آزاد    421 شهرام علم یبدن تیترب استادیار  

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    422 یغالمرضا نور ستیز طیمح استادیار  

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    423 خایک ییحی زبان استادیار  

نور زاهدان امیپدانشگاه    424 یریپ یموس کشاورزی استادیار  

آزاد زاهداندانشگاه    425 ریم یسلطانعل یاسیعلوم س استادیار  

  426 یرانیناصر بص یخاکشناس استادیار  دانشگاه زابل

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    427 نهیمحمدرضا پود اقلیم شناسی استادیار  

  428 دهمرده یمهد یاهیگ یولوژیزیف استادیار  دانشگاه زابل

  429 این ییمال رضایعل برق استادیار  دانشگاه زابل

آزاد زاهدان دانشگاه   430 یاحمد خسرو معارف استادیار  

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    431 یخسرو یمهد مواد استادیار  

و بلوچستان ستانیسدانشگاه    432 ییرضا رضا ادبیات عرب استادیار  



و بلوچستان ستانیسدانشگاه    433 ینور میابراه معارف استادیار  

  434 یروح اهلل همت یمیوشی استادیار  دانشگاه شهرکرد

شاهددانشگاه    435 یالله افتخار علوم قرآن و حدیث استادیار  

  436 ینیغالمرضا شاه حس کشاورزی هسته ای استادیار  یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

  437 یسر انهیرنجبر  لیاسماع محض یاضیر استادیار  واحد گرگان یدانشگاه آزاد اسالم

  438 یباریجو یبیحب محمد یکاربرد یمیش استادیار  واحد گرگان یازاد اسالم دانشگاه

واحد گرگان یازاد اسالم دانشگاه   439 بیغر یمهد عمران استادیار  

  440 یاحمد دیز یعیطب منابع استادیار  واحد آزادشهر یآزاد اسالم دانشگاه

  441 یدریح ییرزایمحمد م کشاورزی استادیار  المیا یآزاد اسالم دانشگاه

  442 شمس ژنیب دامپزشکی استادیار نور استان اصفهان امیپ دانشگاه

  443 نژاد یمحمد یمهد عرب اتیزبان و ادب استادیار  دانشگاه گلستان

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه   444 ییجعفر رضا یآناتوم استادیار  

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه   445 یوسفی قیفا یروانشناس استادیار  

  446 یعمط نیحس یمعارف اسالم استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

  447 یعباس قنبر یفرهنگ یزیرو برنامه تیریمد استادیار زنجان یآزاد اسالمدانشگاه 

  448 ابراهیم پور سامانی مدیریت صنعتی استادیار دانشگاه پیام نور شهرکرد

  449 شهناز اجاق  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استادیار پزشکی کرمانشاهعلوم 

  450 اردوران ارژنگ  فقه و حقوق اسالمی استادیار دانشگاه میبد

  451 الهاام اکبری علوم تربیتی استادیار دانشگاه تربیت مدرس

  452 یعقوب توکلی علوم سیاسی استادیار دانشگاه معارف اسالمی

  453 حسن امیری روانشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

  454 خسرو دانشجو معماری استادیار دانشگاه تربیت مدرس

  455 محمدحسین رحمانی دوست ریاضی استادیار دانشگاه نیشابور

  456 ابراهیم رحیمی  زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

  457 لیال رضایی  زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

  458 طیبه زارعی  تفسیر تطبیقی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

  459 عصمت سوادی فقه و حقوق اسالمی استادیار اسالمی غرب تهراندانشگاه آزاد 

  460 علی اصغر شریفی راد علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه ایالم

  461 حبیب شیرزاد  کشاورزی استادیار دانشگاه ارومیه

  462 شیوا صادقی  زبان و ادبیات عرب استادیار پیام نور کرمانشاهدانشگاه 

  463 داوود طالبی مدیریت استادیار دانشگاه شهید بهشتی

  464 هوشمند عزیزی ریاضی استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه

  465 زهرا علی زاده  روانشناسی تربیتی استادیار پیام نور کرمانشاهدانشگاه 

  466 فرهاد عمو رضایی  فلسفه استادیار دانشگاه ایالم

  467 ابوالقاسم فاتحی جامعه شناسی استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی



  468 مهران فاطمی  جغرافیا استادیار دانشگاه  میبد یزد

  469 محمدسعید فعلی  برق استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

  470 فاطمه کرم پور شیمی استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه

  471 کوخایی زاده فقه و مبانی حقوق اسالمی استادیار دانشگاه ایالم

  472 محمد جواد گودرزی  عمران استادیار روانشناسی تربیتی

  473 سیدرضا موسوی قرآن و حدیث استادیار دانشگاه آزاد اسالمی گرگان

  474 احمد نادری جامعه شناسی استادیار دانشگاه تهران

  475 نادر نادری  مدیریت استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

  476 رجبعلی وثوقی مطلق تاریخ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد

  477 ابوالفضل یدالهی اصالن زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

  478 ینجف دیسع یزداریآبخ یو مهندس علوم اریاستاد هیاروم دانشگاه

  479 یزیعز میابراه گروه معارف اریاستاد هیدانشگاه اروم

  480 فرد یفرناز ملک یدامپزشک اریاستاد هیدانشگاه اروم

  481 زاده هاشم الهام یدامپزشک اریاستاد هیدانشگاه اروم

  482 ینادر یعل کیالکترون -برق  یمهندس اریاستاد هیاروم یزاد اسالمآ دانشگاه

  483 رفامیخ نیحس خاک حفاظت آب و-یزداریآبخ یمهندس علوم و اریاستاد هیدانشگاه اروم

  484 یاصغر زمان یمینانوش اریاستاد هیدانشگاه اروم
  485 یحصار بهزاد آب یمهندس گروه اریاستاد 

  486 یشوند حسن یعرب اتیو ادب زبان اریاستاد واحد کرج یآزاد اسالم دانشگاه

  487 یعرش یعل ینساج یمهندس استادیار واحد قائمشهردانشگاه آزاد 

  488 بخشنده میمحمد ابراه یاسالم معارف اریاستاد واحد قائمشهر

  489 داداش زاده رضایعل حقوق اریاستاد واحد قائمشهر

  490 انیطاهره حالج معدن اریاستاد واحد قائمشهر

  491 ییپارسا نیحس یفارس اتیادب اریاستاد واحد قائمشهر

  492 یکرنگی رضایعل فیزیک اریاستاد واحد رامسر

  493 یاسرموسویدیس معماری اریاستاد واحد رامسر

  494 یپور کاسگر نیحس رضایعل ینساج اریاستاد واحد قائمشهر

  495 یمحمد کاظم بخشنده بال تخصص مغز و اعصاب کودکان فوق اریاستاد واحد تهران یپزشک

  496 یعباس بخشنده بال یفلسفه وکالم اسالم اریاستاد گروه معارف مازندران ریمد

  497 ینیباقر حس دیس یفلسفه وکالم اسالم، معارف گروه اریاستاد روانیمسئول نهاد نوش دانشگاه مازندران

