
مرتبه علمیرشته تحصیلینام دانشگاهنام استاننام و نام خانوادگیردیف

استادزیست سلولی مولکولیدانشگاه مازندرانمازندراناباصلت حسین زاده1

استادفیزیکدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدابراهیم صادقی2

استادیارمعماریدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربتهرانابراهیم صادقی گلرودباری3

استادیارحوزویدانشگاه فرهنگیانقزوینابراهیم صفی خانی4

استادیاراقلیم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانابراهیم فتاحی5

استادیارعلوم قرآنیدانشگاه ملی مالیرهمدانابراهیم محمدی منش6

استادیاراطالعات فرهنگی(ع)دانشگاه امام حسین تهرانابوالفضل امیری7

استادیارریاضیدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانابوالفضل رفیع پور8

استادیارصنایعدانشگاه دامغانسمنانابوالفضل روحانی9

دانشیارتغذیه دامدانشگاه پردیس کشاورزی کرجالبرزابوالفضل زالی10

استادیارکشاورزیدانشگاه زابلسیستان و بلوچستانابوالفضل کیخاصابر11

استادیارریاضیدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیابوالفضل نیازی مطلق12

دانشیارمدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانابوتراب علیرضایی13

استادیارعمراندانشگاه محقق اردبیلیاردبیل اتابک فیضی14

استادیارفلسفه وکالمدانشگاه ملی مالیرهمداناحسان ترکاشوند15

استاد  شیالت دانشگاه هرمزگانهرمزگاناحسان کامرانی 16

استادیارعلوم قران و حدیثدانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمایالماحسان میرزاحسینی17

استادیارفیزیکدانشگاه صنعتی بیرجندخراسان جنوبیاحمد امیرآبادی زاده18

استادیارمهندسی معدندانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیاحمد آریافر19

استادمهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایرانتهراناحمد چلداوی20

استادعلوم سیاسیدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهراناحمد رضا رحیمی کالریجانی21

استادیارزیست شناسی دانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگاناحمد زاهری 22

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه مازندرانمازندراناحمد عباس تبار23

استادیارریاضی محضدانشگاه قمقماحمد غالمی24

استادیارجامعه شناسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدخراسان رضویاحمد فوالدیان25

استادیارادبیات عربدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیاحمد المعی گیو26

استادشیمی دانشکده علوم فنون هسته ایتهراناحمد نوزاد27

استادیارریاضی کاربردیدانشکده فنی و حرفه ای دکتر معین رشتگیالناحمد هدایت پناه28

استادیاربیوشیمیدانشگاه هرمزگانهرمزگاناحمد همایی 29

استاد یارژنتیک مولکولیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیاحمد همتا30

استادمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهران احمدرضا ربانی31

استادعلوم تربیتیدانشگاه اصفهاناصفهاناحمدرضا نصر32

استادفلسفه تعلیم وتربیتدانشگاه لرستانلرستاناردشیر منظمی33

استادیارفلسفهدانشگاه شهید محالتیقماسحاق طاهری34

استادیاربیوفیزیکدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل اسدی... اسدا35

دانشیارزبان انگلیسیدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریاسماعیل اسدی36

استادیارآماردانشگاه والیت ایرانشهرسیستان و بلوچستاناسماعیل بشکار37

استادیارحسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناوهبوشهراسماعیل پناهی38

استادیاراکولوژیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیاسماعیل رضایی چیانه39

استادیارزبان انگلیسیدریانوردی و علوم دریایی چابهارسیستان و بلوچستاناسماعیل زارع بهتاش40

استادیارمعارفدانشگاه گلستانگلستاناسماعیل شاهکوهی41

استادیارجامعه شناسیدانشگاه والیت ایرانشهرسیستان و بلوچستاناسماعیل شیرعلی42

استادیارعلوم خاکدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل اسماعیل گلی43

استادیارزبان و ادبیات عربدانشگاه پیام نور گلستانگلستاناسماعیل نادری44



استادیاراقتصاددانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگاناصغر پیکر آرا45

استادیارمدیریتدانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرخوزستاناصغر رشنودی46

استادیاررشته کالم اسالمیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیاصغر نقدی47

استادیارروانسجیآموزشکده فنی و حرفه ای پسران البرزاصغرترکیان48

استادیارمدرسی معارفدانشگاه قمقماعظم وفایی49

استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانافتخار دانش پور50

استادیاردامپژشکیموسسه سرم سازی رازیالبرزاقای   مقدم پور 51

استادمهندسی عمراندانشگاه صنعتی امیر کبیرتهراناقبال شاکری52

استادیارفلسفهدانشگاه قمقماقدس یزدی53

دانشیارعلوم سیاسیدانشگاه یزدیزداکبر غفوری54

استادیارزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیاکرم پور علی فرد 55

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانامان اهلل پیشوا 56

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمداندرزیان... امرا57

استاد یارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیامید  وحدانی فر58

 دانشیار ارتباطاتدانشگاه سورهتهرانامید علی مسعودی59

استادیارعلوم اجتماعیدانشگاه پیام نور ایالمایالمامید محمدزاده60

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانامید وحیدی61

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیتهرانامیر حسین محمودی62

استادیارزیست شناسی دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانامیر قاضی لو63

استادیارفقه و مبانی حقوقدانشگاه شهید محالتیقمامیر مالمحمدعلی64

استادمهندسی معماری دانشگاه لرستانلرستانامیرحمزه حقی آبی65

دانشیارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیامین رحیمی66

استادیارکتابداریدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهامین زارع67

استادیارگیاهپزشکی حشره شناسی کشاورزیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدامین صدارتیان جهرمی68

استادیارحوزوی لمعهدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل امین فتحی69

دانشیارمهندسی مکانیکدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدامین موسائی70

استادیارفلسفه و کالمدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهرانسیه ماهینی71

استادیارفیزیکدانشگاه کردستانکردستانایرج طهماسبی72

استادعمراندانشگاه لرستانلرستانایمان بهرامی چگنی73

استادیاربرقدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساریمازندرانایمان خنکدار74

استادیارژنتیکدانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگانآزاده ترابی 75

استادادبیاتدانشگاه پیام نور یزدیزدآسیه ذبیح نیا76

استادیارمدیریتدانشگاه سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانآقای بیابانگرد77

استادیارمدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجاناصفهانبابک امینی78

استادیارفلسفه و کالمدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهرباقر گرگین79

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریباقر مختاری80

استادیارجغرافیاو برنامه ریزیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل بهرام ایمانی81

استادیارکامپیوتردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانبهروز عرب82

استادیارجنگلداریدانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمایالمبهروز ناصری83

استادیارالهیات تفسیر تربیتی قراندانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریبهزاد ایزدی84

استادیارریاضی محضدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیبهمن رضایی85

استادیارریاضیدانشگاه پیام نور قزوینقزوینبهمن طاهرخانی86

استادیارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیبهمن نزهت87

استادیارالهیات دانشگاه فرهنگیانخراسان رضویبهنام عباسی اول88

استادمهندسی شیمیدانشگاه یزدیزدبی بی فاطمه میرجلیلی89

استادریاضیدانشگاه یزدیزدبیژن دواز90

استادیارحسابداریدانشگاه هرمزگانهرمزگانبیژن عابدبنی 91

استادیارزراعتدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهپردیس برومندان92

استادیارعلوم اقتصادیدانشگاه شیرازفارسپرویز رستم زاده93

دانشیارعلوم جغرافیاییدانشگاه آزاد واحد رشتگیالنپرویز رضایی94

استادیاراقتصاددانشگاه تبریزآذربایجان شرقیپرویزاژیده95

استادیارهواشناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانپروین غفاریان96

دانشیارالکترونیکدانشگاه سمنانسمنانپژمان رضایی97

استادیار  زیست شناسی دانشگاه پیام نوراصفهانپیمان آقائی98

استادیارریاضی محضدانشگاه پیام نور گیالنگیالنپیمان غیاثوند99

استادیارژنتیک- اصالح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزویناحمدیجعفر 100

استادیارریاضی جبردانشگاه محقق اردبیلیاردبیل جعفر اعظمی101

دانشیار مدیریت آموزشیدانشگاه شیرازفارسجعفر ترک زاده102

دانشیارعلوم سیاسیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیجعفر حقیقت103

استادزبان شناسیدانشگاه شیرازفارسجالل رحیمیان104

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه تربیت مدرستهرانجلیل دارا105

استادیاراکوفیزیولوژی گیاهیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیجلیل شفق کلوانق 106

استادیارکامپیوتردانشگاه ملی مالیرهمدانجمال سروش107

استادیارحوزویدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهراقزوینجواد  نفری108

استادعمراندانشگاه ارومیهآذربایجان غربیجواد بهمنش109

دانشیارباستان شناسی دوره اسالمیدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینجواد شکاری نیری110



 استادیار جامعه شناسیدانشگاه سورهتهرانجواد صادقی جعفری111

استادتمامشیمیدانشگاه دولتی کاشاناصفهانجواد صفایی قمی112

دانشیاربرقدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانجواد علمائی113

استادیار ریاضی دانشگاه هرمزگانهرمزگانجواد فتحی 114

استادیارمهندسی منابع طبیعیدریانوردی و علوم دریایی چابهارسیستان و بلوچستانجواد قاسم زاده115

دانشیارمدیریتدانشگاه پیام نور قزوینقزوینجواد محرابی116

استادیارمعارفدانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگانحاج آقا حسین کرتی خرگو 117

استادیارفقه و حقوقدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانحامد رستمی118

دانشیارمکانیک تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیحامد صفی خانی119

استادیاراقتصاددانشگاه پیام نور گلستانگلستانحامد عباسی آقا ملکی120

استادیارفیزیکدانشگاه والیت ایرانشهرسیستان و بلوچستانحامد نجفی آشتیانی121

استادیارالهیاتدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیحبیب اقاجانی122

دانشیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه مازندرانمازندرانحبیب اهلل حلیمی123

دانشیارزمین شناسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدخراسان رضویحبیب مالیی124

استاد یارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه کوثرخراسان شمالیحبیبه   سپهری125

استادیارفقه و الهیات و معارف اسالمیدانشگاه هرمزگانهرمزگانحجت االسالم  محمد عبادی زاده 126

استادیارعلوم قرآن و تفسیردانشگاه محقق اردبیلیاردبیل حجت االسالم احمد شجاعی127

استادیارشیالتدانشگاه دولتی گنبدگلستانحجت اله جعفریان128

استادیارریاضی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانکرمانحجت بابایی 129

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه فرهنگیانایالمحجت بلوچی130

استادیارتربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهراقزوینحجت حاتمی 131

استادیارمهندسی معدندانشگاه صنعتی ارومیهآذربایجان غربیحجت حسین زاده132

استادیارالهیات(س)دانشگاه الزهرا تهرانحدیث رجبی133

استاد یارمهندسی برقدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیحسن    محمدی پیروز134

استاد یارمعارف اسالمیدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیحسن   سلم آبادی135

استادیاربرقدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهحسن  مرادی چشمه بیگی136

استادیارزراعت و اصالح نباتاتدانشگاه آزاد واحد تالشگیالنحسن اخگری137

 استادیار معماریدانشگاه سورهتهرانحسن اوصانلو138

استادیارزیست شناسیدانشگاه فرهنگیانخراسان رضویحسن باقری یزدی139

استادیارمدیریت استراتژیکدانشگاه شهید محالتیقمحسن تالشان140

استادیارریاضی کاربردیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیحسن حسن پور141

استادیارریاضیدانشگاه فرهنگیانقزوینحسن حکیما142

دانشیارزبان وادبیات فارسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیحسن حیدری143

استادیارجغرافیادانشگاه ارومیهآذربایجان غربیحسن حیدری144

استادیارمکانیکدانشگاه شهید چمران اهوازخوزستانحسن ذکی دیزجی145

استاد معماریدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینذوالفقارزادهحسن 146

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه بوعلی سیناهمدانحسن رحیمی روشن147

استادیارآموزش زبان انگلیسیدانشگاه پیام نور قمقمحسن سلیمانی صرمی148

استادیارفیزیکدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیحسن صدقی149

استادیارمهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتیبوشهرحسن قائدی150

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه ملی مالیرهمدانحسن قره باغی151

استادیارمدیریت آموزشیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیحسن قالوندی152

استادمکانیکدانشگاه تربیت مدرستهرانحسن مسلمی 153

استادخبرگان بدون مدرک دانشگاهیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویحسن نقی زاده 154

استادیارمعارفدانشگاه گلستانگلستانحسنعلی سلمانیان155

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه سمنانسمنانحسین ابوالفضلی کهریزی156

دانشیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه یزدیزدحسین ابویی157

دانشیارفقه ومبانی حقوق اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدخراسان رضویحسین احمری 158

