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استادیارمحض ریاضییزدایرانمنشمحمدعلی213

استادیاردکترایشهر خمینی واحد اسالمی آزد دانشگاهایروانی رضا محمد214
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مربیمبانی و فقهتویسرکان واحد اسالمی ازادشکن بتحجت296

استادیارفلسفهبیضا اسالمی آزادبحرانیصدیقه297
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مربیانگلیسی زباناهواز واحد سما اموزشکدهبردبارآناهیتا313
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مربیکامپیوترنور پیامبرومندزادهمصطفی319
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مربیبدنی تربیتنور پیام دانشگاهچی بستآمنه322

مربینور پیام دانشکاهبستچی آمنه323

استادیاراسالمی معارف مدرسیفرهنگیانبسیجاحمدرضا324

استادیارکامپیوتر مهندسیاسالمی ازادبشارتیرضا325

استادیارحسابداریقزوین واحد اسالمی آزادبشکوهمهدی326

استادیارتربیت و تعلیم فلسفهکرمانشاه اسالمی آزادتبار بصامسیدمحمدعلی327

استادیارالبالغه نهج/  حدیث و قرآنعلیها هللا سالم الزهراء مکتب حدیث و قرآن پژوهشی مؤسسهبصراوی(زهرا) فرشته328

استادیارکاربردی ریاضیبیرجند اسالمی آزادبصیرتبهروز329

دانشیاراسالمي وفلسفه کالمنور پیامبطحائیحسن سید330

استادیارحسابداریقزوین نور پیام دانشگاهبغدادیوحید331

استادیارغذایی صنایعدامغانبقایيهما332

دانشیارهوافضا_  مکانیکسبزواری حکیمخوشنویس بکعبداالمیر333

مربیسیاسی علوماصفهانبکتاشیانجالل334

دانشیاربرق مهندسیگناباد واحد اسالمی آزادبلوچیانسعید335

استادیارحسابداریمراغه واحد اسالمی آزادقدیم بنابیرحیم336

دانشیارآلی شیمینور پیامبناییعلیرضا337

استادیاربالینی شناسی روانکرمان- فرهنگیانبهاابادیمهدی338

استادیاراسالمی معارف گروه حدیث، و قرآن علوم(س)الزهرابهادریآتنا339

استادیارفیزیکگرمساربهارمحمود340

استادیارساختمانی  شناسی زمینآباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاهبهاروندسیامک341

مربیمحض ریاضی ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهبهجتیمرضیه342

استادیارمخابراتوسیما صدابهدادفرمحمد343

استادیارفیزیک شیمیفرهنگیانبهرامیمحمدجواد344

استادیاراسالمی عرفاندهاقان واحد آزاداسالمیقصرچمی بهرامیخلیل345

استادیارریاضیسمنانبهرامیانسمانه346

مربیاسالمی عرفاناهواز اسالمی آزادبهزادیاله نعمت347

مربیمعارف دکترایشاهرودبهشتيحسن محمد348

استادیارزیست محیط دکترایشاهرودپور بهمنهومن349

مربیافزار نرم- کامپیوترمیاندوآب واحد اسالمی آزاد دانشگاهبهمنیجواد350

مربیحدیث و قرآن علومبهمنیاربهمنیارعصمت351

استادیارعمران مهندسیسبزواری حکیمطلب بهناماحسان352

استادیارمعارفدامغانبهنیافررضا احمد353

استادیارریاضی دکترایشاهرودبوجاريمحسن354



دانشیارتاریخنجفآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاهگوشه بوشاسباله فیض355

استادیارریاضینور پیامباک بیمعصومه356

مربیزلزله مهندسی  عمران مهندسیآستارا واحد اسالمی آزادریا بیمهران357

استادیارفیزیکتفرش اسالمی آزادبیاتیحسین358

استادیارانگلیسی زبان آموزشقال آق گرگان، آزادبیانیزهرا359

استادیارآماررودهن واحد  اسالمی آزاد  دانشگاهاللهی بیتآرمان360

مربیاسالمی عرفان و اخالقنور پیامبیدکیزهرا361

مربیعمرانبندرگز آزادکاشانی بیدگلیسحاب362

دانشیارشناسی زیسترازیپور بیدمشکیعلی363

استادیارآلی شیمیمدرس تربیت دانشگاهراده بیژنحمیدرضا364

استادیارسیاسی جغرافیایمرکز تهران اسالمی آزادبیژنیعلی365

مربیمکانیکسما واحد اهواز ازاد دانشگاهزاده پاپیالیاس366

مربیسیاسی علومپزشکی علومپارساجابر367

دانشیارفلسفهنور پیامپارساعلیرضا368

دانشیارنور پیام دانشگاهپارساعلیرضا369

استادیارمعدن دکترایشاهرودپارسایيمحمود370

مربیانگلیسی زبانقصرشیرین اسالمی آزاد دانشگاهپارسهفرزاد371

دانشیارگیاهپزشكيتاكستان آزادپاكیاريهاجر372

استادیاردانقاینات واحد اسالمی آزاد دانشگاهپاکدامنمجید373

دانشیاردام اصالح و ژنتیکاصفهان صنعتیپاکدلعباس374

استادیارحدیث و قرآن علومبندرگز واحد اسالمی آزاد دانشگاهپاکزادعبدالعلی375

استادیارکشاورزی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهپایندهآرزو376

مربیبدنی تربیتغرب آباد اسالم واحد اسالمی آزادپرمونعزیزمراد377

استادیارزیست محیطبندرعباس اسالمی آزادپرورشحسین378

مربینمایش کارگردانیاصفهان سپهر انتفاعی غیرپرویزیلیال379

استادیاردین فلسفهنورسمنان پیامپریمیعلی380

استادیارحدیث و قرآن و علومالهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهپزشکیانشایسته381

استادیارانگلیسی زبانگرمسارپلوئيلیال382

مربیآب عمرانواحدبروجرد آزاداسالمیپناهیجواد383

استادیارعمران مهندسیاسالمی آزاد دانشگاهپنجیمهدی384

مربیقرانی وعلوم تفسیرارومیه واحد اسالمی ازاد دانشگاهکندی وکیل پهلوانمعصومه385

استادیاردامپزشکیگرمسارموتاب حاجي پورجلیل386

استادیاراقتصادسبزوار واحد آزادپوراحتشاممحمد387

دانشیارفیزیکاراک دانشگاهپورایمانیرضا388

دانشیارتاریخخوارزمیپورآرینفواد389

مربیفارسی ادبیات و زبانمیاندوآب سما دانشکدهمیاندوآب پورتقیسولماز390

استادیارزیست محیط مهندسی عمران مهندسییزد دانشگاهپورداراهادی391

مربیحسابداریاهواز واحد سماپورساعدیمرضیه392

استادیارمعماربالهیجان اسالمي آزادپورعليمصطفي393

استادیارروانشناسینور پیام دانشگاهپورکمالیطاهره394

مربیماماییرشت واحد اسالمی آزاد دانشگاهپورمحسنمعصومه395

دانشیارفیزیک(ره) خمینی امام المللی بینپورمحمدداود396

مربیحقوقنور پیامپورمحموداحسان397

مربیقدرت برقاهواز سما آموزشکدهپورمرادیاحمد398

مربیمکانیکقزوین بابایی شهید اموزشکدهپورموسیپویا399

استادیارفناوري مدیریتالهیجان آزادرودبنه پورنصیرمریم400

دانشیارکشاورزی اکولوژی-  زراعتارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاهمیاندوآب پوریوسفمحمود401

مربیدارویی گیاهاننور پیامپوزشحسین402

مربیاطالعات فناوری مدیریتاسدآبادی الدین جمال سید دانشگاهپوطینسیبه403

استادیارمعارف دکترایشاهرودكوهسار پیادهابوالقاسم404

استادیارقرآن علومسمنانعقل پیرانمهدي محمد405

استادیارشناسی جامعهگرمسارپیراهرينیر406

استادیارروانشناسیگرمسارپیرخائفيعلیرضا407

دانشیارصنایع مهندسيایران صنعت و علم دانشگاهپیشوایيسامان میر408

استادیارانگلیسی زبانسمنانپیونديگلناز409

استادیاربازرگانی مدیریتزنجانپیرایشرضا410

استادیارشناسی انگلشهرکردپیرعلییاسر411

دانشیارانگلیسیاصفهان دانشگاهالدین پیرنجمحسین412

استادیارعمرانمهاباد واحد اسالمی آزادپیروتیصابر413

استادیارورزش فیزیولوژی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهپیروز مهدی414

استادیارحقوققدس شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهپیروزیپژمان415

مربیسیاسی علوماهواز ازاد دانشگاهپیروزیعبدهللا416

مربیانگلیسی زبانپلدختر نور پیامپیریفرزاد417

استادیارمدیریتارومیهپیریمرتضی418

استادیارآماربروجرد آزادپیریائیحسن419

مربیمعارف مدرسیامام یادگارپیزروزوندسهیال420

مربیاقتصادنور پیامپیکرآراءفتیدهاصغر421

استادیارعمرانتوسپیلوارامیررضا422

مربیبرق ارشد کارشناسیشاهرودالدین تاجرضا حمید423

دانشیارشناسي جامعهبروجردي هللا آیت دانشگاهبخش تاجغالمرضا دكتر424

استادیارمعدن دکترایشاهرودتاجيمحمد425



استادیارفارسی ادبیات و زباناسالمی آزاد دانشگاهتباریپیمان426

دانشیارهواشناسی و اباسالمی ازادآزاد ترابیمسعود427

مربیوادبیات زبان دکترایشاهرودترحميعلي428

استادیارآموزشی مدیریتمشهد آزاد دانشگاهفاروجی  ترشیزیهادی429

دانشیارآموزشی مدیریتشیراززاده ترکجعفر430

استادیارورزشی علوم و بدنی تربیتزنجان واحد اسالمی آزادسامنی ترکآرش431

دانشیارحدیث و قران علومسینا بوعلی دانشگاهترکمانیحسینعلی432

دانشیاردامی علومرازیترکیمهران433

استادیارآب منابع مهندسیمالیرترنجیانامین434

مربیدولتی مدیریتجاسک واحد اسالمی ازادتفضلیرامین435

مربیوهواشناسی آبآباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاهگودرزی تقویسعید436