  498 یمحمد احمد یدامپرور اریاستاد واحد آمل

  499 یگنج زادهیعل دیجواد س دیس حقوق اریاستاد قائمشهر واحد

  500 یعابد واحد یکشاورز اریاستاد قائمشهر واحد

  501 بهنام قنبرپور حقوق اریاستاد قائمشهر واحد

  502 چالو نیساکن دیحم یحشره شناس اریاستاد قائمشهر واحد



  503 یمجتهد امیپ یحسابدار اریاستاد قائمشهر واحد

  504 روشن ییجمال رضا ریاضی اریاستاد قائمشهر واحد

  505 ینوروز بنفشه شیمی اریاستاد قائمشهر واحد

  506 ینیحس رالهیم مکانیک اریاستاد قائمشهر واحد
  507 پهلوان یعل فیزیک اریاستاد واحد ساری

  508 موقر یمرتض مدیریت اریاستاد دانشگاه مازندران

  509 فرد یافالک نیحس یتیترب علوم اریاستاد انیدانشگاه فرهنگ

  510 یقائد ریام برق یمهندس اریاستاد ونیواحد دار یآزاد اسالم دانشگاه

  511 بذرافشان مقدم یمجتب یآموزش تیریمد اریاستاد مشهد یفردوس دانشگاه

  512 احمدکرماج  یول یدرس یزیبرنامه ر اریاستاد کردستان انیدانشگاه فر هنگ

  513 ایزهرا سجادن آمار اریاستاد رازیدانشگاه ش

  514 یعبدالله عباس یولوژیکروبیم اریاستاد فارس یپزشک علوم

  515 یمیرح دیمج یشهرساز اریاستاد رازیش یازاد اسالم دانشگاه

  516 محمد حسن زاده یآموزش تیریمد اریاستاد آزاد المرد دانشگاه

  517 یاردکان یجواد هاشم دیس یآموزش تیریمد اریاستاد شیراز نور امیپ دانشگاه

  518 یرینص محمد کیبرق الکترون یمهندس اریاستاد بجنورد یآزاد اسالم دانشگاه

  519 مقدم یمیابراه اتیاله فقه و اریاستاد بجنورد پیام نوردانشگاه 

  520 معصوم ینیرضا حس محمد حسایداری اریاستاد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم

  521 یزدانی یعل یمعارف اسالم اتیاله اریاستاد انیدانشگاه فرهنگ

  522 یاسدالله مکانیک اریاستاد واحد اسفراین یدانشگاه آزاد اسالم

  523 یاصغر نیحس یفارس اتیادب اریاستاد بجنورد یدانشگاه آزاد اسالم

  524 یمرجان یعل کشاورزی اریاستاد ی شیرواندانشگاه آزاد اسالم

  525 یالسادات محمود فاطمه دهیس الهیات اریاستاد یدانشگاه آزاد اسالم

  526 سعادتی شیمی اریاستاد بجنورد یآزاد اسالمدانشگاه 

  527 انیمحسن صفار یجامعه شناس اریاستاد نور کرمانشاه امیپ دانشگاه

  528 یمحسن اعظم یبازرگان تیریمد اریاستاد نور کرمانشاه امیپ دانشگاه

  529 انیامجد یمصطف کشاورزی اریاستاد نور کرمانشاه امیپ دانشگاه

  530 انیمحمود عقوبی یعلوم اقتصاد اریاستاد نور کرمانشاه امیپ دانشگاه

  531 یعیمنصور طب علوم اجتماعی اریاستاد  رازیدانشگاه ش
  532 راد یاحمد مومن الملل نیحقوق ب اریاستاد دانشگاه تهران

  533 علیرضا بیات میدان مخابرات اریاستاد قزوین بین المللی امام خمینی دانشگاه

  534 اسی یعل نبیز یمعمار استادیار دانشگاه آزاد بندرعباس

  535 فرد یپورعل  اکرم یسیانگل اتیزبان و ادب استادیار زیدانشگاه تبر

  536 یعیمط یمحمدمهد کشاوزی استادیار زیتبرپیام نور دانشگاه 

  537 مبرهن فرد رضایعل التیش-یعیمنابع طب یمهندس استادیار واحد رشت یزاد اسالمدانشگاه 



  538 روشن یمهدمحمد یعرب اتیزبان و ادب استادیار نور استان گلستان امیدانشگاه پ

  539 انیشجاع یعبدالعل یعلوم باغبان استادیار مدرس تیترب

  540 یرگرعسیرضا م دیس اقتصاد اریاستاد النیدانشگاه گ

  541 یخلعتبر نیحسام الد معارف اسالمی استادیار ییدانشگاه عالمه طباطبا

  542 یکرم سیو مهرداد دکترای پزشکی استادیار لرستان یدانشگاه علوم پزشک

  543 یاصغر نصراله نژادقم یعل اصالح نباتات استادیار گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

  544  یغن الدیم یجداساز هیتجز یمیش اریاستاد دانشگاه مازندران

رانتهدانشگاه  اریاستاد    545 یقاضو دحسنیس معارف 

رانتهدانشگاه  اریاستاد    546 یلیاسماع یمهد یشناس ستیز 

رانتهدانشگاه  اریاستاد    547 نیالد فیسامیرعلی  علوم و فنون 

رانتهدانشگاه  اریاستاد    548  یقلیکاظم مهد یپزشک اهیگ 

رانتهدانشگاه  اریاستاد    549 یعالم جهیخد تاریخ 

مشهد انیفرهنگ دانشگاه   550 مقدم یمیابراهغالمرضا  یو معارف اسالم اتیاله گروه استادیار 