استادشیمی تجزیهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویحسین اشتیاق حسینی159

استادیاراقتصاددانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانحسین اکبری فرد160

استادیارجغرافیادانشگاه تبریزآذربایجان شرقیحسین امامعلی پور161

دانشیارمهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانحسین بلندی162

استادیارتاریخ اسالمدانشگاه شیرازفارسحسین پور احمدی163

استادیارجامعه شناسیدانشگاه پیام نور بوشهربوشهرحسین جمالی164

استادیارجغرافیای طبیعیدانشگاه مجتمع آموزش عالیسیستان و بلوچستانحسین جهانتیغ165

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه پیام نور کرمانکرمانحسین رشیدی نژاد 166

استادیارمطالعات انقالب اسالمیدانشگاه سمنانسمنانحسین رضا پور167

استادآبدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیحسین رضایی168

استادیارایمنی شناسیدانشگاه بوعلی سیناهمدانحسین رضوان169

استادیاربرنامه ریزی شهریدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباداصفهانحسین سلیمانی170

استادیارفلسفه دانشگاه فرهنگیانهمدانحسین شمس171

استادیارخاکدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل حسین شهاب172

استادیارمعارفدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانحسین طریقت پور173

استادیارآینده پژوهی(ع)دانشگاه امام حسین تهرانحسین ظفری174

استادیارمدیریت ورزشی-تربیت بدنیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهحسین عیدی175

استادیاراقیانوس شناسی ماهواره ای پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانحسین فرجامی176



استادیارعلوم سیاسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیحسین فرزانه پور177

استادیارفلسفه  دانشگاه خلیج فارسبوشهرحسین فقیه178

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه لرستانلرستانحسین فالحی اصل179

استادیارشناسیحقوق جزا و جرمدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانحسین قاضی زاده180

استادیارزبان و ادبیات عربدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل حسین محسنی181

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینحسین محمدی182

استادیارعلوم اقتصادیدانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانزنجانحسین محمدی183

استادیاررباتیکدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانحسین مروی184

استادیارالهیاتدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانحسین مطیع185

استادیارمدیریتدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانحسین نصیرزاده186

دانشیارشیمیدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانحسین نیکوفرد187

دانشیارباغبانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاناصفهانحسینعلی  اسدی188

استادعلوم سیاسیدانشگاه لرستانلرستانحشمت اله خسروی نیا189

استاد یارحسابداریدانشگاه کوثرخراسان شمالیحمزه    حصاری190

استادیارمعماریدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدحمید اسکندری191

استادمهندسی مواددانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانحمید امیدوار192

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه پیام نور کرمانکرمانحمید تابلی 193

استادیارالهیات و معارف اسالمیدانشگاه میبدیزدحمید حمیدیان194

دانشیارمهندسی عمراندانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانحمید رضا رازقی195

استادیارعمراندانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیحمید رضا ناصری196

استاد یارمهندسی مکانیک ساخت و تولیددانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران علوم و تحقیقاتتهرانحمید سلیمانی مهر197

استادیاراطالعات فرهنگی(ع)دانشگاه امام حسین تهرانحمید علوی وفا198

استادیارمعارف قرآندانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریحمید نادری199

دانشیارفیزیولوژی گیاهان زراعیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدحمیدرضا بلوچی200

استادیارمدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانحمیدرضا خالدی201

استادیارعلوم دامیدانشگاه آزاد اسالمی واحد گلپایگان اصفهانحمیدرضا خدایی202

دانشیارشیمی تجزیهدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدحمیدرضا رجبی203

استادیاربرنامه ریزی شهریدانشگاه تربیت مدرستهرانحمیدرضا صارمی204

استادیاردامپزشکیدانشگاه سمنانسمنانحمیدرضا محمدی205

استادیارمعدندانشکده علوم فنون هسته ایتهرانخانم الهام محقق پور     206

دانشیارگیاهان داروئیدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانخدایار همتی207

استادیارفقه و حقوق خصوصیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهخدیجه مرادی208

استادیارقارچ شناسیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهخسرو چهری209

استادیارفقه و مبانی حقوقدانشگاه سمنانسمنانخسرو مومنی210

استادیارادبیات عربدانشگاه شهید چمران اهوازخوزستانخیریه عچرش211

استاد یارروانشناسیدانشگاه فرهنگیانهمدانداریوش امینی212

استادادبیات عربدانشگاه لرستانلرستانداریوش حسنوند213

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه لرستانلرستانداریوش نظری214

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانداود مهدوی زادگاه215

استادیارعمراندانشگاه محقق اردبیلیاردبیل راثی نظام216

استادیارطراحی پارچه و لباس(س)دانشگاه الزهرا تهرانربابه غزالی217

استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت کرمانرحمان مجازی218

استادیارعلوم اقتصادیدانشگاه پیام نور ایالمایالمرحمان میرزائیان219

استادعلوم تربیتیدانشگاه شیرازفارسرحمت اله مرزوقی220

استادیاربیوتکنولوژیدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینرحیم حداد221

استادیارمدیریت بازرگانیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیرحیم عابدی222

استادیارفیزیکدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیرحیم نادرعلی223

استادیارمحیط زیستدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانرخشاد حجازی  224

استادیاربیماری شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدرسول رضایی225

استادیارکشاورزی دانشگاه تبریزآذربایجان شرقیرسول محمد رضایی226

استادیارعلوم اجتماعیدانشگاه پیام نور گلستانگلستانرضا  یازرلو227

استادیارمعماریدانشکده فنی و مهندسی بویین زهراقزوینرضا جعفریها228

استادیارجغرافیا وبرنامه ریزیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتگیالنرضا حسن پور229

استادیارمهندس پلیمردانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدرضا درویشی 230

استادیارتاریخدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهررضا دشتی231

استادیارزبان شناسیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدرضا رضایی232

استادیارعلوم دامیدانشگاه کردستانکردستانرضا زکی زاده233

دانشیارعلوم سیاسیدانشگاه پیام نور اسدآبادهمدانرضا سلیمانی234

استادیارتاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند کرمانرضا کردی235

استادیاربرق قدرتدانشگاه سمنانسمنانرضا کی پور236

استادیارگروه شیمی آلیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیرضا محمدی237

دانشیارزبان و ادبیات عرب(س)دانشگاه الزهرا تهرانرقیه رستم پور238

استادیارمهندسی کشاورزیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیرقیه نجف زاده239

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه فرهنگیانایالمرمضان پیری240