استادیارهنر پژوهشاصفهان هنرنژاد تقویبهاره437

استادیاردکتریاصفهان هنر دانشگاهنژاد تقوی هاره438

مربیمالی گرایش مالیفارس اقلید آزاد دانشگاهتقیهصدیقه439

مربیقدرت. برقسیاهکل اسالمی آزاد دانشگاهموذن پور تقیبهزاد440

استادیارحسابداریچالوس آزاد دانشگاهپوریان تقییویف441

مربیریاضیمجلسی-مبارکه آزادزاده تقیمهردلد442

استادیارمعارففومن آزادزاده تقیرضا غالم443

دانشیارفیزیکمازندران دانشگاهپور محسن تقیتقی444

مربیكاربردي ریاضيسیاهكل سما آموزشكدهتكاسيزهرا445

مربیحسابداریایوان واحد_ایالم استان اسالمی آزادنیا تمریاله آیت446

استادیارباستان ایران های زبان و فرهنگتهران خوارزمیتهامیمرتضی447

استادیاربیولوژیالهیجان واحد اسالمی ازاد ا دانشگاهفزد تهرانیاکرم448

استادیارفیزیکاردبیلی محققتواناعلی449

مربیشناسی زیستگرمسارتوپالزهرا450

مربیبرق ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهتوحیدیحامد451

مربیریاضیایالمتوحیدیمحمد452

استادیاربرقواحدالهیجانتوكليعبدالرضا453

استادیاربدنی تربیتبجنورد آزادتوکلیمحسن454

دانشیارعمران مهندسیبابل نوشیروانی صنعتیتوکلیرضا حمید455

استادیارفارسی ادبیاتنور پیاممقدم توکلیصفیه456

استادیارمکانیک مهندسیغرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهتوکلیانمجید457

مربیعمرانرجایی شهید دبیر تربیتتیموریمحمد458

مربیصنعتی مدیریتقزوین کاربردی علمی آموزش مراکزتیموریمهدی459

مربیکامپیوتر مهندسیرودبارسندسی تیموریفایزه سیده460

استادیارروانشناسیرودهنثابتمهرداد461

استادیارمکانیک مهندسیاصفهان مهاجر محسن شهیدثابتاحمدرضا462

دانشیارمتالورژی و مواد مهندسیکرج واحد اسالمی آزاد دانشگاهثابتحامد463

استادیاربرقمجلسی مبارکه آزادنیا ثقفیعلی464

دانشیارباغبانی کشاورزیگرمسارثمريداود465

مربیتولید و ساخت-مکانیک مهندسیمنتظری شهید فنی دانشکدهمقدم ثنائیجعفر466

استادیاردولتی مدیریتنور پیامزاده جاچرمیمحسن467

مربیاسالمی معارف و الهیات(ع)حسین امامجاویدانمحمدتقی468

استادیارعمران مهندسیسبزواری حکیم دانشگاهصباغیان جاویدیرضا469

مربیصنعتی طراحیاصفهان هنر دانشگاهجبلیرضا علی470

مربیکامپیوتراهواز سما اموزشکدهجدیدیلیال471

استادیارغذایی صنایعگرمسارجعفرپورافشین472

مربیکامپیوتر مهندسیمبارکه واحد اسالمی آزاد دانشگاهجعفرزادگانمحمد473

استادیارامارگرمسارورنوسفادراني جعفريبهرام474

مربیفرانسه زبان آموزشخمینی امام المللی بینجعفریفاطمه475

دانشیارتاریخاصفهان دانشگاهجعفریاکبر علی476

دانشیارالملل بین روابطمازندرانجعفریاکبر علی477

مربیفارسی وادبیات زباناراک اسالمی آزادجعفریملیحه478

استادیارعمراناصفهان صنعتیجعفرینسرین479

استادیاراسالمی حقوق و فقهنور پیامجعفریقاسم480

استادیارفلسفهشهر خمینی اسالمی آزاد دانشگاهجعفریمجتبی481

مربیاسالمی معارفمرودشت اسالمی آزادجعفریاله امین482

استادیارکشاورزی های ماشین مکانیکتهران دانشگاهجعفریعلی483

استادیاردندانپزشکیتهران اسالمی آزاد پزشکی علوم دانشگاهنعیمی جعفریعایرضا484

استادیارمعماریزهرا بوئین مهندسی و فنی عالی آموزش مرکزها جعفریرضا485

دانشیاربیوشیمیزنجان دانشگاهجعفریانوهب486

دانشیاردامپزشکیاسالمی آزادجعفریانمحسن487

مربیاسالمی حقوق مبانی و فقهحکیماندوست جاللسعادتعلی488

استادیارشیمیدامغانجالليالهه489

مربیشیمی ارشد کارشناسیشاهرودجالليعلیرضا490

مربیمعارف ارشد کارشناسیشاهرودجالليحسین491

مربیکامپیوترسمنانجاللیانمرتضي492

استادیارمکانیک مهندسیپیامنورجاللیعلی493

دانشیارنانوفناوریایران صنعت و علمجاللیمیثم494

مربیسیاسی علومگیالنجالئیمحمد495

استادیارخاکشناسیخوی واحد اسالمی آزاد دانشگاهجلیلیفرزراد496



استادیارآبخیزداری مهندسی و علومدانشگاهی جهادجلیلیخلیل497

استادیارحدیث و قرآنای حرفه و فنی دانشگاهجلیلیمحمدرضا498

دانشیارمکانیک مهندسییزد دانشگاهجلیلیمهدی محمد499

مربیصنعتی مدیریتر.ن پیامزاده جمالمیثم500

دانشیارآبخیز مهندسی و علوممیبد اسالمی آزادجمالیاکبر  علی501

استادیارشناسی جامعهآشتیان اسالمی آزادآشتیانی جمالیحسین502

مربیانگلیسی زبانازاد دانشگاهنصاری جمالیشهرام503

استادیاردامپزشکیگرمسارجمشیديكیوان504

مربیالهیاتایالم دانشگاهجمشیدیزهرا505

استادیارعالی آموزش مدیریتطبطبایی عالمهجمشیدیمهدی506

مربیمواد مهندسیاهواز واحد سماجنادلهاحمد507

استادیارآموزشی تکنولوژیفرهنگیان دانشگاهزهی جنگیحمیدرضا508

مربیماماییگرگان واحد اسالمی آزادjahaziجهازیazam اعظم509

دانشیارصنایعسمنانجهانعلي510

دانشیارمعماریتهران نور پیامبخش جهانحیدر511

استادیارسیاسی علومدفاع عالیبزرگی جهاناحمد512

مربیسیاسی تاریخانزلی بندر واحد کاربردی علمیخلخالی دوست جهانمهدی513

مربیدولتی مدیریتشوشتر واحد اسالمی آزاد  دانشگاهوشاره جهانبانیمژگان514

استادیارژنتیک مولکولی تخصصی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهجهاندارحسن محمد515

استادیار(اسالمی حقوق مبانی و فقه) اسالمی معارفقزوین فرهنگیان دانشگاه و (ره)خمینی امام المللی بینجهانمحمدیحمزه516

استادیارمامایی و باروری بهداشتمدرس تربیتمحله سادات جهانیانشهیده517

استادیارمکانیک مهندسیگناباد عالی اموزش مجتمعجوادپورمرتضی سید518

استادیارمشاورهشهر خمینی آزاد دانشگاهجوادزادهفاطمه519

استادیاراسالمی حقوق و فقهارومیه دانشگاهجوادیحسن محمد520

استادیارسیاسی علوم دکتریحسین امامجوانیاحمد521

استادیارشیمیاسالمشهر واحد آزاد دانشگاهجوانیزهرا522

مربیروانشناسیآشتیان واحد اسالمی ازادجواهریحسین محمد523

استادیارمکانیک مهندسیبروجردی هللا آیتجودکیعلی524

استادیارآبیاریگرمسارجورابلومهدي525

مربیبدنی تربیتگرمسارجورابلومسعود526

استادیارغذایی صنایعدامغانجوكارمریم527

استادیارغذایی صنایع علومشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهجوکیمحمد528

مربیباغبانی کشاورزیگرمسارچارانيعشرت529

استادیارالکترونیک تجارت بازرگانی مدیریتالهیجانچاغروندعلی530

مربیپرستاریگرمسارچاكريآذین531

استادیارعرب ادبیاتگرمساردره چالطاهره532

مربیشناسی جامعهکهنوج واحد اسالمی آزاد دانشگاهپور چراغاله روح533

مربیمکانیک مهندسیای حرفه و فنیچراغعلیحسین534

مربیبهداشتاهواز واحد سماچراغیاسدهللا535

استادیارحقوقبروجردی العظمی آیتچگنیمهدی536

استادیارحقوقچگینیمهدی537

استادیارکامپیوترقوچان صنعتی دانشگاهپور چممهدی538

مربیاسالمی کالم و فلسفهای حرفه فنی.اسالمی آزادچنانیعالیه539

دانشیاردامپزشکیسمنانچنگیزیعماد540

استادیار(گیاهی بهنژادی و ژنتیک) کشاورزیاراک اسالمی آزاد دانشگاهچنگیزیمهدی541

استادیاردولتی مدیریتگمیشان اسالمی آزادچوگانرسول542

دانشیارشیمیاصفهان صنعتیاصفهانی فروشان چینیحسین543

استادیارفارسی ادبیاتنور پیامحاتمیحافظ544

استادیارحقوقکردستانحاتمیمهدی545

استادیارریاضی دکترایشاهرودابوطالبي حاجنرگس546

استادیاراسالمی حقوق ومبانی فقهمشهد اسالمی آزادحسینیان حاجمسعود547

مربیریاضیکاشان رجایی شهید ای حرفه و فنیعباسی حاجحمیدرضا548

مربیالهیاتزنجان استان نور پیاماکبری علی حاجاصغر549

مربیشهري ریزي برنامه جغرافیايآستارا واحد اسالمي آزاد دانشگاهامیري حاجيرامین550

مربیبدنی تربیت ارشد کارشناسیشاهرودقاسمي حاجيعلیرضا551

استادیارفارسی ادبیات و زبانآزادشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهآبادی حاجیمحمد552