اریاستاد دانشگاه زنجان    551 ارجمند فر دیحم شیمی 

اریاستاد دانشگاه زنجان    552 یمحمد مصطفو برق 

اریاستاد دانشگاه زنجان    553 یمحمد شعائ دیس عمران 

اریاستاد دانشگاه زنجان    554 یعقوبی حهیمل یمیش یمهندس 

اریاستاد دانشگاه زنجان    555 یخان یمحسن ثان یباغبان یمهندس 

اریاستاد دانشگاه زنجان    556 یاحمد ژهیمن جغرافیا 

اریاستاد دانشگاه زنجان    557 یمحمود رسول معارف 

اریاستاد دانشگاه زنجان    558 یشهاب مانیا ییغذا عیصنا 

مازندران یو کاربرد یدانشگاه علم   559  یقربان دیمج یاضیر استادیار 

  560 فر  نیاهلل متءماشا ریاضی استادیار دانشگاه مازندران

ینور سار امیدانشگاه پ   561 یرحمان نیالعابد نیز تیریمد استادیار 

یپسران سار یو حرفه ا یدانشکده فن   562  ئیون لهیت یحسن سلمان مکانیک استادیار 

یپسران سار یو حرفه ا یدانشکده فن   563 یسرکام یعبد یعل مکانیک استادیار 

یردختران سا یو حرفه ا یدانشکده فن   564 خادملو زیمهرانگ تیریمد استادیار 

یهدف سار یموسسه آموزش عال   565 ئیپرا یزدانی لیاسماع یکاربرد یاضیر استادیار 

ینور سار امیدانشگاه پ   566  یکالنتر ییرضا طیمح یشناس نیزم استادیار 

ی واحد ساریدانشگاه آزاد اسالم   567  یصابر آهنگر داراب برق استادیار 

ی واحد ساریدانشگاه آزاد اسالم   568 غفاری مدیریت استادیار 

ساریی واحد دانشگاه آزاد اسالم   569 عبداله ابراهیمی مدیریت استادیار 

ی واحد ساریدانشگاه آزاد اسالم   570 یرگاهیش نیحس کامپیوتر استادیار 

ی واحد ساریدانشگاه آزاد اسالم   571 ییاهلل رضا یول مدیریت استادیار 

کشاورزی ساریدانشگاه    572 محمودی کشاورزی استادیار 



کشاورزی ساریدانشگاه    573 یفینظمسعود  کشاورزی استادیار 

کشاورزی ساریدانشگاه    574 هیعشر یغالمعل کشاورزی استادیار 

کشاورزی ساریدانشگاه    575 احمدپور کشاورزی استادیار 

ینور سار امیدانشگاه پ   576  ینیمب مدیریت استادیار 

ینور سار امیدانشگاه پ   577 سید عابدین مومنی مدیریت استادیار 

یپسران سار یاو حرفه یدانشکده فن   578 پور یصداقت ورزش استادیار 

نور واحد آمل امیدانشگاه پ   579 یمحمد نوروز یآل یمیش استادیار 

اریاستاد دانشگاه آزاد گرگان   580 رضا مکرم آمار 

رانیدانشگاه علم و صنعت ا اریاستاد    581 یدیوح دیام نفت و گاز یمیش یمهندس 

اریاستاد دانشگاه آزاد اسالمی همدان   582  یانیحامد فتحعل قرآن و حدیث 

اسوجی دانشگاه اریاستاد    583 خو یمحمد موسو دیس یو تمدن اسالم خیتار 

اسوجی پیام نور دانشگاه اریاستاد    584 بهرام موحدزاده روانشناسی 

اسوجی دانشگاه اریاستاد    585 روشنفکر یمحمدمهد تاریخ 

اسوجی دانشگاه اریاستاد    586 زاد  یبیجواد حب دام یولوژیزیف 

اسوجی آزاد اسالمی دانشگاه   587 یسجاد غالم دیس عرب اتیزبان و ادب استادیار 

اسوجی دانشگاه   588 زادهیعل یعل یفارس اتیزبان و ادب  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   589 مدبر اصل یعل فیزیک  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   590 نیزر یموس یپزشک ستیعلوم ز  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   591 یاصغر غفور یعل یفارس اتیزبان و ادب  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   592 احمدپور ریام علوم دامی  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   593 جوکار  یمهد دیس یحقوق اسالم یفقه و مبان  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   594 یمراد یعل زراعت  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه   595 پور بیمنصور غر یحقوق اسالم یفقه و مبان  اریاستاد  

اسوجی دانشگاه اریاستاد    596 محمدجواد فرح بخش یفرهنگ و تمدن ملل اسالم خیتار 

اسوجی آزاد اسالمی واحد دانشگاه اریاستاد    597 صالح پور ریزر شهرسازی 

  598 محمود خسروی  معارف استادیار  دانشگاه پیام نور استان 

  599 محسن جعفریان کلینیکال پاتولوژی  استادیار  دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد 

  600 محمد حسین صفاری پزشک متخصص نورولوژی  استادیار  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

  601 پروین فرج زاده روان شناسی استادیار  دانشگاه فرهنگیان استان 

  602 ابراهیم پوریا مفرد  پزشک متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه  استادیار  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

  603 مجتبی نوروزی علوم سیاسی  استادیار  دانشگاه شهرکرد 

  604 حسین امینی خویی فارماکولوژی استادیار  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

  605 مهدی غفاری علوم ورزشی استادیار  دانشگاه شهرکرد 

  606 گرشاسب ریگی  ژنتیک استادیار  دانشگاه شهرکرد

  607 احمد رضا بسیج معارف استادیار  دانشگاه فرهنگیان



) ره( ینیامام خم یالملل نیب دانشگاه   608 یسرداغ نیمحمدحس یفارس اتیادب استادیار 

) ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب   609 یمحمد نیحس ثیعلوم قرآن و حد رشته استادیار 

) ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب   610 یخان یمهد یمهد عمران استادیار 

شهید بهشتیدانشگاه    611 یشاهسواران نیحس ژنتیک استادیار 

شهید بهشتیدانشگاه    612 جواد فخارى میکروبیولوژى استادیار 

شهید بهشتیدانشگاه    613 ثابت یعیشف ناصر شهرى جغرافیاى استادیار 

شهید بهشتیدانشگاه    614 محمدصادق خیاطیان تکنولوژی مدیریت استادیار 

شهید بهشتیدانشگاه    615 یجیمحمدجواد نائ یبازرگان تیریمد استادیار 

باریدانشگاه آزاد اسالمی واحد جو   616 یبابک خبر ریاضی استادیار 

واحد بابل یاو حرفه یدانشگاه فن   617 ینیحس یعلدیس ریاضی استادیار 

نور واحد بابل امیدانشگاه پ   618 ینیحس نیشرف الد مکانیک استادیار 

  619 ینیقزو یاحمد عباس الملل نیروابط ب یاسیعلوم س استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه

زیدانشگاه تبر   620 زادهیعل دیسع الهیات استادیار 

زیدانشگاه تبر   621 عمران عباسپور الهیات استادیار 

هراندانشگاه ت   622 یرضا ناصردیحم یعیمنابع طب استادیار 

هراندانشگاه ت   623 ینخع یعل یمیش یمهندس استادیار 

  624 نیاسیآل  نیحسام الد دیس یسیزبان انگل استادیار دانشگاه زنجان

گرگان یعیومنابع طب یدانشگاه علوم کشاورز   625 یسپهر داهللی یرشته انقالب اسالم استادیار 

  626 خندان زالهیعز یعلوم باغبان یولوژیزیف استادیار تهران دانشگاه

  627 نادر سرگلزایی قدرت  -برق  مهندسی استادیار ازاد إسالمی واحد مشهد دانشگاه

مشهد یدانشگاه فردوس   628 انیدرم یحسن غالمرضا یشناس تیجمع ی،علوم اجتماع استادیار 

واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   629 ینیعابد حس دیس برق یمهندس استادیار 

السالم هیامام رضا عل یالملل نیدانشگاه ب   630 وریغ یمرتض دیس مدیریت استادیار 

  631 یمراد نیحس ریام مدیریت استادیار یحکمت رضو یآموزش عال موسسه

فرهنگیاندانشگاه    632 کار مهید محمدرضا یشهر یزیر برنامه استادیار 

واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   633 دیجاو یعل شیمی استادیار 

  634 رضا سلیمانی علوم سیاسی استادیار دانشگاه بو علی سینا 

  635 حسن رحیمی روشن علوم سیاسی استادیار دانشگاه بو علی سینا 

  636 ابراهیم نصیر االسالمی ریاضی استادیار دانشگاه بو علی سینا 

  637 یناصر قره خان عرب اتیزبان و ادب استادیار دانشگاه بو علی سینا 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   638   یدیرش نیریش تیو ترب میفلسفه تعل استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   639 یوندیکامران ش یتیترب یشناسنروا استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   640 انیصمد برزو موزشآاقتصاد  استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   641 زاده یبخش یکبر مدیریت استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   642 سرپرست سادات میابراه یاسیعلوم س استادیار 



ییدانشگاه عالمه طباطبا   643    یمذبوح دیسع یتیعلوم ترب استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   644 یبیط یمرتض یبدن تیترب استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   645 یخانجان یمهد یروانشناس استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   646    یبلوچ نیرام یبدن تیترب استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   647    یمینع میابراه مشاوره استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   648     انیکاظم مهیس مشاوره استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   649     یمحمود توسل اقتصاد استادیار 