استاد یارجغرافیادانشگاه کوثرخراسان شمالیرمضانعلی  نادری مایوان 241

استادیاربرقدانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانکرمانروح اهلل  فدایی نژاد242



استادیارحسابداریدانشگاه بوعلی سیناهمدانروح اله سهرابی243

استادیارفقه ومعارف اسالمیدانشگاه کردستانکردستانروشن خوشنوازی244

استاد یارریاضیدانشگاه کوثرخراسان شمالیزهرا   براتی سده245

 استادیار مدرسی معارف اسالمیدانشگاه سورهتهرانزهرا طاهری پور246

استادیارالهیاتدانشگاه شیرازفارسزهرا قاسم نژاد247

استادیارشیمی معدنیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیزهرا مردانی248

استادیارفلسفهدانشگاه قمقمزهره برقعی249

استاد یارعلوم قرانیدانشگاه کوثرخراسان شمالیزینب    براتی250

استادیارهنردانشگاه هنر شیرازفارسستار خالدیان251

استادیارشیمیدانشگاه فرهنگیانخراسان رضویستار صابری252

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه شهید محالتیقمسجاد پناهی253

استادیارتاریخدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهسجاد دادفر254

استادیارفقه وحقوقدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریسجاد شهباز255

استادیارمهندسی برقدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیسجاد گلشن نواز256

استادیارفلسفه و کالم اسالمیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیسعبد علیزاده257

استادیارفیزیولوژی و بیو شیمی گیاهیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهسعید جاللی هنرمند258

استادیارفیزیولوژی گیاهان زراعیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل سعید خماری259

استادیارفقه و حقوقدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریسعید صفی260

استادیارفیزیک هسته ای دانشکده علوم فنون هسته ایتهرانسعید نوری              261

استادیاربیوشیمیدانشگاه کردستانکردستانسعیده گالبی262

استادیارهواشناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانسکینه خان ساالری263

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدسلیمان مصلح264

استادیارمدیریتدانشگاه سمنانسمنانسمانه میرحاج265

استادیارکشاورزی دانشگاه هرمزگانهرمزگانسمیه رستگار266

دانشیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویسهیال پیروزفر267

استادیارشیمیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیسهیال خاقانی نژاد268

استادیارمعارف فقه و حقوقدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیسیامک جعفرزاده269

استادیارفیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانسیامک جمشیدی270

دانشیارزبان و ادبیات عربدانشگاه گیالنگیالنسید اسماعیل حسینی اجداد271

استادیارمدیریت بازرگانیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیسید جعفر زنوزی272

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانسید حسین حسینی273

استادیارالهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدیزدسید حمید شمع ریزی274

استادیارزبان عربیدانشگاه خلیج فارسبوشهرسید حیدر فرح شیرازی275

استادیارمدیریت(ع)دانشگاه امام حسین تهرانسید رسول حسینی276

استادیارعلوم اقتصادیدانشگاه گیالنگیالنسید رضا میرعسکری277

دانشیارجامعه شناسیدانشگاه شیرازفارسسید سعید زاهد زاهدیان 278

استادیارعمراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانسید عظیم حسینی279

استادیارروانشناسدانشگاه شهید چمران اهوازخوزستانسید علی مرعشی280

دانشیار(پردازش امواج)مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویسید علیرضا سیدین281

استاد یارمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اراکمرکزیسید علیرضا مصطفوی282

استادیارمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانسید علیرضا هاشمی گلپایگانی283

استادیارعلوم اقتصاددانشگاه تبریزآذربایجان شرقیسید کمال صادقی 284

استادیارعلوم اقتصاددانشگاه تبریزآذربایجان شرقیسید کمال صادقی 285

استادیارژئوفیزیکدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویسید کیوان حسینی286

استادیارزبان عربیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهرسید مجتبی حسینی287

دانشیارفیزیکدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویسید مجید صابری فتحی288

استادیاربرق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازخوزستانسید محسن سید موسوی 289

دانشیارمهندسی منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانسید محمد  واعظ موسوی290

استادمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانسید محمد تقی فاطمی قمی291

استادیاراطالعات فرهنگی(ع)دانشگاه امام حسین تهرانسید محمد طاهایی292

استادیارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه فرهنگیانبوشهرسید محمد هاشمی فرد293

استاد بافت و جنین شناسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیسید محمدعلی  شریعت زاده294

دانشیارمعدندانشگاه دامغانسمنانسید محمود حسین نژاد295

استادیارمدیریت راهبردی دانشکده علوم فنون هسته ایتهرانسید محمود الجوردی  296

استادیارمدیریتدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال تهرانسید محمود هاشمی297

استادیارهوافضادانشگاه شهید بهشتیتهرانسید مهدی میرساجدی298

استادیارمکانیکدانشگاه دامغانسمنانسید هادی رستمیان299

استادیارمهندسی مواددانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانسید هادی طبائیان300

استادیارعلوم دامدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیسیداحسان غیاثی301

استادیارمعدندانشگاه شاهرودسمنانسیداحمد ابوالقاسمی فر302

استادیارعلوم دامدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیسیدجواد حسینی واشان303

استادیارعرفاندانشگاه سمنانسمنانسیدحسن علمدار مقدم304

استادمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانسیدحسن قدسی پور305

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانسیدرضا حسینی306

دانشیاربیماری شناسی گیاهیدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانسیدصادق زمانی307

استادیارزمین شناسیدانشگاه پیام نور رفسنجانکرمانسیدضیاء  حسینی308



استادیارشیمیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل سیدکریم شفقی اصل309

استادیارکشاورزیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیسیدمحمد حسینی310

استادیارفیزیکدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیسیدمحمد خراشادی زاده311

استادیارفقه و اصولدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقمسیدمحمد شفیعی دارابی312

استادیارریاضی محضدانشگاه قمقمسیدمحمد طباطبائی313

استادیاربرنامه ریزی آموزشیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمانخوزستانسیدمحمد موسوی314

استادیارتاریخپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانسیدمحمدرحیم ربانی زاده 315

استادیارزمین شناسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیسیدمرتضی موسوی316

دانشیارعلوم سیاسیدانشگاه بوعلی سیناهمدانسیدمرتضی هزاوه ای317

استادیارفیزیک حالت جامد رفسنجان (عج)دانشگاه ولی عصر کرمانسیدمهدی بیضائی318

استادیارزیست شناسی دانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگانسیده زهرا خادمی 319