استادیارشناسی زمینخوی واحد آزادحسینلو حاجیحسن553

مربیکامپیوترکاربردی علمیخانی حاجیاردشیر554

استادیارسیاسی علومفرهنگیاناناری زاده حاجیحسن555

مربیورزشی علوم و بدنی تربیتکاشان اسالمی آزاد دانشگاهفروش حاجیمحمد556

مربیلیسانس فوقکاشان واحد اسالمی آزاد دانشگاه فروش حاجی محمد557

استادیارالهیاتنور پیام دانشگاهحاجیانرضا558

مربیمعارف مدرسیکرج اسالمی ازاد دانشگاهحاجیلوئیفاطمه559

مربیمدیریت ارشد کارشناسیشاهرودحاجئيرضا560

استادیاربرق مهندسییزد (ع) علی امام فنی صفری حاحی احمد561

مربیجانوری تکوین.شناسی زیستبروجرد اسالمی آزادحافظیمهتا562

استادیارمکانیک مهندسیتبریز دانشگاهحامدعلی محمد563

استادیارصنایع مهندسینور پیامفرد حامدیمصطفی564

استادیاراسالمی حقوق ومبانی فقهیزدحایریمحمود565

استادیارمدیریتمشهد اسالمي ازادحبیبينوید566

مربیشناسی جرم و جزا حقوقالیگودرز واحد اسالمی آزاد دانشگاهحبیبیعلی567



استادیارتجزیع شیمیاراک دانشگاهحبیبیمرتضی568

استادیارشیمیگرگان اسالمی آزادجویباری حبیبیمحمد569

استادیاراسالم نظری مبانیتهرانخواه حجتحسین570

استادیارشناسی زیستدامغانحجتيویدا571

استادیارشهری ریزی برنامهکنگاور نور پیاممطلق حجتیاسماعیل572

دانشیار(بیوتکنولوژی) نباتات اصالح(ره) خمینی امام المللی بینحدادرحیم573

استادیارتربیتی علومممسنی واحد اسالمی آزاد دانشگاهحدادنیاسیروس574

استادیارریاضیسمنانحداديطاهره575

استادیاریت مدیرزاهدان وحد ازادحدادیابراهیم576

استادیارتاریخفرهنگیانحسامپورمهدی577

استادیاربیوفیزیکگرمسارتكلو حساميسعید578

استادیارانساتی جغرافیایگرمسارآبادي حسنداود579

استادیارکامپیوتر ارشدکاربردی علمیپور حسنفرامرز580

استادیاروحقوق فقهگرمسارپور حسنمحسن581

استادیاراسالمی ملل تمدن و تاریخخوی اسالمی آزادکلشانی زاده حسنجعفر582

مربیعرب ادبیاتگرمسارحسنانيمنصوره583

استادیاربدنی تربیتآباد خرم واحدحسنوندبهمن584

مربیدین فلسفهالشتر مرکز نور پیام دانشکاهحسنوندغالمعباس585

استادیارحسابداريشمال تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاهحسنيمحمد586

استادیارغذایی صنایع دکترایشاهرودحسنیمریم587

استادیارریاضیفومن آزادحسنیبیژن588

مربیحسابداری ارشد کارشناسیشاهرودحسنیسعید589

استادیارکامپیوترآملی... ا آیت واحد آزادحسنیمحمدمهدی590

استادیارمکانیک مهندسیبابل نوشیروانی صنعتی دانشگاهحسنیعلی591

مربیمدیریتای حرفه و فنیمقدم حسنیغالمرضا592

استادیارشناسی دانش و اطالعات علمغرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهحسومیطاهره593

مربیحسابداریگرمسارحسینيحیدر سید594

استادیارتاریخ دکترایشاهرودحسینيمحمد595

استادیارشیمی دکترایشاهرودحسینيجواد سید596

استادیارکامپیوتر دکترایشاهرودحسینيمهدي محمد597

مربیمعدن دکترایشاهرودحسینياكبر سیدعلي598

مربیبدنی تربیت ارشد کارشناسیشاهرودحسینيرضا محمد599

مربیریاضی ارشد کارشناسیشاهرودحسینيعلي سید600

مربیدولتی مدیریت ارشد کارشناسیشاهرودحسینيحسین سید601

مربیبرق دکترایشاهرودپور حسینيالدین حسام602

استادیارشیمی دکترایشاهرودزاده حسینيسمیراسادات603

مربیمعدن ارشد کارشناسیشاهرودنژاد حسینيرضا امیر سید604

مربیاستثنائی کودکان و روانشناسیفرهنگیانآبادی حسینفاطمه605

مربیحدیث و قرآن علومدانشگاهی جهادپور حسینمحمدتقی606

مربیکامپیوتراهواز واحد سماپور حسینمعصومه607

استادیاراستراتژیک مدیریتکرمانشاه رازیپور حسینمهدی608

استادیارشناسی جرم و کیفری حقوقکرمانشاه استان اسالمی آزاد دانشگاهپوری حسینمنا609

استادیارشناسی روانطباطبائی عالمهثابت حسینفریده610

استادیارریاضی آمارگناباد واحد اسالمی آزاد دانشگاهزاده حسینعلیرضا611

استادیارمولکولی سلولیماژندرانزاده حسیناباصلت612

استادیاردولتی مدیریتنور پیام دانشگاهزاده حسینعلیرضا613

استادیارزیست محیط مهندسیایران صنعت و علمزاده حسینمجید614

استادیارمعدن مهندسیارومیه صنعتی دانشگاهقشالق قره زاده حسینحجت615

مربیسیاسی علوم و فارسی وادبیات زباننور پیامیان حسینلیال616

استادیارسیاسی علومانسانی علوم پژوهشگاهحسینبسیدرضا617

مربیتصویری ارتباطسیما و صداحسینیشعیب618

مربیسالمت ارتقا و بهداشت آموزششمالی خراسان پزشکی علومحسینیحمید سید619

استادیاربدنی تربیتفرهنگیان دانشگاهحسینیمراد620

استادیارشناسی روان(س) الزهراحسینیاسماء سیده621

مربیتربیتی روانشناسیفرهنگیان دانشگاهحسینیفخرالسادات622

مربیریاضیجنوب تهرانحسینیسیدرضا623

مربیریاضیایذه واحدحسینیسیدسیاوش624

استادیارحدیث و قرآن علوماهواز اسالمی آزاد دانشگاهحسینیالدین سیدحسام625

استادیارعمرانجنوب واحد تهران آزادحسینیعظیم626

دانشیارحقوق و فقهتهرانحسینیمحمد سید627

دانشیاراسالمی حقوق مبانی و فقهتهرانحسینیمحمد سید628

استادیاراسالمی حقوق مبانی و فقهرامهرمز واحد اسالمی آزاد دانشگاهحسینیسیدحسن629

مربیحقوق ومبانی فقهمیبد اسالمی آزادحسینیسیدرضا630

استادیاراسالمی وکالم فلسفهیاسوج فرهنگیانحسینیحسینی محمد غالم سید631

مربیمکانیکساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاهحسینیمحمد سید632