ییدانشگاه عالمه طباطبا   650 محمود زاده     یمجتب مدیریت استادیار 

تبریزدانشگاه    651 قتیجعفر حق اقتصاد استادیار 

قزوین ) ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب   652 انینور یمهد الهیات استادیار 

قزوین انیدانشگاه فرهنگ   653 یرضا مشهددیحم یدرس یزیبرنامه ر استادیار 

ریدانشگاه مال   654 ترکاشوند احسان مدرسی معارف استادیار 

رازینور ش امیدانشگاه پ   655 زاده   یمحسن جاجرم یدولت تیریمد استادیار 

نور امیپ   656 پاک یاطلس دیوح کشاورزی استادیار 

  657 یفرخ یمرتض یاسیعلوم س استادیار دانشگاه بوعلی سینا
  658 باقر امیر حیدری داروسازی استادیار دانشگاه علوم پزشکی
  659 ابراهیم خراسانی تاریخ و تمدن ملل اسالمی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  660 مسلم ملک شاهی فیزیک استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  661 افشین صالحی تاریخ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  662 علی یعقوبی پور مدیریت دولتی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  663 یاسر ساالری فلسفه و کالم اسالمی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  664 اسماعیل اسالمی ادبیات عرب استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

  665 محمود فرهادیان ریاضی استادیار دانشگاه پیام نور
  666 حمید سرحدی کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

  667 علی غالمعلی پور حقوق استادیار دانشگاه پیام نور
  668 حسن تاجیک محمدیه زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

  669 حسین رشیدی نژاد اقتصاد استادیار دانشگاه پیام نور
  670 محمدرضا حمیدیان عمران سازه استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  671 حمداهلل منظری توکلی علوم تربیتی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

قم  زادآدانشگاه    672 یوسفیرضا حمدم عربت ایادب استادیار 

قم  زادآدانشگاه    673 یواسع یهاد فلسفه استادیار 

قم  زادآدانشگاه    674 زاده حیذب ینق یعل تاریخ اسالم استادیار 

  675 یقمحمد صاد یحقوق خصوص استادیار دانشگاه حضرت معصومه)س(

فرهنگیاندانشگاه    676 یابوالفضل موسو دیس فقه استادیار 

  677 یرمضان یعل یتیعلوم ترب استادیار  فرهنگیان دانشگاه



فرهنگیاندانشگاه    678 طبا یلیمحمد اسماع دیس پزشکی استادیار 

فرهنگیاندانشگاه    679 یعیمحسن رف علوم قرآن استادیار 

فرهنگیاندانشگاه    680 یفیدکترمعصومه شر علوم قرآن استادیار 

یمحالت دیدانشگاه شه   681 یمالمحمدعل ریام فقه استادیار 

هنر   فرهنگ و یکاربرد یعلم   682 ییرضا آقا بابا تاریخ استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   683 یکرم یرضا عل فقه استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   684 یشیحسن قر دیس تاریخ استادیار 

قم  زادآدانشگاه    685 ییشهرداد دارا ییحقوق جزا استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   686 یلیاسماع نیحس فقه استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   687 یریمحمدرضا ضم فقه استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   688 یذوالفقار لطف یشناس ستیز استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   689 یمبلغ محمدرضا یمعارف  اسالم استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   690 پور یموس ثمیم حقوق استادیار 

نور  امیدانشگاه پ   691 یعقوبیمحمد طاهر  تاریخ استادیار 

زادشهرآدانشگاه آزاد    692 یاکبر حمزه یعموم یروان شناس استادیار 

یبهشت دیشه دانشگاه   693  یدیسع عباس  یکشاورز یوتکنولوژیب استادیار 

  694 یمرعش یدعلیس  یشناس روان و یپزشک استادیار استان خوزستان 

  695 یسین نیعبدالحس اقتصاد استادیار استان خوزستان 

نورخوزستان امیپ   696 زاده یرازق رضایعل فیزیک استادیار 

  697 یرینو یسیع یمیش یمهندس استادیار دانشگاه نفت

زادگانآنور دشت  امیپ   698 یعیاحسان مط کشاورزی استادیار 

شوشتر آزاد   699 سلمانزاده یمهد مکانیک استادیار 

آزاداهواز دانشگاه    700 یالباج محمد علوم آب استادیار 

  701 زاده گاطع ریام یروانشناس استادیار  یکاربرد یعلمدانشگاه 

  702 مزرعه دیسع یلوله ساز استادیار استان خوزستان 

اهواز نور امیپ   703 یلطف اهلل  عبدالله کشاورزی استادیار 

سوسنگرد یدانشگاه ازاداسالم   704 یموسو دمنصوریس ادبیات استادیار 

اهواز چمراندانشگاه    705 یسودان ناصر علوم قرآنی و حدیث استادیار 

واحد همدان یدانشگاه آزاد اسالم   706 حجت بت شکن یوق اسالمقه و حفق استادیار 

المیدانشگاه ا   707 یاحمد یمحمدمهد عمران استادیار 

مشهد یازاد اسالم دانشگاه   708 زاده عیمحمد شاه بد یفارس اتیزبان و ادب استادیار 

مشهد یاسالمدانشگاه آزاد    709 ناطق گلستان احمد یمال تیریمد استادیار 

مشهد فردوسیدانشگاه    710 یاکبر عنابستان یعل جغرافیا استادیار 

مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   711 پور  یرجائ یمصطف یحقوق اسالم یفقه و مبان استادیار 

  712 منصور ضیائی بهداشت حرفه ای استادیار علوم پزشکی بوشهر



بوشهرعلوم پزشکی    713 ضیاء الدین کشاورز پور صنایع غذائی استادیار 

  714 مهرزاد بحتوئی فوق تخصص ریه استادیار علوم پزشکی بوشهر

  715 محترم شکریان علوم قرآن و حدیث استادیار علوم پزشکی بوشهر

  716 مهدی نکیسا مکانیک استادیار آزاد اسالمی بوشهر

  717 علی اصغر باقری برق استادیار آزاد اسالمی خارگ

  718 حسین افراسیابی مدیریت استادیار پیام نور بوشهر

  719 تقی اکبری علوم تربیتی  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

  720 قادر قاسمی ریاضیات کاربردی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

