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 ایه شماره:داوران 

  تربیت هدرسداًطگاُ  -هحود رضا حقی فامدکتر 

 داًطگاُ صٌعتی اهیر کبیر -دکتر حسي رستگار 

 داًطگاُ فردٍسی هطْد -دکتر هحود حسیي جاٍیدی 

 داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حاهد ًفیسی 

 داًطگاُ زًجاى -دکترکاظن هظلَهی 

 گلپایگاىداًطگاُ  -سید اهیر حسیٌی دکتر 

 کاضاىداًطگاُ  -دکتر حاهد ّاضوی دزکی 

 گلپایگاىداًطگاُ  -دکتراحساى آزاد فارساًی 

 ُداًطگاُ ضاّرٍد -دکتر اهیي حاجی زاد 

 داًطگاُ خَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر عبدالِ آقایی 

 داًطگاُ بیرجٌد-دکتر هحودرضا آقاابراّیوی 

 داًطگاُ ضْرضا -دکتر هصطفی کاظوی 

 پژٍّطگاُ ًیرٍ -هٌْدس ًیکی هسلوی 

 داًطگاُ تفرش -دکتر هْدی ارُ پٌاّی 

 داًطگاُ سوٌاى –دکتر زّرا هرٍج 

 ًجف آباد اسالهی داًطگاُ آزاد -دکتر غضٌفر ضاّقلیاى 

 داًطگاُ ضاّد -دکتر راضد صحرائیاى 

 ضاّرٍدصٌعتی داًطگاُ  -دکتر یاسر داهچی 

 داًطگاُ ضاّد -دکتر عارف درٍدی 

 داًطگاُ ضْید چوراى  -دکتر هحوَد جَرابیاى 

 داًطگاُ باٌّر کرهاى -دکتر هسعَد رضیدی ًژاد 

 پژٍّطگاُ ًیرٍ -هٌْدس زّرا هدیحی 

 َداًطگاُ تبریس -دکتر بٌْام هحودی ایَاتل 

 داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر هحوَد هاًی 

 داًطگاُ ایالم-دکتر رحوت اعظوی 

 صٌعتی اهیرکبیرداًطگاُ  -دکتر حوید رادهٌص 

 داًطگاُ گلپایگاى -دکتر حویدرضا عبدالوحودی 

 ُداًطگاُ گلپایگاى -دکتر ضرٍیي اسدزاد 

 داًطگاُ خَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر ًاصر صفایی 

 داًطگاُ خَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر اهیر جلیلًَد ًژاد 

 داًطگاُ هازًدراى -دکتر هصطفی غالهی 
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 داوران ایه شماره:

 ٌْداًطگاُ تْراى -از حسیي زادُدکتر ه 

 داًطگاُ کاضاى -دکتر سید عباس طاّر 

 داًطگاُ کرهاى -دکتر رٍح الِ فدائی ًژاد 

 داًطگاُ تْراى -دکتر سعید صفری 

 داًطگاُ تْراى -دکتر عبدالرحواى حائری 

 داًطگاُ تبریس -دکتر داریَش ًظر پَر 

 داًطگاُ تبریس -دکتر بْرٍز طَسی 

 داًطگاُ داهغاى -دکتر هْدی فرزیي فر 

 داًطگاُ خَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر جعفر تارخ 

 داًطگاُ آزاد اسالهی تْراى هرکس-دکتر هحوَد حسیٌی علی آبادی 

 داًطگاُ صٌعتی اصفْاى -دکتر احود رضا عظیویاى 

 داًطگاُ ارٍهیِ -دکتر عطا چیت ساز خَیی 

 داًطگاُ صٌعتی سٌْد تبریس -دکتر رضا اسالهی 

  داًطگاُ بَعلی سیٌا ّوداى  -هحوَدیِدکتر اسواعیل 

 


