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 ایه شماره:داوران 

 داوشگاٌ صىعتی خًاجٍ وصیر الدیه طًسی -دکتر مُدی صدقی 

 دکتر حسیه شایقی- 

 داوشگاٌ صىعتی امیر کثیر -دکتر حسه رستگار 

 داوشگاٌ صىعتی امیرکثیر -دکتر حامد وفیسی 

 گلپایگانفىی ي مُىدسی داوشگاٌ  -سید امیر حسیىی دکتر 

 کاشانداوشگاٌ  -دکتر حامد َاشمی دزکی 

 گلپایگانداوشگاٌ  -دکتراحسان آزاد فارساوی 

 داوشگاٌ صىعتی خًاجٍ وصیر الدیه طًسی -دکتر مسعًد علی اکثر گلکار 

 داوشگاٌ صىعتی امیرکثیر -دکتر واصر شمس 

 ٌداوشگاٌ شاَريد -دکتر امیه حاجی زاد 

 داوشگاٌ تُران -دکتر فریثرز جًالیی 

 داوشگاٌ شُید تُشتی -دکتر حسیه کاظمی کارگر 

 داوشگاٌ تىاب -تر علی احمدیاندک 

 ًداوشگاٌ تثریس -دکتر تُىام محمدی ایًاتل 

 داوشگاٌ صىعتی خًاجٍ وصیر الدیه طًسی -دکتر علیرضا فریديویان 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تُران مرکس -دکترشُرام جًادی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد سپیدان -دکتر ارسالن وجفی 

 پژيَشگاٌ ویري -دکتر مجتثی گیلًاوژاد 

 ٌقسيیه( رٌ) خمیىی امام المللی تیه داوشگاٌ -دکتر وًید غفارزاد 

 داوشگاٌ خًاجٍ وصیر الدیه طًسی -دکتر عثدالٍ آقایی 

 داوشگاٌ شاَد -دکتر پًریا معقًلی 

 داوشگاٌ امام حسیه -دکتر حثیة الٍ اعلمی 

 داوشگاٌ جیرفت -دکتر ایمان گريَی ساردي 

  داوشگاٌ آزاد قسيیه -مقدمدکتر تیت الٍ اکثری 

 دکتر محمد جًاد سىجری- 

 داوشگاٌ خًاجٍ وصیر الدیه طًسی -دکتر مجتثی حاجیان حیدری 

 داوشگاٌ شُرضا -دکتر مصطفی کاظمی 

 داوشگاٌ تفرش -دکتر مُدی ارٌ پىاَی 

 داوشگاٌ سمىان –دکتر زَرا مريج 

 وجف آتاد اسالمی داوشگاٌ آزاد -دکتر غضىفر شاَقلیان 

  داوشگاٌ آزاد اسالمی ایالم -مُرداد طُماسثیدکتر 
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 داوران ایه شماره:

 داوشگاٌ فىی ي مُىدسی گلپایگان -دکتر محمد اسماعیل وظری 

 داوشگاٌ صىعتی امیرکثیر -دکتر محمًد ماوی 

 داوشگاٌ گلپایگان -دکتر حمیدرضا عثدالمحمدی 

 داوشگاٌ مازودران -دکتر مصطفی غالمی 

 تُرانداوشگاٌ  -دکتر سعید صفری 

 داوشگاٌ اريمیٍ -دکتر عطا چیت ساز خًیی 

 داوشگاٌ صىعتی سُىد تثریس -دکتر رضا اسالمی 