  721 فرشید سلیمی شیمی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

  722 علیرضا عبدالرحیمی علوم قرآنی استادیار  دانشگاه آزاد اسالمی

اریاستاد دانشگاه لرستان   723  یسور میابراه ریاضی 

اریاستاد دانشگاه لرستان   724 ینصور ریم میرح یبدن تیترب 

اریاستاد دانشگاه لرستان   725 ینصراله دریح یعل آب یمهندس 

اریاستاد دانشگاه لرستان   726 اشکان بنان شیالت 

اریاستاد دانشگاه لرستان   727 بند تیاصغر چ یعل یاهپزشکیگ 

اریاستاد دانشگاه لرستان   728 یموسو یمجتب دیس علوم دام 

اریاستاد دانشگاه لرستان   729 یاتیمحمد ح معدن 

اریاستاد دانشگاه لرستان   730 یچگن ینیاسداله حس یاهپزشکیگ 

اریاستاد دانشگاه لرستان   731 ایعبداهلل احتشام ن یعلوم باغبان 

اریاستاد دانشگاه لرستان   732 یحزباو یسیع ستمیوسیب 

اریاستاد دانشگاه لرستان   733   ییرزایم نیحس یاهپزشکیگ 

اریاستاد دانشگاه لرستان   734 پور یفیدشریمج آب یمهندس 

اریاستاد دانشگاه لرستان   735 یحاتم نیحس کیمکان یمهندس 

اریاستاد دانشگاه لرستان   736 احمد دالوند عمران 

اریاستاد دانشگاه لرستان   737 یفارسان ینیزهرا ام آمار 

اریاستاد دانشگاه لرستان   738 یرضا راج یعلوم باغبان 

لرستان آزاد دانشگاه اریاستاد    739   یقدرت اهلل شاکرم کشاورزی 

نور لرستان امیدانشگاه پ اریاستاد    740 عزت اهلل سپه وند یفارس اتیو ادب زبان 

نور لرستان امیدانشگاه پ اریاستاد    741   یرمضان رجیا فیزیک 

خرم آباد نور امیدانشگاه پ اریاستاد    742 یحمزه فرج الله مدیریت 

نور لرستان امیدانشگاه پ اریاستاد    743 حسنوند غالمعباس نیفلسفه د 

خرم آبادنور  امیدانشگاه پ اریاستاد    744 یمظفر دیحم کیمکان یمهندس 

نور لرستان امیدانشگاه پ اریاستاد    745 یحافظ نیحس یتیعلوم ترب 

نور لرستان امیدانشگاه پ اریاستاد    746 ریبازگ نیافش مدیریت 

خرم آبادنور  امیدانشگاه پ اریاستاد    747 یمحمدرضا جعفر عیصنا یمهندس 



اریاستاد دانشگاه لرستان   748   یاحمد نیحام یاسیس یجامعه شناس 

اریاستاد دانشگاه لرستان   749 یمسعود رحمت یبدن تیترب 

اریاستاد دانشگاه لرستان   750 رانوندیب نیرام یبدن تیترب 

لرستاندانشگاه  اریاستاد    751 کوندیدر ریفضل اهلل م یروانشناس 

اریاستاد دانشگاه لرستان   752 ینیحس نیغالمحس زبان فرانسه 

اریاستاد دانشگاه لرستان   753 یجودک نیعبدالحس یسیزبان انگل 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   754 یریام روزیف فیزیک 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   755 ایک یمیرح نیام مدیریت 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   756 یازین دهیسع زبان و ادبیات فارسی 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   757 یروم نیافش فیزیک 

واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    758 یمحمدرضا جابر انصار یدولت تیریمد 

واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    759 دیجاو وشیدار یحسابدار 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   760 بهاروند امکیس یشناس نیزم 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    761 یبهرام لیاسماع ادبیات فارسی 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    762 وندیشاه ییرضا نیحس ادبیات عرب 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    763 یمهرداد بهار ریاضی 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    764   یداراب یمرتض علوم قرآن و حدیث 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    765 انییرضا یمجتب علوم تربیتی 

انیدانشگاه فرهنگ   766 پرویز وفایی پور علوم تربیتی استادیار 

انیدانشگاه فرهنگ   767 شجاع عربان روان شناسی بالینی استادیار 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   768 یبهرام مانیا عمران 

واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    769   یعبدالمحمد کرد حقوق 

واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    770 دانش ریاردش یسیزبان انگل 

واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    771 ینرگس آقا محمد اقتصاد 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   772 رانوندیب یمیکر نیپرو ریاضی 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   773 رزادهینص هیسم یآموزش تیریمد 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   774 زهرا تنها یروانشناس 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   775 ینیپورحس میابراه یآموزش تیریمد 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   776 یمیابراه نبیز یآموزش تیریمد 

خرم آباددانشگاه آزاد  اریاستاد    777 یدیفرحناز ع فلسفه 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   778 انیمعصومه الوند فلسفه 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   779 وند ینیمحمد ز یحسابدار 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   780 یانتظام یساک دهیسع یفارس اتیزبان و ادب 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   781 یخانم آذر یو حکمت اسالمفقه  

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   782 یلیجل هیراض یتیعلوم ترب 



اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   783 ییدارا یمهر یآموزش تیریمد 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   784 پورقباد نبیز شیمی 

اریاستاد دانشگاه آزاد خرم آباد   785 یاراحمدیمحمد  ریاضی 

آزاد خرم آباددانشگاه  اریاستاد    786 یرضا زهره ادیحم عرب اتیادب 

نور اصفهان امیپ دانشگاه اریاستاد  یشناس ستیز    787 یآقائ مانیپ 

نور اصفهان امیپ دانشگاه اریاستاد  یشناس ستیز    788 نسب یحائر میمر 

اریاستاد دانشگاه شهید مطهری   789 مرتضی چیت سازیان فقه وحقوق 

هیدانشگاه اروم اریاستاد    790 ینالیپور ز یلخانیرسول ا آب یمهندس 

هیدانشگاه اروم یاراستاد    791 حقدوست ینورعل آب یمهندس 

وزارت  یو اجتماع یموسسه مطالعات فرهنگ

 علوم

اریاستاد   792 یاسد یمهد یاسیعلوم س 

اریاستاد دانشگاه امام باقر )ع(   793 اصغر زارعی رشته روابط بین الملل   

اریاستاد عصر)عج( یول دانشگاه   794 یرفسنجان یتقو یمهد یاسیس علوم 

نور تهران امیدانشگاه پ اراستادی    795 ینیمحمد در یول مدیریت 

نور البرز امیدانشگاه پ اریاستاد    796 یمحمد ریش زدانی مدیریت بازرگانی 

نور البرز امیدانشگاه پ اریاستاد    797 یاکبر خادم یعل بازاریابی بین الملل 

المیدانشگاه ا اریاستاد    798 سهیو یمهد دیص منابع انسانیمدیریت  

باهنر کرمان دیدانشگاه شه اریاستاد    799 فتانه درتاج معارف اسالمی 

باهنر کرمان دیدانشگاه شه اریاستاد    800 درتاج بایفر تکنولوژی آموزشی 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    801 یمیعبداله رح یمعارف اسالم 

یاستان مرکز یجهاد دانشگاه اریاستاد    802 اله پارسا هیوج کیالکترون 

اریاستاد دانشگاه اراک   803 یفرهاد رجب عرب اتیزبان و ادب 

انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد    804  یفراهان یزآبادیناصر عز یجامعه شناس 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    805 یمظاهر نیحس شیمی 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    806 یاسکندر یعل یفارس اتیادب 

اریاستاد دانشگاه اراک   807 یرئوف یمهد مواد و متالوژی 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    808 یدیفرانک س یجامعه شناس 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    809 یمیعباس کر وتریکامپ 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    810 یخراسان رضایعل برق 

اریاستاد    811 ینیمحمد قزو یسیزبان انگل 

نور امیدانشگاه پ اریاستاد    812 یاحمد گودرز اقتصاد 

اریاستاد دانشگاه اراک   813 یمصطفو رضایعل مکانیک 

اریاستاد دانشگاه اراک   814 فاطمه دسترنج الهیات 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    815 یجعفر حهیمل معارف 

