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 ایه شماره:داوران 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر هسعَد علی اکبر گلکار 

 داًشگاُ تربیت هدرس -دکتر هحسي پارسا هقدم 

  تربیت هدرسداًشگاُ  -هحود رضا حقی فامدکتر 

 داًشگاُ صٌعتی اهیر کبیر - دکتر ًاصر شوس 

 داًشگاُ صٌعتی اهیر کبیر -دکتر حسي رستگار 

  داًشگاُ فردٍسی هشْد -جاٍیدیدکتر هحود حسیي 

 داًشگاُ تربیت هدرس -دکترهحود کاظن شید االسالهی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکترسید حویدرضا شْابی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حاهد ًفیسی 

 پژٍّشگاُ ًیرٍ -دکترهجتبی گیلَاًژاد 

 داًشگاُ زًجاى -دکترکاظن هظلَهی 

 داًشگاُ اصفْاى  -دکتر هحسي جٌتی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -هٌْدس سید اهیر حسیٌی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر عباس احودی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حوید رادهٌش 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حوید فتحی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حسام الدیي صادقی 

 داًشگاُ شْید بْشتی -دکتر حسیي کاظوی کارگر 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -هٌْدس آرهاى صفایی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر عسل آغاز 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حاهد ّاشوی دزکی 
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 داوران ایه شماره:

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتراحساى آزاد فارساًی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -هٌْدس ایواى طاّری 

  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -رضا حسیٌی ابردُدکتر 

 داًشگاُ یسد -دکتر سعید سعیدا 

 داًشگاُ شْید بْشتی -دکتر حسیي ترکوي 

 داًشگاُ تْراى -دکترسید فرید قادری 

 ُداًشگاُ شاّرٍد -دکتر اهیي حاجی زاد 

  ُداًشگاُ قسٍیي –دکتر ًَید غفارزاد 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکترسید حسي قدسی پَر 

 داًشگاُ تبریس -دکترابراّین بابائی 

 داًشگاُ علن ٍ صٌعت -دکترعباس شَالئی 

 داًشگاُ اصفْاى -دکترًاصر هالٍردی 

 پژٍّشگاُ ًیرٍ -هصطفی عابدیدکتر 

  داًشگاُ صٌعتی اصفْاى -ّوداًی گلشيدکتر هحود اسوعیل 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیر الدیي طَسی -علیرضا فریدًٍیاىدکتر 

  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دّکردی ریاحیدکتر غالهحسیي 

 داًشگاُ تْراى -فرخ اهیٌی فردکتر 

 داًشگاُ شیراز -طاّر ًیک ًامدکتر 

 ذَاجِ ًصیر الدیي طَسیداًشگاُ  -دکتر عبدالِ آقایی 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیر الدیي طَسی -تَرج اهراییدکتر 

 داًشگاُ آزاد ٍاحد تْراى هرکس -شْرام جَادیدکتر 

 داًشگاُ تبریس -سید حسیي حسیٌیدکتر 