استادیارفقه و حقوقدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانسیده فاطمه طباطبائی 320

استاد مکانیکدانشگاه سمنانسمنانسیف اهلل سعدالدین321

استاد یارکامپیوتردانشگاه صنعتی اراکمرکزیسیف اهلل سلیمانی322

استادیارروانشناسیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل سیف اله آقاجانی323

دانشیاربدنیتربیتدانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینقزوینسید عباس بی نیاز324

استادتاریخ دانشگاه صنعتی شیرازفارسشاهرخ جم325

استادیارزبان شناسیدانشگاه فرهنگیانخراسان رضویشراره سادات سرسرابی326

استادعلوم جنگلدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانشعبان شتایی جویبار327

دانشیارتغذیه طیوردانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهشهاب قاضی328

استادیارحسابداریدانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوانسیستان و بلوچستانشهاب میرزایی329

استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه لرستانلرستانشهرام رهنما330

استادیاراصالح ونباتاتدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریشهرام محمدی331

استادیارارتباطات(ع)دانشگاه امام حسین تهرانصابر اسماعیلی332

استادیارفلسفهدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریصادق میراحمدی333

استادیارحقوق بین المللدانشکده علوم فنون هسته ایتهرانصالح رضایی            334

استادیارفیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانصمد حمزه ای335

استادیارعرفان اسالمیدانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر رشتگیالنصونیا زارع336

استادیارمدیریت دولتیدانشگاه ایالمایالمصیدمهدی ویسه337

استادیارفقه و حقوقدانشگاه ایالم ایالمطاهر علی محمدی338

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه لرستانلرستانطاهره صادقی تحصیلی339

استادیارزراعتدانشگاه پیام نور فریدونشهراصفهانظهراب اداوی340

استادعلوم سیاسیدانشگاه لرستانلرستانعابدین درویشی پور341

دانشیاربیوفیزیکدانشگاه خوارزمی کرجالبرزعادله دیوساالر342

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانعاطفه زرسازان خراسانی343

دانشیارکشاورزیدانشگاه آزاد  اسالمی واحد تاکستانقزوینعباس ارباب344

دانشیارکشاورزیدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانعباس پاکدل345

دانشیارفیزیولوژیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعباس پرهام 346

دانشیارفلسفه و حکمت اسالمیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعباس جوارشکیان347

دانشیارهواشناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانعباس رنجبر348

دانشیارمحیط زیستدانشگاه پیام نور آبادانخوزستانعباس علیزاده شوشتری349

دانشیارمهندسی کامپیوتردانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعباس قائمی بافقی 350

استادیارمدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانزنجانعباس قنبری351

استادیارشیمی معدنیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیعباس نیکو352

استادیارشیالتدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانعباسعلی حاجی بگلو353

دانشیارفقه ومبانی حقوق اسالمیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعباسعلی سلطانی354

استادیارحوزوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازخوزستانعبداالباری جوانمردزاده355

استادآماردانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعبدالحمید رضائی رکن آبادی356

دانشیارمهندسی معماریدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانعبدالحمید نقره کار357

استادیاربیماری های گیاهیدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریعبدالرحمن معتمدی358

استادیارزراعتدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریعبدالرزاق دانش359

استادیارمهندسی عمران سازهدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعبدالرضا زارع360

استادادبیات فارسیدانشگاه تهرانتهرانعبدالرضا سیف361

استاد یارمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیعبدالرضا مقدسی362

دانشیاردامپزشکیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهعبدالعلی چاله چاله 363

استادشیمیدانشگاه تربیت مدرستهرانعبدالعلی علیزاده364

استادیارعلوم اقتصادیدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیعبداهلل   خوشنودی365

استادیارریاضی کاربردیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل عبداهلل برهانی فرد366

استادیارمدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانعبداهلل نعامی367

استادیارادبیاتدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانعبدالمجید ارجمندی368

استادیارآموزش  زبان انگلیسیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعبدالواحد ظریفی369

استادکشاورزیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شهر قدستهرانعبداله قاسمی پیربلوطی370

استادیارحقوق عمومیدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانعثمان ساالری371

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیعزت اهلل جودکی372

استادیارعلوم کشاورزیدانشگاه لرستانلرستانعزت اله قدم پور373

استادیارالهیاتدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریعزیز اهلل مولوی374



استادیارباغبانیدانشگاه پردیس کشاورزی کرجالبرزخندان .. عزیزا375

دانشیارمهندسی مکانیکدانشگاه شیرازفارسربیعی... عطاا376

استاد یارروانشناسیدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیعلی  محمدزاده ابراهیمی377

استادیارکشاورزیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل علی اشرف سلطانی378

استادیارخارج فقهدانشگاه ایالمایالمعلی اصغر شریفی راد379

استادیاراصالح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانعلی اصغر نصراله نژادقمی380

استادیارادبیات عربدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانعلی اصغر یاری اصطهباناتی381

استادیارجغرافیادانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیعلی اصغرپیله ور382

استادحقوق خصوصیدانشگاه شیرازفارسعلی اصغرحاتمی383

استادیارمهندسی معدندانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانعلی اکبر امیری384

دانشیارتاریخدانشگاه اصفهاناصفهانعلی اکبر جعفری385

استادیارزیست شناسیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلی اکبر حداد مشهدریزه386

دانشیارزمین شناسیدانشگاه دامغانسمنانعلی اکبر حسن نژاد387

استادیارمهندسی معماریدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلی اکبر حیدری388

استادیارعلوم کتابداری و اطالع رسانیدانشگاه پیام نور گیالنگیالنعلی اکبر خاصه389

استادسنجش از دوردانشگاه شهید بهشتیتهرانعلی اکبر متکان390

دانشیارمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانعلی اکبر مرآتی391

استادعلوم اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلی اکبر ناجی میدانی392

استادیارجغرافیادانشگاه گلستانگلستانعلی اکبر نجفی کانی393

دانشیارچشم پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدخراسان رضویعلی آل شیخ394

دانشیارروابط بین المللدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلی باقری دولت آبادی395

استادیارفیزیکدانشگاه تربیت مدرستهرانعلی باکویی396

استادیارژنتیک گیاهیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهعلی بید مشکی پور397

استادیارفیزیکدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل علی توانا398

استادیارالهیاتدانشگاه فرهنگیانهمدانعلی جالل وندیان399

استادیارفلسفهدانشگاه آزاد  اسالمی واحد تاکستانقزوینعلی حسینی مهر400

استادیارمهندسی آب پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانعلی خوش خلق401