نور اراک امیدانشگاه پ اریاستاد    816 یونسی یعل اقتصاد 



اریاستاد دانشگاه اراک   817 یمحمد محمد یعل یسیانگل اتیزبان و ادب 

اریاستاد    818 یمقدس یعل فیزیک 

یاو حرفه یدانشگاه فن اریاستاد    819 قیقنبر وث یسیزبان انگل 

اراک یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    820 القضات نیع مانیپ یجامعه شناس 

یهاروم یدانشگاه ازاد اسالم اریاستاد    821 وحید سرتیبی یزیو برنامه ر تیریمد 

اریاستاد دانشگاه تهران   822 محمدرضا امام دیس فقه و مبانى حقوق اسالمى 

رفتینور ج امیپ اریاستاد    823 ییکهنو یریمحمد ش دیحم کیزیف یمیش 

اریاستاد نور تهران امیپ دانشگاه   824  یرسول رضا مدیریت 

اریاستاد تهران دانشگاه   825 زاده شیرضا درو یمهد ریاضی 

زابل یپزشکدانشگاه علوم  اریاستاد    826 یعال مهیحل یداخل یمارهایمتخصص ب 

رجندینور مرکز ب امیدانشگاه پ اریاستاد    827 یثقف یمهد یعیطب یایجغراف 

اریاستاد مهیآزاد م دانشگاه   828 انیعبدالرضا فرهاد حقوق 

یدانشگاه خوارزم اریاستاد    829 گلشن آباد یمحمد قربان یاسیس علوم 

اریاستاد بهشت پارس یانتفاع ریغ موسسه   830 دوست یمحمدعل کشاورزی 

رانیدانشگاه علم و صنعت ا اریاستاد    831 یاحمدرضا شاه عل یمعارف اسالم 

اریاستاد دانشگاه گنبد کاووس   832 پور بوذر سهراب  یشناس ستیز 

یدانشگاه راز اریاستاد    833 یوسفی نینورالد یسیزبان انگل 

یدانشگاه راز اریاستاد    834 یحسن مراد برق 

نور تهران امیپ اریاستاد    835 مهدی جوانمرد وتریبرق و کامپ 

  836 زاده یرضا زک یفارس اتیادب استادیار دانشگاه کردستان 

  837 یبابک سور یشناس ستیز استادیار دانشگاه کردستان 

  838 یطهماسب رجیا کشاورزی استادیار دانشگاه کردستان 

کردستان آزاد دانشگاه    839 یریمحرم وز ییغذا عیصنا استادیار 

کردستان آزاد دانشگاه    840 انیباغبان یمصطف اقتصاد استادیار 

کردستان آزاد دانشگاه    841 یانیمحمدقربان ک رانیا خیتار استادیار 

کردستان آزاد دانشگاه    842 یشافع وانیک رانیا خیتار استادیار 

کردستان آزاد دانشگاه    843 عثمان باقدم یشهر یزیبرتامه ر یایجغراف استادیار 

کردستان  دانشگاه   844 یحاتم یمهد حقوق استادیار 

کردستان آزاد دانشگاه    845 یآباد منتیقباد م یعلوم اجتماع استادیار 

عصر عج رفسنجان یدانشگاه ول اریاستاد    846  یکهنوج هیمرض یتیعلوم ترب 

  847  یدریاهلل ح نصرت یاسیعلوم س اریاستاد المیواحد ا یدانشگاه آزاد اسالم

  848 یپورکان یاصغر اکبر یو تمدن اسالم خیتار اریاستاد عصر)عج( رفسنجان یول دانشگاه

  849 یصباغ جعفر یمرتض دیس یعرب اتیو ادب زبان اریاستاد عصر)عج(  یول دانشگاه

  850 یصدرآباد یلیاسمع یمهد ثیقرآن و حد علوم اریاستاد حضرت نرجس س دانشگاه

نور امیدانشگاه پ   851   یمیحک مانیا تیریمد اریاستاد 



اراک یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد    852 هیپور فردوس یحسن جعفر یمعارف اسالم 

دانشگاه  یفاراب سیپرد اریاستاد    853 طبا یلیاسماع یمرتض دیس یرسانه ا تیریمد 

یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    854 یصالح اسکندر یاسیعلوم س 

اریاستاد دانشگاه سمنان   855  یمحمدجواد سعد عرب اتیادب 

اریاستاد رانیا ییفضا پژوهشگاه   856 محسن شاطرزاده کیمکان یمهندس 

نور امیپ دانشگاه اریاستاد    857 زاده  یصف هیمهد یشناس نیزم 

رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد    858 یمیعظ غالمرضا گروه معارف 

اریاستاد عصر عج یول دانشگاه   859 روح اهلل روزبه یسیانگل زبان 

واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد    860 جاهد ینعلیحس یآموزش عال تیریمد 

عصر عج رفسنجان یدانشگاه ول اریاستاد    861  یآباد لیخل یدیسع محبوبه شیمی 

تهران یدانشگاه مذاهب اسالم اریاستاد    862 ینجف آباد یحامد رستم یحقوق اسالم یفقه و مبان 

