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 ایه شماره:داوران 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر هسعَد علی اکبر گلکار 

  تربیت هدرسداًشگاُ  -هحود رضا حقی فامدکتر 

 داًشگاُ صٌعتی اهیر کبیر - دکتر ًاصر شوس 

 داًشگاُ صٌعتی اهیر کبیر -دکتر حسي رستگار 

 داًشگاُ فردٍسی هشْد -دکتر هحود حسیي جاٍیدی 

  داًشگاُ تربیت هدرس -شید االسالهیدکترهحود کاظن 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکترسید حویدرضا شْابی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حاهد ًفیسی 

 پژٍّشگاُ ًیرٍ -دکترهجتبی گیلَاًژاد 

 داًشگاُ زًجاى -دکترکاظن هظلَهی 

 گلپایگاىداًشگاُ  -سید اهیر حسیٌی دکتر 

 صٌعتی اهیرکبیرداًشگاُ  -دکتر حسام الدیي صادقی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر حاهد ّاشوی دزکی 

 داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتراحساى آزاد فارساًی 

 ُداًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دکتر رضا حسیٌی ابرد 

 داًشگاُ شْید بْشتی -دکتر حسیي ترکوي 

 ُداًشگاُ شاّرٍد -دکتر اهیي حاجی زاد 

 ذَاجِ ًصیر الدیي طَسیداًشگاُ  -علیرضا فریدًٍیاىدکتر 

  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر -دّکردی ریاحیدکتر غالهحسیي 

 داًشگاُ تْراى -فرخ اهیٌی فردکتر 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیر الدیي طَسی -دکتر عبدالِ آقایی 

 داًشگاُ آزاد ٍاحد تْراى هرکس -شْرام جَادیدکتر 

 داًشگاُ تبریس -سید حسیي حسیٌیدکتر 

  ُشگاُ آزاد ارٍهیِداً –دکتررضا غٌی زاد 

 داًشگاُ بیرجٌد-دکتر هحودرضا آقاابراّیوی 

 داًشگاُ شْرضا -دکتر هصطفی کاظوی 

 پژٍّشگاُ ًیرٍ -هٌْدس ًیکی هسلوی 

 داًشگاُ تْراى -دکتر علیرضا سرٍدی 

 داًشگاُ شْرضا -دکتر هحودرضا اًصاری 

 داًشگاُ تفرش -دکتر هْدی ارُ پٌاّی 

 داًشگاُ سوٌاى –دکتر زّرا هرٍج 
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 داوران ایه شماره:

 داًشگاُ آزاد ًجف آباد -دکتر غضٌفر شاّقلیاى 

 داًشگاُ شاّد -دکتر راشد صحرائیاى 

 داًشگاُ شاّرٍد -دکتر یاسر داهچی 

 داًشگاُ ذلیج فارس -دکتر رحواى دشتی 

 داًشگاُ شْید رجائی -دکتر علی بدری 

 داًشگاُ شاّد -دکتر عارف درٍدی 

 ُهرٍدشتداًشگاُ آزاد ٍاحد  -دکتر هژگاى اهیریاى زاد 

 داًشگاُ شریف -دکتر ادیب ادیب ًظری 

 داًشگاُ زًجاى -دکتر ّادی حسیٌی 

 داًشگاُ جْرم -دکتر هحسي زارع 

 داًشگاُ تْراى -دکتر فرید قادری 

 َداًشگاُ شْید بْشتی -دکتر فرّاد حق ج 

 داًشگاُ شْید چوراى  -دکتر هحوَد جَرابیاى 

 داًشگاُ شْید بْشتی -دکتر رضا هحودی 

 داًشگاُ ذَاجِ ًصیرالدیي طَسی -قی بطحائیدکتر هحود ت 

 داًشگاُ تْراى -دکتر فریبرز جَالیی 

 داًشگاُ باٌّر کرهاى -دکتر هسعَد رشیدی ًژاد 

 پژٍّشگاُ ًیرٍ -هٌْدس زّرا هدیحی 

 