استادیارفیزیکدانشگاه پیام نور اهوازخوزستانعلی رضا رزاقی زاده402

استادیارشیمی معدنیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلی زرنگاریان403

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیعلی زنگویی404

استادیاردامپزشکیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیعلی سلیمان زاده405

استاد یارعمراندانشگاه صنعتی اراکمرکزیعلی سنایی راد406

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه پیام نورشیرازفارسعلی شجاعی فرد407

استادیارریاضی کاربردیدانشگاه فرهنگیانکردستانعلی شکری408

استادیارسنجش از دوردانشگاه تربیت مدرستهرانعلی شمس الدینی409

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقمعلی شیرخانی410

استادیاربیوتکنولوژیدانشگاه بوعلی سیناهمدانعلی عزیزی411

استادیارادبیات فارسیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلی علیزاده412

استادیارحقوق عمومیبروجرد (ره)دانشگاه آیت اهلل بروجردی لرستانعلی کاوند413

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقمعلی محسنی414

استاد مهندسی آبدانشگاه صنعتی دزفولخوزستانعلی محمد آخوندعلی415

استاد یارزبان انگلیسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیعلی محمد محمدی416

استادیارزراعتدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلی مرادی417

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه دامغانسمنانعلی مالکاظمی418

استادیارادبیات فارسیدانشگاه فرهنگیانهمدانعلی نجفی419

استادیارمطالعات تقریبی مذاهب اسالمیدانشگاه لرستانلرستانعلی نظری420

استادیارتاریخدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقمعلی نقی ذبیح زاده روشن421

استادیارگیاه پزشکیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلی ویانی422

استاد مخابرات- برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینعلیرضا بیات423

استادیارمدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگانعلیرضا حاتم سیاه کل محله 424

استادیارشیمی کاربردیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیعلیرضا خدابخشی425

دانشیارجغرافیادانشگاه گلستانگلستانعلیرضا خواجه شاهکویی426

دانشیارریاضی محضدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلیرضا زمانی بهابادی427

استادیارشیالتدانشگاه هرمزگان هرمزگانعلیرضا ساالرزاده428

استادیارجانور شناسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیعلیرضا شایسته فر429

استادیارادبیاتفارسیدانشگاه ایالمایالمعلیرضا شوهانی430

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه پیام نور ایالمایالمعلیرضا شیخ محمدی431

استادیارمدیریت منابع دانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدعلیرضا صالحی432

استادیارمدیریت کشاورزیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل علیرضا عبد پور433

استادیار(فلسفه و کالم اسالمی)الهیاتدانشگاه شیرازفارسعلیرضا فارسی نژاد434

دانشیارمهندسی مواددانشگاه یزدیزدعلیرضا مشرقی435

استادیارمهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانعلیرضا معینی436

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانکرمانعلیرضا منظری توکلی437

دانشیارمهندسی معدندانشگاه یزدیزدعلیرضا یاراحمدی438

استادفلسفه و کالم اسالمیدانشگاه شیرازفارسعلی محمدی ساجدی439

استادیارالهیاتدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعمران عباسپور440



استادیارمهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانعمران محمدی کلیدسر441

استادیارشیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانکرمانعنایت اهلل شیخ حسینی442

استاد آموزش کشاورزیدانشگاه شیرازفارسغالمحسین زمانی443

استادیارروانشناسی تربیتیبروجرد (ره)دانشگاه آیت اهلل بروجردی لرستانغالمرضا تاج بخش444

استادیارعلوم جمعیت شناختیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویغالمرضا حسنی درمیان445

استادیاربهداشت بیماریدانشکده علوم فنون هسته ایتهرانغالمرضا شاه حسینی   446

استادیاردامپژشکیموسسه سرم سازی رازیالبرزغالمرضا شکری447

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه صنعتی نوشیروانیمازندرانغالمرضا ضابط پور448

دانشیاربرقدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریغالمرضا عرب449

استادیارتمدن اسالمیدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانغالمرضا منتظری450

استادیارفیزیکدانشگاه کوثرخراسان شمالیفاطمه   بدیعیان باغ سیاهی451

استادیارالهیات ومعارف اسالمیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیفاطمه دسترنج452

استادیارفقه وحقوقدانشگاه کردستانکردستانفاطمه سرجوقیان453

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانفاطمه طاهرخانی454

استادیارحقوقدانشگاه پیام نور  هرمزگانهرمزگانفاطمه عامری سیاهویی455

استادیارمدیریتدانشگاه خلیج فارسبوشهرفخریه حمیدیان پور456

استادیارفلسفه و کالم اسالمیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدفرانک بهمنی457

استاد یارشیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازخوزستانفرج اهلل براتی458

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانفرج اله علی قنبری459

استادیارالهیاتدانشگاه پیام نور ایالمایالمفرزاد اسفندیاری460

استادیارعلوم و مهندسی آبیاریدانشگاه زابلسیستان و بلوچستانفرزاد حسن پور461

استادیارمدیریت آموزشیواحد زنجان (س)مرکز تربیت معلم دانشگاه الزهرا زنجانفرزانه اله ویردی462

استادیارزمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرودسمنانفرزین موسیوند463

استادمهندسی برقدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانفرشاد الماس گنج464

استادیارمکانیکدانشگاه ملی مالیرهمدانفرشاد سلیمانی465

استادیارجنگل داریدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل فرشاد کیوان466

استادعلوم تربیتی(س)موسسه پژوهشی مکتب دانشگاه الزهرا البرزفرشته بصراوی467

استادیاربرقدانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانکرمانفرشید کی نیا 468

استاد یارحقوقدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیفروغ معین مقدس469

استادیارفیزیکدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل فرهاد ذوالفقارپور470

استادیارمهندسی منابع طبیعیدانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوانسیستان و بلوچستانفرهاد ذوالفقاری471

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانفرهاد زیویار472

استادیارعلوم دامیدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدفرهاد صمدیان473

استادیاربرقدانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباداصفهانفرهاد مصری نژاد474

دانشیارشیمی تجزیهدانشگاه پیام نور قزوینقزوینفرهنگ میزانی475

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانفریبا سادات محسنی سهی476

استادیارمهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهکرمانشاهفریبرز یوسف وند477

استادمهندسی مکانیکدانشگاه گیالنگیالنفرید نجفی478

استادیارمهندسی کامپیوتردانشگاه یزدیزدادیب نیا... فضل ا479

استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه لرستانلرستانفضل اله میردریکوند480