  863 علیرضا مبرهن تبار منابع طبیعی استادیار آزاد رشت

  864 رضا حسن پور جغرافیا استادیار آزاد رشت

  865 مهرداد توکلی راد جامعه شناسی استادیار پیام نور فومن

گیالندانشگاه    866 اسماعیل خالقی ریاضیات کاربردی استادیار 

  867 مجید عاشوری زراعت استادیار آزاد رودسر

  868 حمید رضا با حقیقت معماری استادیار گیالن

  869 عباس تقوائی علوم سیاسی استادیار آزاد الهیجان

  870 کورش حیدری فلسفه استادیار بجنورد یآزاد اسالم دانشگاه

  871 جمیله رمضانی مدیریت آموزشی استادیار بجنورد یآزاد اسالم دانشگاه

  872 برزگر اقتصاد استادیار پیام نور دانشگاه

  873 محمدرضا کرامتی الهیات استادیار دانشگاه فرهنگیان

ای اسفرایندانشگاه فنی و حرفه    874 بهنام فر تاریخ استادیار 

  875 مهدی وزینی تاریخ استادیار دانشگاه جیرفت

رجندینور ب امیدانشگاه پ   876 یدیتوح رضا نیام اقتصاد استادیار 

رجندینور ب امیدانشگاه پ   877 مقدم یعلم یمصطف اقتصاد استادیار 

نور البرز امیپ   878 مراد برادران  یجامعه شناس استادیار 

نور امیپ   879 انیباقر نظر یعل یبدن تیترب استادیار 

نور  امیپ   880 ییپروانه رضا الهیات استادیار 

نور  امیپ   881 یاشرف نهیسک علوم تربیتی استادیار 

بادآنور خرم  امیپ   882 نژاد لیسه دیعبدالمج کشاورزی استادیار 

بادآنور خرم  امیپ   883 یرجب مانیپ یشناس نیزم استادیار 

هیاروم یصنعت دانشگاه   884 بانیکشت یمشهد مانیپ دیساخت و تول یمهندس استادیار 

  885 یامان یمحمدعل یفلسفه و کالم اسالم استادیار دانشگاه آزاد دامغان

شاهرود یدانشگاه صنعت   886 یحسن خسرو برق استادیار 



  887 اکبر حسن نژاد  یعل یشناس نیزم استادیار دانشگاه دامغان

  888 یرضا اسالم دیسعدیس یشناس نیزم استادیار دانشگاه دامغان

  889 نژاد ینیمحمود حس دیس یشناس نیزم استادیار دانشگاه دامغان

  890 زارع یمصطف ریاضی استادیار دانشگاه دامغان

  891 یرضا مرتضو وتریعلوم کامپ یمهندس استادیار دانشگاه دامغان

  892 زاده یاردکان هحیمل یعلوم ورزش استادیار دانشگاه دامغان

نور امیدانشگاه پ   893 یغالمعل یعل المللنیحقوق ب استادیار 

یدانشگاه آزاد اسالم   894 یریجد نیحس یدامپزشک یجراح استادیار 

زیدانشگاه تبر   895 زادهی اصغر دیسع فیزیک استادیار 

زینور تبر امیدانشگاه پ   896 یداود اسد  استادیار 

  897 نوروزپور دهیحم یشناس نیزم استادیار نور امیپ دانشگاه

یداشگاه راز اریاستاد    898 زاده  یتق یعل یسیانگل اتیزبان وادب 

یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد    899   یگینرگس شکرب یومعارف اسالم اتیاله 

کرمان یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد    900 یفداکار داوران یمحمد مهد یجامعه شناس 

نور البرز امیدانشگاه پ اریاستاد    901 یمراد کرد یدولت تیریمد 

اریاستاد  ینور خراسان شمال امیپ دانشگاه   902 دیناه نیحس  عیصنا یمهندس 

ینور خراسان شمال امیدانشگاه پ اریاستاد    903 دربان آستانه محمدرضا جغرافیا 

عصر رفسنجان یدانشگاه ول اریاستاد    904 یمانیرضا سل مدیریت 

نور واحد راور و کوهبنان امیدانشگاه پ سییر اریاستاد    905 یدیجد اکبر یتیعلوم ترب 

اریاستاد باهنر کرمان دیشه   906 یمطلب محمد یباستان یو زبان ها فرهنگ 

اریاستاد دانشگاه ولیعصر )عج(   907 رضا آقاعباسی حقوق 

زیدانشگاه تبر اریاستاد    908 پور یناصر حاج یدامپزشک یانگل شناس 

اریاستاد یبهشت دیشه دانشگاه   909 یرساجدیم یدمهدیس هوافضا یمهندس 

اراستادی دانشگاه مازندران   910 رضا آقاپور ثیعلوم قرآن و حد 

اراستادی دانشگاه آزاد شاهرود   911 یلیمحبوبه اسماع تاریخ 

شاهرود یدانشگاه صنعت   912 یاسکندر ینور یمحمدهاد یاضیر استادیار 

  913 رشید جعفرپور علوم سیاسی استادیار وزارت علوم

تهران )دانشگاه آزاد  قاتیواحد علوم و تحق

(یاسالم  

  914 مهدی رمضانی ستیز طیو مح یعیمنابع طب استادیار

  915 انیفرهاد ریام اقتصاد استادیار خراسان یآموزش عال موسسه

  916 پور معلم لیاسماع یمحمدتق ثیعلوم قرآن و حد استادیار دانشگاه مازندران

  917 ینیاحسیک میرح دیس یمتالوژ استادیار دانشگاه آزاد دامغان

  918 یصادق نیحس عمران استادیار دانشگاه آزاد دامغان

  919 کارگران یعل عمران استادیار دانشگاه آزاد دامغان

  920 داود داداش نژاد و عرفان انیاد استادیار دانشگاه آزاد دامغان



  921 بهجت یرجب ریام یهوش مصنوع وتر،یکامپ استادیار رفسنجان یآزاد اسالم دانشگاه

عصر )عج( رفسنجان. یدانشگاه ول   922 یسلمه ا نیحس ریاضی استادیار 

  923 یلیراسماعیم دمحسنیس ژنتیک استادیار هنر علم و دانشگاه

اصفهان نور امیپ   924 یمحمد یمهد یدولت تیریمد استادیار 

  925 آقاپور یمهد الهیات استادیار زینور تبر امیدانشگاه پ

  926 سادات انیجهان دهیشه ییو ماما یبهداشت بارور استادیار تربیت مدرس دانشگاه

ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش   927 یابوتراب یعل یروانشناس استادیار 

  928 دپورمحمو احسان حقوق استادیار نور امیپ شگاه

مدرس تیدانشگاه ترب   929 زاده مقدم عیشف نیحس منابع آب  استادیار 

  930 نژاد یقهرمان نیالدءبها تاریخ استادیار دانشگاه تهران

یدانشگاه عالمه طباطبائ   931 زیقادر پر زبان عربی استادیار 

یدانشگاه عالمه طباطبائ   932 رجب زاده یعل یمعارف اسالم استادیار 

هیدانشگاه اروم   933 زاده بیمص یعل یشهرساز استادیار 

نور، مرکز تهران جنوب امیدانشگاه پ   934 یاحمد یسلطان یمجتب یو تمدن اسالم خیتار استادیار 

یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت   935 یزاهد یهادمحمد وتریکامپ یمهندس استادیار 

  936 حسین حجت خواه کالم امامیه استادیار دانشگاه تهران

  937 منصور میر فلسفه و کالم اسالمى استادیار دانشگاه تهران

  938 یگر کالجکوزه یلطفعل برنامه ریزى شهرى جغرافیا استادیار شهید بهشتى دانشگاه

  939 میر فرخی مهندسی عمران استادیار دانشگاه مالیر

جنوب تهران آزاد دانشگاه   940 میری ابوالحسن سید الملل بین روابط استادیار 

  941  وند یوسف نامدار فیزیولوژی استادیار کرمانشاه رازی دانشگاه

  942 بیگلر کیومرث حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

  943 بشکوه مهدی حسابداری استادیار دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

قزوین دانشگاه آزاد اسالمی   944 کاظمی حسین حسابداری استادیار 

گیالن پزشکی علوم دانشگاه   945 پورمحمد محسن  استادیار 

الزهرا دانشگاه  حسینی السادات معصومه اسالمی کالم و فلسفه استادیار 

 کلهرودی

946  

  947 ولی اهلل مرادی تاریخ تمدن اسالمی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

مازندراندانشگاه پیام نور    948 عباس حاجیها فلسفه تطبیقی استادیار 

  949 انسیه بابایی روان شناسی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  950 علی واعظی فلسفه دین استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  951 سیدمحمودحسین امیری مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

مازندراندانشگاه پیام نور    952 مجید شیرزاد علم اطالعات و دانش شناسی استادیار 

  953 سیدعلی اکبر غالمیان مهندسی صنایع استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  954 محمدابراهیم شاج فلسفه اسالمی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران



  955 سیدشریف حسینی مهندسی مکانیک استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  956 حامد فاضلی کبریا مدیریت استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  957 عباس احمدی مدیریت استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  958 باقرحسامی عزیزی اقتصاد نظری استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  959 خاتون وکیلی مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

پیام نور مازندراندانشگاه    960 زهرا غفوری مدیریت دولتی استادیار 

  961 علی اکبر بهمنی مدیریت دولتی استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