استادیارآبی های سازه-  آب مهندسیشاهرود صنعتی دانشگاهحسینیحسین سید633

استادیارنفت مهندسیامیدیه اسالمی ازدحسینینورالدین سید634

دانشیارعربی ادبیاتگیالن دانشگاهنیاکی اجداد حسینیاسماعیل سید دکتر635

استادیارکشاورزی شناسی حشرهلرستانچگنی حسینیاسداله636

دانشیارصنایع مهندسیایران صنعت و علممطلق حسینیمهدی سید637

استادیارقرآن علوم و تفسیرایالمنیا حسینیسیدمحمدرضا638



استادیارفیزیککاشان رجایی شهید ای حرفه و فنیحسینیانالسادات مطهره639

دانشیارشناسی باستاناصفهان هنرحصاریمرتضی640

استادیارهیدرولوژیارومیهحصاریبهزاد641

استادیارحدیث علومفرهنگیان-  گیالنشناس حقفاطمه642

مربیاسالمی کالمشهر شاهین آزادشناس حقحسن643

مربیپرستاریبهبهان آزادگو حقامین644

استادیارمبانی و فقهسمنانحقیقتامین محمد645

دانشیارکشاورزیاصفهان صنعتیحقیقیمریم646

استادیارمحض ریاضیقزوین فرهنگیان دانشگاهحکیماحسن647

استادیارفیزیکیزدحکیمی محسن648

استادیارحقوقگرمساردهقانی حالجعادل649

مربیالملل بین روابطنور واحد آزادجلودار حلیمیسلیمان650

دانشیارحدیث و قرآن علوممازندرانجلودار حلیمیهللا حبیب651

دانشیارشناسی زیستگرمسارحمديمهدي محمد سید652

مربیکامپیوتربافت واحد اسالمی آزادحمزهامین653

مربیعمرانزرقان آزادزرقانی حمزهفرهاد654

مربیحقوقخمین اسالمی آزادلویی حمزهحسن655

مربیحسابدارياهواز واحد سماپور حمیديمعصومه656

استادیارالکترونیکلرستانحمیدیعبدالصمد657

مربیكانپیوتركرمانشاه آزادحنانيعلي658

مربیمعماری ارشد کارشناسیشاهرودحیدرياحمد659

استادیارمکانیکسمنانحیدريعلي660

استادیارمعدن مهندسیلرستانحیاتیمحمد661

دانشیارطبیعی منابعایالمحیدربمهدی662

مربیاسالمی حقوق و فقهبجنورد اسالمی آزادحیدرپورحسین663

مربیحسابداریماهشهر اسالمی آزادحیدریمنصور664

استادیارشناسی زمینحیدری محسن سید665

استادیارسیاسی علومایالم واحد اسالمی ازادحیدریاله نصرت666

مربیکشاورزینور  پیامحیدریمحمد667

استادیارعرب ادبیات و زبانیزد اسالمی آزادنایینی نیا حیدریهادی668

مربیانگلیسی زبانبوشهر ای خامنه امام ای حرفه و فنیحیدریهمحمود669

استادیارمدیریتسمنانحیدریهعبدهللا سید670

مربیشناسی میکروبگرمسارخاتميحسین سید671

استادیارمعارفسبزواری حکیمخاتمیسمیه سیده672

استادیارروانشناسیانتظامی نیرویخادمیمهدی673

دانشیارشهری ریزی برنامه و جغرافیامشهد فردوسیخاکپوربراتعلی674

مربیاجتماعی ارتباطات علومکرج بهشتی شهید فنی دانشکدهخاکپورعلیرضا675

استادیارزمین علومقم واحد اسالمی، آزاد دانشگاهخاکسارکیوان676

مربیاسالمی کالم و فلسفهفوالدشهر امین عالی آموزش مؤسسهخاکسارفرهاد677

مربیفوالدشهر امین عالی آموزش مؤسسهخاکسار فرهاد678

استادیارخصوصی حقوقکاربردی علمیخاکساریالهه679

مربیماماییسمنانخالدیانزینب680

استادیارالکترونیکگرمسارخالصيحسن681

استادیارمکانیکسمناندوست خالصيعبدهللا682

مربیاسالمی معارفکرج واحد اسالمی آزادخالقپرستحسین683

استادیارمدیریتنور پیامخالقیحسین684

مربیتی آی مدیریترضوی آرمانبایگی خالقیهادی محمد685

استادیارروانشناسیآملی. . . .ا آیت واحد اسالمی آزاد دانشگاهاطاقسرا محمدی خانارسالن686

مربیسیاسی علومشفت و فومن واحد اسالمی ازاد دانشگاهخاوردوسترضا687

مربیبدنی تربیتگرمسارخجومژده688

استادیاراقتصادهمدان سینا علی بوخدابخشیاکبر689

استادیارحسابداریغرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهپاریجان خدابخشیخدیجه690

استادیارورزشی مدیریتالهیجان اسالمی ازادخداپرستسیاوش691

استادیارریاضیارومیه واحد اسالمی آزادخدادادیمریم692

مربیسیاسی علومکاربردی علمیخدادادیشاپور693

استادیارشناسی جامعهآموزشیخدادوستفرشید694

استادیارسیاسی علوممازندرانخدادیحسن695

مربیمدیریتگرمسارخدامیفرزانه696

استادیارفارسی ادبیاتگرمسارخدایاريفاطمه697

مربیفارسی ادبیاتگرمسارخدایاريمصطفي698

استادیارمیکروبیولوژیارومیه آزاددرخشان خدیویفاطمه699

استادیارمدیریتاسفراین اسالمی آزادطرقی خراسانیحامد700

مربیحسابداریای حرفه و فنی دانشگاهخراشادیمحمد701

مربیفیزیکاهواز سما اموزشکدهزاده خراطالهام702

استادیارسیاسی علومطباطبایی عالمهشاد خرمباقر محمد703

دانشیارمکانیگ مهندسیصنعت و علمشاد خرمیهادی704

استادیارحقوقسبزواری حکیم دانشگاهخروشیعبدالعظیم705

استادیارفیزیکزنجان پایه علومخزاییمحمد علی706

استادیاراسالمي وحقوق فقهمرك تهرانخزائياحمدرضا707

مربیانگلیسی زبان آموزشالهیجان واحد اسالمی آزادخزائیحسین708

مربیمدیریتاسالمی آزاد دانشگاهخزائیشعبانعلی709



استادیارفلسفهودانشگاه حوزهپناه خسرو عبدالحسین710

مربیخصوصی حقوق دکتری دانشجویجوین واحد نور پیام دانشگاهخسروجردیزهرا711

استادیارالهیاتپیامنورخسرویمحمود712

استادیاربرقکرمانشاه واحدخسرویفرشاد713

مربیقدرت برق مهندسیهرمزگان اباد حاجی واحد اسالمی ازادخسرویمعین714

استادیاراسالمی حقوق ومبانی فقهحیدرره تربت نور پیامآبادی سهل خسرویمسعود715

مربیشناسی زیست/ابتدایی آموزشکرمان فرهنگیانمشیزی خسرویسعید716

استادیارگیاهی فیزیولوژیرودهن واحد ازاداسالمینژاد خسرویفریبا717

استادیارفیزیکارومیه دانشگاهخضرلومریم718

استادیارفیزیک شیمیامیدیه واحد اسالمی آزاد دانشگاهخضعلیفریدون719

استادیارفارسی ادبیاتنایین واحد اسالمی ازاد دانشگاهنیا خطیبمهین720

مربیآماراسالمی آزادخفاییبهزاد721

;لیماکی خلعتبریالدین حسام722 استادیاراسالم نظری مبانیطباطبائی عالمه

مربیدولتي مدیریتالمرد أزاد دانشگاهخلیليعبدالجواد723

استادیارپژوهی آیندهاسالمی آزادمقدم خلیلبیژن724

استادیارآموزشی مدیریتمقدس مشهد فرهنگیان دانشگاهنیا خلیلمحمود725

استادیارمکانیکشهرکرد واحد اسالمی ازاد دانشگاهخلیلیمریم726

مربیتربیت و تعلیم فلسفه دکتریمرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهسامانی خلیلیحمیرا727

دانشیارزراعی گیاهان فیزیولوژی-  زراعتاردبیلی محققخماریسعید728

مربیفارسی ادبیات و زبانفرهنگیانخمرغالمحسین729

استادیارشیمی مهندسیدشت زرین اسالمی آزادخنشاایمان730

دانشیارجغرافیاگلستانشاهکوهی خوااجهعلیرضا731

استادیارمکانیکمرودشت آزادخواجهمسعود732

استادیارشناسی زیستدامغانزاده خواجهحسن محمد733

استادیارسیاسی علومطباطبایی عالمهسروی خواجه غالمرضا734

مربیافزار نرمالهیجان واحد آزادکار خوبحسن محمد735

استادیارروانشناسیروانشناسیاخالق خوشحسن736

استادیارنفت و شیمی مهندسیسبزواری حکیمسیما خوشعلی737

استادیارکامپیوترالهیجان واحد اسالمی، آزاد دانشگاهخوشحالکامراد738

استادیاربرق مهندسیلنگرود واحد اسالمی آزاد دانشگاهرودپشتی خوشحالمحمد739

دانشیارشناسی اقلیماصفهاندستجردئ.خوشحالجواد740

استادیاروحکمت فلسفهبهشتی شهیدروحانی خوشدلمریم741

استادیارورزشی مدیریتجهرم واحد اسالمی آزاد دانشگاهخوشنامابراهیم742

مربیمعارفسمیه ای حرفه و فنیخوشنودیعفت743

مربیماماییمراغه اسالمی آزادبناب مطلق خیاطیشیوا744

دانشیارشهرسازیایران صنعت و علمخیرالدینرضا745

مربیشیمیبوشهر استان ای حرفه و فنیزاده خیرخواهفریبا746

دانشیارشناسی جامعهاسالمی آزاد دانشگاهخیریحسن747

مربیاقتصادی ریزی برنامه و توسعهاهواز سما دانشگاهزاد خیریشقایق748

دانشیارشهرسازیمدرس تربیت دانشگاهپور داداشهاشم749

استادیارالهیاتدامغاننژاد داداشيداود750

استادیارحسابداریبابل آزادداداشیایمان751

مربیشناسی زمیناصفهان نور پیامداداشیحسن752

استادیارمکانیکشاهرود واحد اسالمی آزاد دانشگاهدادرسیعلی753

مربیمدیریت و اقتصادمغان آباد پارس واحد اسالمی آزاد دانشگاهدادگرعادل754

مربیبرقگرمساردارابياحمد755

مربیتربیتی علومصحنه نور پیامعمارتی دارابیعابدین756

استادیاراموزشي مدیریتاباد خرم واحد اسالمي ازاددارایيمهري757

مربیفارسی ادبیاتکاربردی علمیاصالنی داراییهمت علی758

استادیارعمرانلرستاندالونداحمد759

دانشیارسالمندی سالمت دکترایتهران اسالمی ازاد پزشکی علوم و توانبخشی و بهزیستی علومدالوندیاصغر760

استادیارباغبانی کشاورزیگرمساردانایيالهام761

استادیارانگلیسی زبان اموزشبروجرد واحد اسالمی ازاد دانشگاهدانشردشیر ا762

استادیاراسالمی حقوق و فقهاسالمی مذاهب دانشگاهپور دانشافتخار763

مربیحقوقواحدرامهرمزدانشمندمحمدکریم764

استادیارصنایع مهندسيالهیجان واحد اسالمي آزاددانشمندمهرمریم765

استادیاراسالمی وتربیت تعلیم فلسفهفرهنگیاندانشیغالمرضا766

استادیارجغرافیاشهرری ره خمینی امام یادگار واحد اسالمی ازاد دانشگاهدانیالیتهمینه767

استادیارشناسی انگلمیانه واحد اسالمی آزاد دانشگاهداودیجابر768

مربیدولتی مدیریتقال آق آزاد دانشگاهداودیهمتاسادات769

مربیحسابداریسبزوار واحد اسالمی آزادفر داودیحسین محمد770

استادیارتربیتی علومبلوچستان و سیستانداورپناهسعید ابو771

استادیارعمومی حقوقارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاهداوریمحسن772

دانشیارشناسی قارچاسالمی آزاددخیلیمحمد773

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهروددربانیانمهدي774

استادیارمدیریتسمناندربانیانتقي775

مربیقدرت برقمالصدرا رامسر پسران ای حرفه و فنیدرجانیمحمدمهدی776

استادیارارتباطات علوماسالمي ازادرستمي  درزیانحسن777

دانشیارفارسی وادبیات زباننور پیامدرودگریانفرهاد778

استادیارشناسی زمینالیگودرز واحد اسالمی آزاددرویشیاسماعیل779

مربیاسالمی کالم و فلسفهاهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاهدرویشیزینب780