استادیارمطالعات امریکادانشگاه تهرانتهرانفواد ایزدی481

دانشیارادبیات عربدانشگاه صنعتی اراکمرکزیقاسم مختاری482

استادیارنفت معدندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانقدرت اهلل محمدی483

استادیارعلوم تربیتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهربوشهرقدیر خواجه پور484

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه لرستانلرستانکبری خسروی485

استادشناسیحقوق جزا و جرمبروجرد (ره)دانشگاه آیت اهلل بروجردی لرستانکرم اله جوانمرد486

دانشیارجامعه شناسی دانشگاه باقرالعلومقمکریم خان محمدی487

دانشیارآماردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شهریارتهرانکیانوش فتحی واجارگاه488

دانشیارزراعتدانشگاه بوعلی سیناهمدانگودرز احمدوند489

استادیارمطالعات زنان(س)دانشگاه الزهرا تهرانلیال ثمنی490

استادیارفیزیکدانشگاه یزدیزدلیال غالمزاده491

استادیارفلسفهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانمالک شجاعی جشوقانی 492

استادیارانقالب اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساریمازندرانمجتبی اسفندیاری493

استادیارفلسفهدانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهراصفهانمجتبی جعفری494

استادیارفیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهرانمجتبی ذوالجودی زرندی495

دانشیارمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اراکمرکزیمجتبی ذوالفقاری496

استادیارمعدندانشگاه تربیت مدرستهرانمجتبی رضا خواه497

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه تربیت مدرستهرانمجتبی زارعی498

استادیارروابط بین المللدانشگاه یاسوجکهگیلویه و بویراحمدمجتبی شریعتی499

استادیارکشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازخوزستانمجتبی علوی فاضل500

استادیارژنتیکدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریمجتبی عمادی501

استادیارادبیاتدانشگاه شیرازفارسمجتبی کافی502

استادیارشیمی تجزیهدانشگاه قمقممجتبی هادی503

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه تربیت مدرستهرانمجید رسولی504

دانشیارشیمیدانشگاه صنعتی همدانهمدانمجید رضایی واال505

 استادیار جامعه شناسیدانشگاه سورهتهرانمجید رضائیان506



استادیارریاضی دانشگاه هرمزگانهرمزگانمجید کریمی 507

دانشیارکشاورزیدانشگاه بوعلی سیناهمدانمجید کزازی508

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهمجید محدثی509

استادیارزبان وادبیات عربدانشگاه فرهنگیانکرمانشاهمجید محمدی510

استادیارمهندسی صنایعدانشگاه سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانمحبعلی رهدار511

استادیارالهیاتدانشگاه کوثرخراسان شمالیمحبوبه    معین مقدس512

استادیارنرم افزاردانشگاه صنعتی قمقممحبوبه شمسی513

استادیارفقه و حقوقدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبتهرانمحبوبه یزدان پناه  514

استاد یارمهندسی صنایعدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیمحسن  ضیائی515

استادیاربرقدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانمحسن پیشوایی516

استادیار مدیریت دولتیدانشگاه شیرازفارسمحسن جاجرمی زاده517

استادیارکامپیوتردانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولخوزستانمحسن چگنی518

استادیارفیزیکدانشگاه یزدیزدمحسن حکیمی519

دانشیارفیزیکدانشگاه یزدیزدمحسن خواجه امینیان520

استاد زبان وادبیات فارسیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیمحسن ذوالفقاری521

استادیارمعماریدانشگاه یزدیزدمحسن رفیعیان522

استادیارکشاورزیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیمحسن سبزی523

استادیارمدیریت آموزش(ع)دانشگاه امام حسین تهرانمحسن سلمانی524

استادیارتاریخدانشگاه سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانمحسن مرسلپور525

استادیارالهیاتدانشگاه پیام نور شیرازفارسمحسن مکارم526

استادیارمیکروبیولوژیدانشگاه زابلسیستان و بلوچستانمحسن نجیمی527

استادیارمطالعات تقریبی مذاهب اسالمیدانشگاه مذاهب اسالمیتهرانمحمّدرضا باقری528

استاد یارمعماریدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیمحمد     مهوش529

استاد یارمدیریتدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیمحمد   شیخ زاده530

استاد یارمعماریدانشگاه دولتی بجنوردخراسان شمالیمحمد  مهوش531

استادیارزبان و ادبیاتدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهمحمد ابراهیم مالمیر532

استاد یارمهندسی علوم دامیدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهمحمد ابراهیم نوریان سرور533

استادیارمدیریت(ع)دانشگاه امام حسین تهرانمحمد ازگلی534

استادیارتاریخپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانمحمد امیر احمدزاده 535

استادیارجغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانمحمد امیری اندی536

استادیارجزا جرم شناسیدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمانمحمد امینی زاده537

استادیارمکانیکدانشگاه سمنانسمنانمحمد آزادی538

استادیارجامعه شناسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمد باقر آخوندی539

دانشیارالهیات و معارف اسالمیدانشگاه شیرازفارسمحمد باقر عباسی540

استادیارمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی ارومیهآذربایجان غربیمحمد باقر محمد صادقی آزاد541

استادیارزبان و ادبیات فارسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمد بهنام فر542

استادیاراقتصاددانشگاه شیرازفارسمحمد پور یزدان پرست543

دانشیارزبان عربیدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقممحمد جنتی فر544

استادمهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانمحمد جواد عامری شهرابی545

استادیارریاضیدانشگاه پیام نور اصفهاناصفهانمحمد جواد عطائی546

استادیارحقوقدانشگاه پیام نور بوشهربوشهرمحمد چمکوری547

استادیارفقه و حقوق اسالمیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیمحمد حسن جوادی548

استادفقه ومبانی حقوق اسالمیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمد حسن حائری549

استادمکانیکدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانمحمد حسن شجاعی فرد550

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتگیالنمحمد حسین باقری551



استادیارتفسیر علوم قرآندانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمد حسین زنجیری552

دانشیارعلوم تربیتیدانشگاه خوارزمی کرجالبرزمحمد حسین عبدالهی553

استادیارمدرسی معارف اسالمیدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریمحمد حسین فتاحیان554

استادیارتاریخ اسالمدانشگاه یزدیزدمحمد حسین فهیم نیا555

استادیارمهندسی کامپیوتر(س)دانشگاه الزهرا تهرانمحمد حسین هاشمی نژاد556

دانشیارقارچ شناسیدانشگاه تربیت مدرستهرانمحمد حسین یادگاری557

استادیارزمین شناسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمد حسین یوسف زاده558