  962 محمدرضا بهاری فقه و اصول استادیار دانشگاه تهران

  963 جواد اسحاقیان مدرسی قرآن و متون استادیار دانشگاه تهران

  964 سیدمحمدرضا موسوی فراز عرفانادیان و  استادیار دانشگاه تهران

نور گلستان امیدانشگاه پ   965  ینادر لیاسماع عرب اتیادب استادیار 

المیا یآزاد اسالم دانشگاهرئیس    966 یدریح ییرزایم محمد کشاورزی استادیار 

  967 یشراره سادات سرسراب یسیزبان انگل استادیار مشهد انیفرهنگ دانشگاه

اسوجیدانشگاه    968 انیزرنگار وسفی مدیریت استادیار 

اسوجیدانشگاه    969 زاده انینیاهلل پرو روح ریاضی استادیار 

مدرس تیتربدانشگاه    970 یصفو یدعلیس شهرسازی استادیار 

گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز   971 بگلوجی حا یعل شیالت استادیار 

  972 یروح یمهد ریاضی استادیار دانشگاه جامع گلستان

  973 گلصنملو یول شیمی استادیار هیاروم دانشگاه

  974 ییبهمن رضا ریاضی استادیار هیاروم دانشگاه

  975 یپور دهکرد یرضا شمس  استادیار یاصفهان یاشرف دیدانشگاه شه

اصفهان یدانشگاه علوم پزشک   976 یعیاکبر بد یمیوشیب استادیار 

اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   977 یخسرو رمضان یتیترب یروانشناس استادیار 

اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   978 بخش اضیف نیحس یتیعلوم ترب استادیار 

اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   979 یاکرام میرح حقوق استادیار 

بجنورد یدانشگاه علوم پزشک   980 یدیس ییحیدیس تاریخ استادیار 

  981 یکازرون فیحن یوتکنولوژیب استادیار  یدفاع مل دانشگاه

مدرس تیدانشگاه ترب   982 یسوزنچ انوشیک منظر یمعمار استادیار 

یدانشگاه آزاد اسالم   983 رکینصراهلل ز یفارس اتیزبان و ادب استادیار 

  984 ابوالفضل دانشور یاهیگ یگونه ها اءیعلوم بذر و اح استادیار دانشگاه گنبد کاووس

واحد رشت یدانشگاه آزاد اسالم   985 ییعطا هیسم یاهیگ ستیز استادیار 

ریرکبیدانشگاه ام   986 یجانیکالر یمیاحمدرضا رح معارف استادیار 

  987 نژاد زهرا قاسم علوم قرآن استادیار   رازیدانشگاه ش

اصفهان یدانشگاه علوم پزشک   988 ینیام رضایعل یمعارف اسالم استادیار 

ریرکبیام یدانشگاه صنعت   989 محمدرضا خرسند نفت استادیار 



نیاسفرا یآزاداسالم دانشگاه   990 یابوالفضل فرز ستیز طیمح استادیار 

مدرس تیدانشگاه ترب   991 ییرفخرایمسید رضا  نباتاتاصالح استادیار 

مدرس تیدانشگاه ترب   992 منفردیدیرش یکشاورز یوتکنولوژیب استادیار 

  993 محمد احمدوند ریاضی استادیار ریواحد مال یآزاد اسالم دانشگاه

همدان انیدانشگاه  فرهنگ   994 یمیابراه یفرهاد سهام یانقالب اسالم خیتار استادیار 

  995 سید عنایت اهلل معافی آمار استادیار دانشگاه پیام نور کرمان

  996 حاجی محمد تکلوزاده گیاه پزشکی استادیار دانشگاه شهید باهنر

زادشهرآواحد  یدانشگاه آزاد اسالم   997 علی اکبر عباسپور یو تمدن ملل اسالم خیتار استادیار 

ی همداندانشگاه آزاد اسالم   998 یبهروز قربان حسابداری استادیار 

یاراستاد پیام نورانزلی   999 مهدی جعفری علوم سیاسی 

زیدانشگاه را   1000   یشهرستان رضایعل یفارس اتیزبان وادب مدرس 

تهران یدانشگاهها   1001 یصفر نیحس یاقتصاد سنج مدرس 

  1002 راستگو یعل حقوق مربی واحد رامسر

  1003 یعمارت یداراب نیعابد یدرس یزیبرنامه ر مربی نور   امیپ دانشگاه

  1004 یبوشهر یاحمدهمت ثیعلوم قرآن و حد مربی دباهنریشه یدانشگاه فن

  1005 یریام یمهد یآموزش تیریمد مربی شیراز نور امیدانشگاه پ

دانشگاه علوم و فنون ی گروه معارف اسالم

 خرمشهر ییایدر

 یامانت بهبهان یمهد یاسیعلوم س مربی

 

1006  

  1007 روشن یقاسم میابراه یجامعه شناس مربی النیدانشگاه گ

واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   1008 یمحتشم نیحس دیس یعلوم حوزو مربی 

  1009 داود دمقی فیزیک مربی دانشگاه بوعلی سینا

نور امیپ   1010 یگوراب راسی دیس یاسیعلوم س مربی 

علوم سیاسی  مربی    علوم پزشکی بوشهر   1011 محمد جمیری 

  1012 ییسارا فدا یو عرفان اسالم اتیاله مربی آزاد تهران دانشگاه

  1013 شفق یپرستو حاتم فلسفه مربی دانشگاه کردستان 

نور امیدانشگاه پ   1014 ینیالد نیمحمدرضا ز تیریمد مربی 

مشهد یدانشگاه آزاد اسالم   1015 یزیترش یمحمدرسول یحقوق اسالم یفقه ومبان مربی 

نور  امیپ   1016 گانهیمحمد  یاسیعلوم س مربی 

نور  امیپ   1017 سجاد بازوند ایجغراف مربی 

نور امیپ   1018 یریام دیسع کشاورزی مربی 

نور  امیپ   1019 ینیزر میابراه اقتصاد مربی 

  1020 روح اهلل رمضانی آمار مربی دانشگاه دامغان

  1021 یلیاسماع یآقا حاج و معارف اتیاله مربی دانشگاه آزاد دامغان

  1022 جمال زاده ثمیم یصنعت تیریمد  مربی نور بروجن امیپ دانشگاه

زدینور  امیپ   1023 محسن زارع زاده عرب اتیادب  مربی 



  1024 عجم محمدرضا اسالم خیتار مربی واحد گرگان یازاد اسالم دانشگاه

  1025 یلیرضا گرا یعل عمران مربی واحد گنبدکاووس یآزاد اسالم دانشگاه

  1026 رضایی غالمرضا علوم اقتصادی مربی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

  1027 مهران چگینی مهندسی برق مربی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

نور مازندراندانشگاه پیام    1028 محمود فروتن ندافی مهندسی عمران مربی 

  1029 غالمرضا رمضان پور فرهنگ و تمدن اسالمی مربی دانشگاه پیام نور مازندران

ریدانشگاه واحد مال   1030 یفراهان یآباد نیریش محسن  مربی 

  1031 یرضا رضائ یعل یحسابدار مربی همدان  یآزاد اسالم دانشگاه

مطالعات پژوهشکده سیاست پژوهی و 

 راهبردی حکمت

  1032 صالح رشید حاجی خواجه لو برنامه ریزی توسعه آموزش عالی هیات علمی

ستاندکر یعلوم پزشک دانشگاه   1033 یعقوبیمختار  یپرستار  ارشد 
 