مربیبازاریابي مدیریت-بازرگاني مدیریتدهاقان واحد اسالمي آزاد دانشگاهلعلي دشتزهرا781

استادیاراسالم تاریخبوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهدشتیرضا782

دانشیارفرسی ادبیات و زبانطباطبایی عالمهدشتیمهدی783

مربیفارسی وادبیات زبانآزاددشتستانزیاری دشمنتورح784

استادیارمالي مدیریتازاد دانشگاهدعائيمیثم785

استادیارشیمی مهندسیگچساران واحد اسالمی ازاددالوریسعید786

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهروددلقنديمصطفي787

مربیمغرافیاحیدریه تربت واحدتربتی دلیرمحمدمهدي788

مربیارشد کارشناسیبهایی شیخ دانشگاهدلیگانی کاظمی مریم789

استادیاراسالمی کالم و فلسفهفرهنگیاندهباشیزهرا790

استادیارزیست محیطالهیجاندهدارمحمد791

مربیپزشکییاسوح پزشکی علومآباد دولت پور دهرابکیان792

مربیخصوصی حقوقیاسوجآباد دولت پور دهرابمختار793

استادیار خصوصی حقوقدامغاندهقانرمضان794

مربیشناسی حشره دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهدهقانازیتا795

استادیارریاضیبجنورد دانشگاهدهقانامیدرضا796

مربیدولتی مدیریتصفاشهر آزاددهقانمحمد علی797

استادیارراهبردی مدیریتاشتر مالکجمالی ده دهقانحسن محمد798

استادیاردین فلسفهدامغان آزادطزره دهقانمحمد799

استادیارالهیاتخوارزمیدهقانپورعلیرضا800

استادیارچوب طبیعی منابع مهندسیاردکان بهشتی شهید فنی دهقانپور ولی801

استادیاركشاورزي مهندسينور پیامدهقانيمریم802

استادیارمدیریتیزد اسالمي آزاداشكذري دهقانيمحمدرضا803

استادیاراجتماعی علوماصفهاندهقانیحمید804

استادیارشناسی ریستاشکذر اسالمی آزاداشکذری دهقانیمحمود805

استادیارمدیریتیزد اسالمی آزاداشکذری دهقانی محمدرضا806

مربیمدیریتکوهدشتقلعه دهقانیاله حبیب807

مربیانگلیسي زبان آموزشدشتستان واحد اسالمي آزاد دانشگاهدهقایديمهدي808

مربیاسالمی حقوق مبانی و فقهزاهدان فرهنگیاندهمردهسلطانعلی809

استادیارریاضییزددواز بیژن810

استادیاردستی صنایع هنر، پژوهشاصفهان هنرامامی دوازدهمهدی811

مربیحقوقازادمالیردوزبخشانحسین812

مربیریاضیزرندیه واحد اسالمی آزاددوستدارمحمدرضا813

استادیاربدنی تربیتسمناندوستيعلي814

مربیریاضیامیدیه واحد اسالمی آزاددوستیاصالن815

استادیارشناسی زیستآباد خرم اسالمی ازاددوستیبهروز816

دانشیارورزشی مدیریتمازندران دانشگاهدوستیمرتضی817

دانشیارمدیریتگیالن آزاددوستیارمحمد818

استادیارمکانیک دکترایشاهرودبناب دیبایيحسین محمد819

استادیارمخابراتفارس خلیجدیانترضا820

دانشیارشناسی زیستتهران خوارزمیدیوساالرعادله821

مربیکامپیوترکاربردی علمی دانشگاهذاکریانحامد822

مربیبدنی تربیتگرمسارذبیحياسماعیل823

استادیارادبیاتیزد نور پیامنیا ذبیح آسیه824

استادیارفارسی ادبیات و زبانجهاددانشگاهیذبیحیاحمد سید825

استادیاراسالمی عرفانخمینی واحدیادگارامام آزادذبیحیمعصومه826

مربیشناسی مردمگرمسارذهنيژیان827

استادیاردریا فیزیکشناسی واقیانوس هواشناسی پژوهشگاهذوالجودیمجتبی828

استادیاراسالمی فلسفهزنجانذوالحسنیفرزانه829

دانشیارای هسته فیزیکاردبیلی محقق دانشگاهذوالفقارپورفرهاد830

دانشیارمعماری(ره )خمینی امام المللی بینذوالفقارزادهحسن831

استادیارالهیاتدامغانذوالفقاريمهدي832

استادیارحقوقسمنانذوالفقاريسهیل833

استادیارفارسی ادبیات و زباناراک دولتی دانشگاهذوالفقاریمحسن834

استادیارباغبانی علوملرستانراجیرضا محمد835

مربیپرستاری ارشد کارشناسیشاهرودرادرزملیال836

استادیارالملل بین روابط دکترایشاهرودرازانياحسان837

استادیارانگلیسی زبان دکترایشاهرودراستگوعلي838

دانشیارمكانیك مهندسينفت صنعت دانشگاهراشدغالمرضا839

استادیارپاتولوژی کلینیکالاهواز چمران شهیدجاللی راضیمحمد840

استادیارحسابداریگرمساررامهءسمانه841

مربیدولتی مدیریتمشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاهرأفتیمحمد842

استادیارشیمیایران صنعت و علمربانیمحبوبه843

استادیارفقه دکترایشاهرودربیعيیدهللا844

استادیارکامپیوترسمنانربیعيسارا845

مربیفیزیکفرهنگیانفرادنبه ربیعیابراهیم846

استادیارفقه ، الهیاتمشهد اسالمی آزادپور رجائیمصطفی847

مربیحقوق مبانی و فقهمشهد آزادپور رجائیمهدی848

استادیاراصول و فقهخاورانخراسانی رجائیهادی محمد849

استادیارحدیث و قرآن علوممشهد واحد اسالمی آزادزاده رجبحسین850

دانشیارتلویزیون و سینماسیما و صدا دانشگاهطهماسبی زاده رجبعلی851



مربیبدنی تربیت ارشد کارشناسیشاهرودرجبيسمیه852

مربیمحض ریاضیآبادکتول علی واحد اسالمی آزادایولي رجبياصغر علي853

استادیارمالی اقتصادکشاورزی اقتصاد و ریزی برنامه های پژوهش موسسهرجبیاحسان854

مربیفیزیک شیمیگچساران واحدرجبیمهدی855

استادیارفلسفهالزهرارجبیحدیث856

استادیارمواد مهندسیکاووس گنبد واحد اسالمی آزاد دانشگاهرجبیجواد857

استادیارمعماری دکترایشاهرودرحمانيالهه858

مربیریاضیتاکستان آزادرحمانیامیر859

استادیارزیست محیطمازندرانرحمانیمحمد860

استادیارمعماریدانش شهابقصبه رحمانیمحمد861

استادیاروحدیث قرآن علوممشهد اسالمي آزاد دانشگاهرحمتيجواد محمد862

استادیارغذایی صنایع شیمی مهندسیقدس شهر واحد اسالمی آزادرحمنعلیرضا863

استادیاروادبیات رزبان دکترایشاهرودرحیميمحمد علي864

مربیحسابداریگرمسارمقدم رحیميجواد865

استادیارشناسی زمینارومیهسوری رحیمیوسف866

استادیارشهرسازیشیراز سما اسالمی ازادرحیمیمجید867

مربیحسابداریاشتیان واحد ازاداشتیانی رحیمیامیر868

استادیارمواد مهندسیانرژی و مواد پژوهشگاهپور رحیمیمحمدرضا869

استادیارزراعتبجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاهزاده رحیمیمجید870

استادیاراجتماعی علومیزدنژاد رحیمی محمدکاظم871

استادیارمعارف گروه علمی هیات عضواباد ازادنجفرحیمیانمحسن872

مربیحسابداری اقتصادبیرجند اسالمی ازاد دانشگاهرخشانیحسین محمد873

استادیارآلی شیمیزابل دانشگاهپور رخشانیمنصوره874

استادیارپرستاریمشهد پزشکی علومرزاقینغمه875

استادیارمالی مدیریتگرمسارشیرسوار رزقيهادي876

مربیحسابداریاهواز واحد سمارزمجوسیداسماعیل877

دانشیارکشاورزیهرمزگانرستگارسمیه878

مربیحسابداریزرقان واحد اسالمی آزاد دانشگاهرستگارینجمه879

استادیاردولتی مدیریت دکترایشاهرودرستميمحمدرضا880

دانشیارریاضیتحقیقات و علومرستمیمحسن881

استادیارحقوق و فقهاسالمی مذاهبرستمیحامد882

استادیارورزشی فیزیولوژیاصفهانی راغب عالی آموزش موسسهرستمیسعید883

مربیکامپیوترمالیر خوارزمیرستمیاحمد884

استادیارنباتات اصالحتاکستان اسالمی آزاد دانشگاهرسولیمحمد885

استادیارسیاسی جغرافیایمدرس تربیترسولیمجید886

مربیمدیریتاردبیل اسالمی آزادرسولیاسحاق887

مربیاستراتژیک مطالعاتع حسین امامرسولیمصطفی888

استادیارمدیریتسمنانرشیدياحتشام889

استادیارسیاسی علومعلوم وزارتپور رشیدجعفر890

استادیارالهیاتنور پیامرشیدپورابوالقاسم891

استادیارآلی شیمینور پیام دانشگاهرشیدزادهبهاالدین892

استادیاربدنی تربیتسمنانرشیدیمحمد893

استادیارحسابداریلرستان دانشگاهرشیدیمحسن894

مربیروانشناسیرامهرمز واحد آزاداسالمیرشیدیمهرداد895

مربیحدیث و قرآن علوماسالمی آزادرشیدیشعیب896

استادیاردامپزشکی بالینی بیوشیمیتبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاهرضاپورعلی897