استادیارفقه و حقوق اسالمیدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیمحمد حیدری زاد559

استادمهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانمحمد خلج امیرحسینی560

استادیارمیکروبیولوژی قارچ شناسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقممحمد دخیلی561

استاددامپزشکیدانشگاه شهید چمران اهوازخوزستانمحمد راضی جاللی562

استادیارعلوم باغبانیدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریمحمد ربیعی563

استادیاراصالح نباتاتدانشگاه آزاد  اسالمی واحد تاکستانقزوینمحمد رسولی564

استادیارمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیر کبیرتهرانمحمد رضا خرسند موقر565

استادیارعمراندانشگاه پیام نور کرجالبرزمحمد رضا خزایی566

دانشیارشیمیدانشگاه صنعت نفتخوزستانمحمد رضا شیشه ساز567

استادیارگیاه پزشکیدانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانکرمانمحمد رضا لشکری568

استادیارفقه و مبانی حقوقدانشگاه سمنانسمنانمحمد روحانی مقدم569

استادیارفیزیکدانشگاه شهرکردچهارمحال و بختیاریمحمد روشن ضمیر570

استادیارشیمی تجزیهدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانمحمد ستاره571

استادیارجغرافیادانشگاه ایالمایالممحمد سالورزی زاده572

استادمهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایرانتهرانمحمد سلیمانی573

دانشیارعلوم کشاورزیدانشگاه بوعلی سیناهمدانمحمد سیاری574

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه تهرانتهرانمحمد شفیعی فر575

استادیارحقوق اقتصادی تطبیقی دانشگاه هرمزگانهرمزگانمحمد صادقی 576

استادشیمیدانشگاه یزدیزدمحمد علی امراللهی577

استادریاضیدانشگاه یزدیزدمحمد علی ایرانمنش578

استادیارتاریخدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیمحمد علی پرقو579

استادیاراقتصاددانشگاه تبریزآذربایجان شرقیمحمد علی متفکر ازاد580

استادیارزیست شناسی دانشگاه لرستانلرستانمحمد علیزاده581

استادعلوم قرآن و حدیثدانشگاه لرستانلرستانمحمد علیزاده582

استادیارریاضی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکردستانمحمد قربان کیانی583

استادیاراقتصاددانشگاه هرمزگانهرمزگانمحمد محبی 584

استادفیزیک جودانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمد موسوی بایگی585

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه تهرانتهرانمحمد مهدی اسماعیلی586

استادیارزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیمحمد مهدی پور587

استادیارالهیاتدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمد مهدی دیانی588

استادیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه مازندرانمازندرانمحمد مهدی زارعی589

استادمهندسی مکانیکدانشگاه شیرازفارسمحمد مهدی علیشاهی590

استاد یاربرقدانشگاه بوعلی سیناهمدانمحمد مهدی موسوی591

استادیارزبان و ادبیات عربدانشگاه پیام نور گلستانگلستانمحمد مهدی روشن چسلی592

دانشیاردامپزشکیدانشگاه شیرازفارسمحمد مؤذنی593

استادیارزراعتدانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمایالممحمد میرزایی حیدری594

استادیارزبان و ادبیات عربدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاهمحمد نبی احمدی595

استادیارادبیات عربدانشگاه کردستانکردستانمحمد نطری پور596

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه شهید محالتیقممحمداسمعیل خدادای597

دانشیارفلسفه(ع)دانشگاه امام حسین تهرانمحمدجواد پیرمرادی598

استادیارفقه  دانشگاه سمنانسمنانمحمدجواد سعدی599

دانشیارفقه و مبانی اسالمیدانشگاه شیرازفارسمحمدجواد سلمان پور600

استاد(تبدیل انرژی)مکانیک دانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمدجواد مغربی601

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه بوعلی سیناهمدانمحمدجواد هراتی602

استادیارتاریخدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمدحسن الهی زاده603

استاد(ذینامیک سازه ها)مکانیک دانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمدحسین ابوالبشری604

دانشیاربیوشیمیدانشگاه صنعتی اراکمرکزیمحمدحسین آبنوسی605

استادمنابع طبیعیدانشگاه یزدیزدمحمدرضا اختصاصی606

دانشیارفقه و حقوقدانشگاه لرستانلرستانمحمدرضا حسنی جلیلیبان607

استادشیمیدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمدرضا حسین دخت608

استادیارشیمی بروجرد (ره)دانشگاه آیت اهلل بروجردی لرستانمحمدرضا حسینی609

استادیارفیزیکدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینمحمدرضا خانلری610

استادمواد و انرژیپژوهشگاه مواد و انرژیالبرزمحمدرضا رحیمی پور611

استادیارزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیمحمدرضا عابدی612

استادیارعلوم جنگلدانشگاه علوم کشاورزی گرگانگلستانمحمدرضا کاووسی613

استادیارتاریخدانشگاه یزدیزدمحمدرضا ملک ثابت614

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل محمدرضا موالیی615

دانشیارکشاورزیدانشگاه گرمسارسمنانمحمدصادق صبوری616

دانشیارمعارفدانشگاه آزاد اسالمی واحد فریدن اصفهانمحمدضا نادری617



استادیارفقه و حقوق اسالمی(ع)دانشگاه امام حسین تهرانمحمدعلی برزنونی618

دانشیارعلوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمحمدعلی رضائی کرمانی619

استادیارعلوم سیاسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهرانمحمدعلی فتح الهی620

استادیارجغرافیادانشگاه فرهنگیانخراسان رضویمحمدعلی کاظمی تبار621

استادیارعلوم اجتماعیدانشگاه یزدیزدمحمدکاظم رحیمی نژاد622

استادیارزمین شناسیدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمدمهدی خطیب623

استادیارریاضیاتدانشگاه دولتی بیرجندخراسان جنوبیمحمدمهدی نصرآبادی624

استادیارمعارف اسالمیدانشگاه سمنانسمنانمحمود ابراهیمی ورکیانی625

دانشیارجغرافیادانشگاه شهید بهشتیتهرانمحمود احمدی626

استادیارعلوم سیاسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمقممحمود پروانه627

استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه یزدیزدمحمود حائری628

دانشیارادبیات عربدانشگاه صنعتی اراکمرکزیمحمود شهبازی629

استادمعدندانشگاه تربیت مدرستهرانمحمود عبدالهی630
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