مربیتطبیقی فلسفهخوی اسالمی آزاد دانشگاهمقدم رضاپورعلی898

استادیارکشاورزیخوی اسالمی آزادرضادوستساسان899

استادیارانگلیسی زبانگرمساررضایيغفور900

دانشیارشیميهمدان صنعتيواال رضایيمجید901

دانشیارزیست محیطشاهرود واحد اسالمی آزاد دانشگاهرضایانسحر902

مربیدولتی مدیریتشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهرضایزبابک903

مربیالهیاتلرستان نور پیام دانشگاهرضاییپروانه904

استادیاربرقاسالمی آزادرضاییشعبان905

دانشیارزبانشناسیاصفهانرضاییوالی906

استادیارحدیث و قرآن علومخوی آزاداسالمیرضاییعلی907

استادیارآبیاری مهندسی و علومارومیهرضاییحسین908

استادیارفیزیککرمانشاه واحد اسالمی آزاد دانشگاهرضاییسحر909

مربیبازاریابی بازرگانی مدیریتآباد خرم واحد آزاد دانشگاهارجمند رضاییحجت910

مربیریاضیرودبار واحد اسالمی آزادبذری رضاییتقی911

استادیارسالمت روانشناسیاباد نجف واحد اسالمی آزادجمالویی رضاییحسن912

استادیاربدنی تربیتابادکتول علی اسالمی آزادشیرازی رضاییرضا913

استادیارفیزیولوژیسراب اسالمی آزادگلعذانی رضاییسجاد914

مربیبیهوشیمشهد آزادنژاد رضاییزهره915

مربیفارسی ادبیاتکمیجان اسالمی آزادرضائیعلی حسین916

دانشیارهواشناسی و آباسالمی آزادرضائیپرویز917

استادیاردندانپزشکیشاپور جندیرضائیعلی918

استادیارریاضیالیگودرز واحدرضائیشایسته919

استادیارمکانیکتبریزرضائیموسی920

استادیارکشاورزیدامغانبیدختي رضوانشهرام921

استادیارمعارف دکترایشاهرودرضوانيعلي922



دانشیارمکانیکسمنانرضوانيمحمدجواد923

استادیارتربیتی علوماهواز چمران شهید دانشگاهرضویعباس سید924

دانشیاراسالمی کالم و فلسفهسیما صدامطوسی رضویمجتبی سبد925

استادیاربرقگرمساررفیعيغالمرضا926

استادیارعربی دکترایفرهنگیانرفیعیعلی927

دانشیارریاضیمازندران دانشگاهراد رفیعیمهدی928

استادیارمعمارییزدرفیعیان محسن929

استادیارفیزیکآملی... ا آیت واحد اسالمی آزادرمضانپورمحمدعلی930

استادیارشناسی اقلیمچالوس واحدپور رمضانیمهرداد931

استادیارانقالبامام یادگار واحدکردآسیابی رمضانیمحمود932

استادیارای هسته فیزیکنور پیامرناسیآرش علی933

مربیادبیاتشیراز آزاداسالمیرنجبرمحمد934

استادیارمولکولی ژنتیکامل نوین های فناوری تخصصیرنجبرمجتبی935

استادیارشیمیرفسنجان عج عصر ولی دانشگاهکریمی رنجبررضا936

استادیارحکمت و فلسفه دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهرنجبرزادهفرزانه937

استادیارمتعالیه حکمت فلسفهبم اسالمی آزادرنجبرزادهفرزانه938

مربیدکتریشهر زرین مرکز نور پیامرهبر ربیع939

مربیکشاورزی گروهاصفهان نور پیامرهبرربیع940

مربیومعارف فلسفهاصفهان صنعتیرهبراسالمیعلی941

استادیارصنایع مهندسیبلوچستان و سیستانرهدارمحبعلی942

استادیارتاریخلرستانرهنماشهرام943

دانشیارشناسی زمینزاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاهرهنمارادجعفر944

استادیارفارسي ادبیات و زباننكا واحد اسالمي آزادفرد روحانيمعصومه945

مربیمخابرات مهندسیگناباد اسالمی ازادروحانیجواد946

استادیاراسالمی حقوق مبانی و فقهسمنان واحدمقدم روحانیمحمد947

استادیارریاضیکاربردی علمی دانشگاهروحیانهمایون948

مربیتولید و ساختای حرفه و فنیرودبارانیقاسم949

استادیارشیمیالهیجان واحد آزاد دانشگاهرودبارکیجالل سید950

مربیشناسی زیستکهنوج واحد آزادرودبارینسیم951

مربیکارافرینیردی ب کار علمیروزبانعمران علی952

مربیحسابدارطگرگان اسالمی آزاد دانشگاهروزبخشنجمه953

استادیاربازرگانی مدیریتاسالمی آزاد دانشگاهروستاعلیرضا954

استادیارشیمیشریف صنعتیآزاد روستا رضا955

استادیارعرب ادبیات و زبانکریم قرآن معارف و علومروستاییزینب956

استادیارمعمدریالهیجان واحد آزاد دانشگاهروشنمحسن957

استادیارفیزیکشهرکردضمیر روشنمحمد958

استادیارقدرت برق مهندسیسبزواری حکیمفکر روشنرضا959

استادیارتاریخیاسوج دانشگاهروشنفکرمحمدمهدی960

مربیجامعهشناسی دکتریفرهنگیانرونقیمرضیه961

مربیقدرت برق مهندسیگرگان واحد اسالمی آزادرویانیانمحمدعلی962

مربیکامپیوتربندرگز واحد اسالمی آزادریاحیعلی963

استادیارسیاسی علمنور پیامریزانهمجتبی964

استادیارمولکولی ژنتیکشهرکردریگیگرشاسب965

مربیپرستاریکاشمر اسالمی آزاد دانشگاهالساداتی رییسهاشم سید966

استادیارمکانیکاسالمی آزادرییسیاحمدرضا967

استادیارتجزیه شیمیمازندرانرئوفبخش جهان968

استادیاربرق مهندسیقوچان صنعتی دانشگاهشیبانی رئوفهانی969

استادیارصنایع مهندسیاصفهان صنعتی دانشگاهرئیسیمحمد970

استادیارالکترونیکقدس شهر واحد آزاد دانشگاهزارعمهدی971

دانشیارکنترل برقاسالمی آزادزارعآصف972

استادیاراسالمی عرفان و تصوففرهنگیانزارعصونیا973

استادیارشناسی زبانآزاد دانشگاه مرودشتزارعآمنه974

مربیسازه عمرانمرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاهزارعیاسر975

استادیارتربیتی شناسی روانفرهنگیان دانشگاهآبادی جمال زارعمحمود976
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استادیارحدیث و قرآن علوم-اسالمی معارف و الهیاتاردبیل واحد اسالمی آزادعبدالرحیمیعلیرضا1351

استادیارصنایعسمنانعبدالشاهمحمد1352

مربیانگلیسی زبان ارشد کارشناسیشاهرودراد عبدالشاهينادر1353

مربیتربیتی روانشناسیبافق واحد اسالمی ازادعبداللهیمعصومه1354

مربیاسالمی حقوق مبانی و فقهبجنورد آزادعبداللهیفاطمه1355

استادیارکشاورزینور پیامعبداللهیاله لطف1356

استادیارروانشناسینور پیامعبدالملکیسعید1357

مربیغذایی صنایع و علومسبزوار ازادزاده عبدالهابوالقاسم1358

استادیارمواد مهندسیمهندسی و فنیزاده عبدالهامیر1359

استادیارریاضیاصفهانعبدالهیعلیرضا1360

استادیارمعدنی مواد فرآوریمدرس تربیتعبدالهیمحمود1361

دانشیارحسابداری دکترایشاهرودعبدليرضا محمد1362

استادیارحقوق دکترایشاهرودعبدليغالمرضا1363

استادیارشهری ریزی برنامهغرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهعبدلیمحمدرضا1364

مربیقضایی حقوقتبریز اسالمی آزادعبدیمرتضی1365

استادیارمکانیکاردبیلی محققاقدم عبدیابراهیم1366

استادیارانگلیسی ادبیات و زباننور پیامعبدیانمظفر1367

مربیتاریخگرگان آزاداسالمیعجممحمدرضا1368

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهرودعجمعباس1369

استادیارحقوقغرب تهران ،واحد اسالمی آزاد دانشگاهجو عدالتتهمینه1370

استادیارعمرانوالیتعدیلیاحسان1371

استادیاربرقشهرکردعربغالمرضا1372

مربیحقوق ارشد کارشناسیشاهروداحمدي عربمحمد1373

مربیشیمی ارشد کارشناسیشاهروداحمدي عربراضیه1374

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهروداسماعیلي عربعلیرضا1375

استادیارفارسی ادبیات و زباننور پیامبافرانی عربعلیرضا1376

مربیریاضیفرهنگیانپور عربمعصومه1377

مربیبرق ارشد کارشناسیشاهرودمحمدي یار عربمجید1378

استادیارشناسی روانفرهنگیان دانشگاهعربانشجاع1379

استادیاربرقگرمسارعربيحبیب1380

مربیافزار نرم ارشد کارشناسیشاهرودعربينوید1381

استادیارعربی وادبیات زبانشیرازعربیموسی1382

استادیارنساجی تکنولوژی دکترایقائمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهعرشیعلی1383

مربی برقگرمسارعرفانیانسعید1384

استادیارداروسازیمشهد پزشکی علوم دانشگاهعرفائیحسین1385

استادیارانساتی جغرافیایگرمسارعزیزيپروانه1386

استادیارمکانیکسمنانعزیزياحمد1387

مربیوجرم جزا حقوق ارشد کارشناسیبم اسالمی آزادعزیزابادیحسین1388

استادیارکاربردی ریاضیمغان پارسآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاهعزیزیحسین1389

استادیارشناسی زمینالیگودرز اسالمی آزادعزیزیاحمد1390

مربی(وحدیث قرآن گرایش)الهیاتکرمانشاه آزاد دانشگاهطهنه عزیزیآذر1391

مربیانگلیسی زبان آموزشیاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاهنیا عزیزیحامد1392

استادیارورزشي فیزیولوژي دكتريگرگان اسالمي واحدازادعسكرياسرا1393

مربیفیزیک شیمیگرمسارعسكريمهرانا1394

استادیارتاریخنور پیامعسکرانیمحمدرضا1395

مربیفیزیکماهشهر اسالمی آزاد دانشگاهعسکرزادهافشین1396

استادیارفارسی ادبیاتنور پیامعسکریغالمرضا1397

استادیاربدنی تربیتاسالمی آزادعسکریاحمدرضا1398

استادیارکاربردی ریاضیکاشاتعسکریجالل1399

استادیارگیاهی زیست دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاه عسکریکبر علی1400

استادیار خصوصی حقوقدامغانعسگرياحمد1401

دانشیاربرقاصفهان صنعتیعسگریجواد1402

مربیزیست محیطبیکار فعالعسگریمژگان1403

استادیارمدیریتمرکز تهران آزادعسگریمهدی1404

مربیکشاورزی مهندسیگرمسار اسالمی آزاد دانشگاهراد عسگریمسعود1405

دانشیاربرقمجلسی واحدعشوریانمحسن1406

مربیکشاورزی االت ماشین مکانیکاهواز سما آزادعطارسجاد1407

مربیصنایعنور پیامعطائیاسفندیار1408

استادیارفیدیكتاكستان واحد اسالمي آزاد دانشگاهاناركي عظیميپیمان1409

استادیارعربی ادبیات و زبانآباد خرم واحد- اسالمی آزادعظیمیکاظم1410

استادیارشیمی مهندسیماهشهر واحد اسالمی آزادعظیمیعلیرضا1411

استادیارشناسی جامعهنور پیامبوسجین عالییمحسن1412

استادیارمعماریاهواز سماءفر عالئیسعید1413

استادیارهیستوآناتومیاسالمی آزاد دانشگاهنوین عالئیعباس1414

استادیارمخابرات_ برقجنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهعلماییاحمد سید1415

مربیبرق ارشد کارشناسیشاهرودباغ قره علويعبدالرضا1416

دانشیارشهری ریزی برنامهمدرس تربیتعلویسیدعلی1417

استادیارریاضیبندرگز واحد آزادعلویزهره سیده1418

استادیارمحض ریاضیحرفهای و فنیعلویصدیقه سیده1419

دانشیارزراعتاهواز واحد اسالمی آزادفاضل علویمجتبی1420



مربیاسالمی معارفآزادفیلی علویحیدر1421

استادیارشناسی جامعهگرمسارگوهرداني نژاد علیرضاسهیال1422

مربیحقوقگرمسارعلیزادهمسعود1423

دانشیاراسالمی حقوق و فقهاصفهانبابوکانی اکبری علیاحسان1424

دانشیارشیمی مهندسیبیرجند اسالمی آزادآبادی علیمجید1425

مربیاقتصادی علومآزادشهر آزاد دانشگاهبگلی علیمحمد1426

استادیارعرب ادبیات و زبانیاسوج ازادپور علینورمحمد1427

استادیارحدیث و قرآن علومماکو اسالمی آزادپور علیصدرا1428

استادیاراجتماعی علومنور پیام دانشگاهدوستی علیعزالدین1429

مربیفرانسه ادبیات و زبانسنندج نور پیامرضاییان علیوریا1430

استادیارمدیریتخلخال واحد اسالمی آزاد دانشگاهرمضانی علیناصر1431

استادیارعرب وادبیات زبانکازرون فارسی سلمانزاده علیعلیرضا1432

استادیاراسالمی کالم و فلسفهخوی واحد اسالمی آزادسالطه زاده علیعزیز1433

استادیارحسابداریغرب تهران واحد اسالمی آزادفّری علیملیحه1434

دانشیارپزشکی تخصصشمال تهرانمحمدزاده علیخلیل1435

دانشیاراسالمی حقوق مبانی و فقهایالممحمدی علیطاهر1436

مربیمدیریتشهرکردمحمدی علیعبدهللا1437

مربیریاضیفرهنگیاننژاد علینسرین1438

مربیمعارفسلسله اسالمی آزادامیری علیانرمضان سید1439

استادیارحسابداریدامغان اکرم رسول و شاهرود مغان کابل و سیم کاربردی علمینژادی علیانحسن1440

مربیمعارففرهنگیانعلیخانیمحمد1441

استادیارفارسی ادبیات و زبانیاسوجعلیزادهعلی1442

استادیارمکانیک مهندسیارومیه دانشگاهعلیزادهجواد1443

مربیشناسی جرم و جزا حقوقمشهد اسالمی آزادجواهری علیزادهمرتضی سید1444

استادیارروانشناسیفرهنگیاندمبه علیزادهتوران1445

مربیزیست محیطنور پیام دانشگاهشوشتری علیزادهعباس1446

مربیمعدنکاربردی علمیپور صدردانش علیزادهمسعود1447

مربیمعماریخوی واحد آزاداسالمی دانشگاهمیاندوآب علیزادهآیناز1448

استادیارروانشناسیبافت آزادعلیمحمدیحسین1449

دانشیارژنتیکشهرکردعمادیمجتبی1450

مربیکشاورزیمرودشت واحد اسالمی ازادعمادیعلیرضا1451

استادیارالکترونیک- برق مهندسیمجلسی-  مبارکه واحد اسالمی آزاد دانشگاهعمادیمهران1452

مربیمکانیک مهندسیسمنانعمادیمحمدرضا سید1453

استادیاراقتصادبلوچستان و سیستان اسالمی آزادعمرانیمحمد1454

استادیاراسالمی کالماصفهان صنعتی دانشگاهعمیقمحسن1455

استادیارداروسازیتهران آزاد پزشکی علومعنابیمجید1456

مربیشناسی روانآشتیان واحد اسالمی آزاد دانشگاهعناصریمهریار1457

استادیارفلسفهد آبا خرم آزاد دانشگاهعیدیفرحناز1458

استادیارانگلیسی ادبیات و زباننور پیامعیوضیمژگان1459

دانشیارگیاهپزشکیآذربایجان مدنی شهیدکاری عیوضیانناصر1460

استادیارحدیث و قرآنمدرس تربیتغرویفهله1461

استادیارمعماریگرمسارشائیان غریبسمیه1462

مربیهنر پژوهشالزهراغزالیربابه1463

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهرودغفاریانمهدي1464

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهرودغفاریانپیمان1465

مربیفقه دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاه غفاریاکبر علی1466

استادیاراسالمی فلسفهایران فلسفه و حکمت مؤسسهقرهباغی غفاریسیداحمد1467

استادیاردور از سنجشیزدمالمیری غفاریانرضا حمید1468

استادیارابیاریگرمسارغفوریانعلي1469

دانشیارسیاسی علومیزدغفوری اکبر1470

استادیارسیاسی علومیزدغفوریاکبر1471

استادیاراسالمی حقوق و فقهمشهد طوس حکیمنژاد غفوریانمصطفی1472

مربیریاضیآملی... ا آیت واحد اسالمی آزادتبار غالمشعبان1473

استادیارشناسی قارچبابل واحد اسالمی آزاد دانشگاهعزیزی غالمپورعیسی1474

استادیارشناسی زمینامیدیه آزادغالمزادهامین محمد1475

مربیكاربردي ریاضيساوه واحد اسالمي آزاد دانشگاهغالميرضا حمید1476

دانشیارریاضیشهرکردغالمیمحمد1477

استادیارکاربردی ریاضیبابل نوشیروانی صنعتی دانشگاهغالمیمحمدرضا1478

استادیارسیاسی علومگمیشان اسالمی آزاد دانشگاهغالمیرضا1479

مربیوحدیث قرآن علومکوثرغالمینرجس1480

استادیار شیمیگرمسارغنداليمحمد1481

استادیارهنر و ادبیاتره خمینی امام بینالمللیغیاثیابوالقاسم1482

دانشیارشناسی زباننور پیامغیاثیانسادات مریم دکتر1483

مربیمعارف ارشد کارشناسیشاهرودفاتحمرضیه1484

دانشیارمشاورهاصفهانزاده فاتحیمریم1485

مربیاسالمی تربیت و تعلیمفرهنگیان دانشگاهفضلی فاتحیعباس سید1486

مربیمعماری(سما)مشهد واحد آزاد دانشگاهفارابیمهدی1487

استادیارهنر+اسالمی معارفمرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهفارسیجانیپرویز1488

استادیارکشاورزی مکانیزاسیونخوزستان کشاورزی دانشگاهفارغمجتبی سید1489

استادیارشناسی جامعهمرکز تهران واحد اسالمی ازاد دانشگاهفاصلیرصا1490

استادیارحسابداریسمنانفاضلينقي1491



مربیشناسی اطالع مدیریتامیدیهفاضلیبهمن1492

دانشیارمیكروبیولوژيالهبجان اسالمي آزادقاسمي فالزيمحمد1493

مربیفیزیکسمنانفائزمعصومه1494

استادیاربرق مهندسیامیرکبیر دانشگاهفائزکریم1495

استادیارمدیریتسمنانرازي فائزيفرشاد1496

استادیارفارسی ادبیاتفرهنگیانفتاحیعبدالرضا1497

دانشیارمعدن مهندسیاراک صنعتیفتاحیهادی1498

استادیاراسالمی معارف مدرسیشهرکردفتاحیانحسین محمد1499

استادیارریاضیهرمزگانفتحیجواد1500

استادیارحدیث و قرآن علومکرج واحد اسالمی آزادفتحییعقوب1501

استادیارصنایعصنعت و علمفتحیانمحمد1502

مربیکامپیوترنور پیامفخارفاطمه1503

استادیارشیمیبهشتی شهیدفخاریعلیرضا1504

مربیمعارفکاربردی علمیفخرابادی فخریعلی1505

استادیارشناسی زمیننور پیام دانشگاهفدائیانمحمد1506

مربیحقوق ارشد کارشناسیشاهرودفراتيمریم1507

مربیمدیریتای حرفه و فنیفرامرزیاله حجت1508

استادیارزیست محیطاسالمی آزادفراهانیمریم1509

مربیمدیریتنور پیامالهی فرجحمزه1510

مربیتربیتی روانشناسیفرهنگیانزاده فرجپروین1511

استادیارمدیریتاشتر مالکفرجامهادی1512

استادیارروانشناسیپیامنورفرجیرضا1513

مربیبرق مهندسیخوی سما دانشکدهفرجیحیدر1514

مربیمعماری ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهبروجنی فرجیانفرشاد1515

استادیارطبیعی منابعالهیجان واحد اسالمی آزادروز  فرخمسعود1516

مربیشیمیامیدیه واحد اسالمی ازادزاد فرخفرهاد1517

دانشیارتشریح علومارومیهفرخیفرح1518

استادیارشیمی مهندسیگمیشان آزادفرخیهللا سمیع1519

مربیآبخیزداریقیروکارزینفرزادیانعلی1520

مربیبرقگرمسارفرزینرضا احمد1521

استادیارنانوفناوریسبزواری حکیم دانشگاهفرزیغالمعلی1522

استادیارروانشناسیارومیه واحد اسالمی آزادصفت مانی فرشباففرناز1523

مربیانگلیسی زبان آموزشاباد خرم واحد آزادفرشیدکتایون1524

مربیانگلیسی زبان آموزشآباد خرم واحد اسالمی آزادفرشیدفاطمه1525

استادیارعربی ادبیات و زبانبابل واحد اسالمی آزادفرقانیعلیرضا1526

دانشیارروانشناسیبلوچستان و سیستانفرنامعلی1527

استادیاراطالعات مدیریتاهواز واحد اسالمی د آزافرهادپورمحمدرضا1528

استادیارجغرافیانور پیامفرهادیرودابه1529

استادیاراقتصادخراسان انتفاعی غیرفرهادیانامیر1530

مربیحسابداری ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهنیا فرهمندمهدی1531

مربیتربیتی شناسی روانفرهنگیان دانشگاهفرهمندامینصادق1532

استادیاراقتصادنور پیامفرهنگامیرعلی1533

استادیارروانشناسیشمال تهرانفرهنگیعبدالحسن1534

استادیاردولتی مدیریتنور پیامفروتنیزهرا1535

استادیاركشاورزي مهندسيكشاورزي دانشكده كرج ازاد دانشگاهفروزشپیمان1536

استادیارمکانیکسمنانجباري فروغيمحمد1537

مربیوحدیث قرآن علومامام یادگار ازلداصل فروغیفریده1538

استادیارمکانیک دکترایشاهرودفروهندهفریبرز1539

دانشیارقدرت-برق مهندسیآشتیان واحد اسالمی آزاد دانشگاهفراهانی فشکیحسن1540

استادیارشیمی مهندسیصنعت و علمفصیحیمحمد1541

استادیارمعدن مهندسی(ره) خمینی امام حضرت المللی بینفضلویعلی1542

استادیارشناسي زمیندماوند ازادفضليلیال1543

استادیارعمومی حقوقآزاد دانشگاهفضلیعزیزهللا1544

مربیعرب ادبیات و زباننور پیامفعلیبهنام1545

استادیارریاضیگمیشان ازادنوملی فغانحامد1546

دانشیارحسابداریسمنانماكراني فغانيخسرو1547

استادیاربدنی تربیتگرمسارآذر فغفوريمعصومه1548

مربیالملل بین روابط حقوق،. سیاسی علومنور پیامگرجی زاده فقیهحامد1549

استادیارصنایع مهندسینور پیامفکریرکسانا1550

مربیبرق ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهزاده صفری فکری هانی1551

مربیاختصاصی جزای و حقوقکاشان آزاد دانشگاهفالحمحمد1552

استادیارعمرانمیبد اسالمی آزادفالحاحمدعلی1553

دانشیارورزش مدیریتگرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاهفالحالعابدین زین1554

دانشیارریاضیآملی... ا آیت واحد اسالمی آزادجلودار فالحمهدی1555

دانشیارطبیعی منابعالهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهچای فالحمظفر میر1556

مربیکامپیوترالهیجان واحد اسالمی آزادراد فالحمحسن1557

استادیارعرب ادبیاتگرمسارفالحيكتایون1558

استادیارحقوقسقز کردستان، اسالمی، آزاد دانشگاهفالحیآزاد1559

مربیشناسی وجرم جزا حقوقلرستان استان انتظامی نیروی  کاربردی علمیفالحیمهرداد1560

استادیارشیمیمیبد اسالمی ازادفالحیان محمدحسن1561

مربیشیمیمیبد آزادفالحیانمحمدحسن1562



استادیاراسالمی هنرکرمان نصیر خواجه پردیس فرهنگیانفلسفینجمه1563

مربیکشاورزیدامغانفنوديفرزاد1564

استادیارمربی حقوق ومبانی فقهگرمسارفهیمياكبر1565

استادیاربدنی تربیت دکترایشاهرودنژاد فهیميعلي1566

استادیارالهیاتمرکزی تهران واحد اسالمی آزادنجم فهیمیطاهره1567

مربیعمران مهندسیآباد خرم واحد اسالمی آزادفوالدوندحمزه1568

استادیارشناسی جامعهمشهد واحد اسالمی آزادفوالدیاناحمد1569

مربیماماییسمنانفیروزهمهري1570

استادیارجنگلدآریالهیجان واحد اسالمی ازاد دانشگاهفیروزانحسین امیر1571

استادیاربرق مهندسیاصفهان صنعتی دانشگاهفیروزهذاکرحسین1572

دانشیاربرقشریف صنعتیفیضرحیم1573

استادیاراسالمی انقالب مطالعاتاسالمی آزادافرا فیضداود1574

استادیارشیمیمرکزی تهران واحد آزاداسالمیبخش فیضعلیرضا1575

مربی(حسابرسی) حسابداریشمال تهران واحد اسالمی آزادزاده فیضیاحمد1576

استادیارشیمی مهندسیآملی... ا آیت واحد اسالمی آزادقادیآرزو1577

استادیارحقوقفرهنگیان دانشگاهتبار قاسممهدی محمد سید1578

مربیاسالمی معارففرهنگیانتبار قاسممهدی محمد سید1579

استادیارعرب ادبیاتگرمسارآبادي حاجي قاسميلیال1580

مربیتربیت و تعلیمآزادقاسمیذوالفقار1581

مربیشناسی جامعهمرودشت واحد نور پیامقاسمیمسلم1582

استادیارمعماری مهندسی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهقاسمیمحسن1583

مربیاسالمی کالم و فلسفهمشهد اسالمی آزادقاسمیفاطمه1584

مربیمدیریتاباد نجف دانشگاهقاسمیمحمد1585

استادیارمکانیک مهندسیغرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهاصل قاسمیرامین1586

استادیارمعطر و دارویی گیاهانشهرقدس اسالمی آزاد دانشگاهپیربلوطی قاسمیعبدهللا1587

مربیگیاهی شناسی زیستبیجار مرکز نور پیام دانشگاهفر قاسمیالهام1588

استادیارکشاورزی شناسی حشرهمهاباد واحد اسالمی آزادکهریزه قاسمیاکبر1589

استادیاردارویی گیاهان-  باغبانی علومشهرکرد دانشگاهنافچی قاسمیمهدی1590

استادیاراسالم تاریخفنوج پردیس-شهر نیکقاضیمحمداقبال1591

دانشیارکشاورزیرازیقاضیشهاب1592

مربیحقوقکاربردی علمیقاعدیابوالقاسم1593

مربیانگلیسی زبانشهرری و کاربردی علمی جامع دانشگاهقانعملیحه1594

مربیروانشناسی ارشد کارشناسیشاهرودقدرتيمعصومه1595

استادیارحقوقالهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهسیاهمزگی قدرتیطیبه1596

استادیاربرقسمنانقدسوحید1597

استادیارریاضیسمنانقدسسمانه1598

استادیارعمرانسمنانقدسمحسن1599

مربیانسانی منابع گرایش ، دولتی مدیریتقزوین اسالمی آزاد دانشگاهقدمیرضا1600

مربیبدنی تربیت ارشد کارشناسیشاهرودقدیريصادق محمد1601

دانشیاربازرگانیمشهد فردوسی دانشگاهمقدم قدیریابوالفضل1603

استادیارمکانیک مهندسیرودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاهقدیمیمحمد1604

مربیتربیتی علومشرقی آذربایجان استان  فرهنگیانقرآنیرسول1605

مربیخصوصی حقوقماکو واحد اسالمی آزاد دانشگاهزاده قربانخلیل ابراهیم1606

استادیاراسالمى كالم و فلسفهتهرانقربانىعباس1607

استادیارحقوق دکترایشاهرودقربانیانحسین1608

مربیکارافرینی دکتریمرکز تهران آزاد دانشگاهقربانیاملیا1609

مربیریاضیمازندران کاربردی علمیقربانیمجید1610

مربیمحض ریاضیگرمسارقربانیوحید1611

مربیتربیتی علومای وحرفه فنیقربانیایوب1612

مربیکارآفرینی مدیریتمازندران استان کاربردی علمی جامعقربانیعادل1613

استادیارفارسی ادبیات و زباناسالمی آزادخورشیدی قربانیاکبر علی1614

استادیارحقوقنور پیامقهی قرهیرضا محمد1615

مربیحقوقچابهار آزادمیری قزاقمجتبی1616

مربیفیزیکاهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاهقزکوبنسرین1617

مربیمکانیکسمنانقزوینیانپرویز1618

استادیارغذایی صنایع و علوم مهندسیچالوس واحد اسالمی آزاد دانشگاهقطبیمعصومه1619

استادیارنساجی مهندسیتهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاهکنعانی پور قلیعادله1620

استادیاربازرگانی مدیریتشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهمیدانی زاده قلیایمان1621

استادیارکشاورزی_  اگرواکولوژیزابلقنبریاحمد سید1622

مربیاسالمی ملل تمدن و تاریخقزوین فرهنگیانقنبریداود1623

مربیحیابداریفومن آزادقنبریمصطفی1624

استادیاربرق مهندسیگرگان اسالمی آزاد دانشگاهقنبریمحمود1625

استادیارنانوبیوتکنولوژیشمالء تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهصفری قنبریمریم1626

استادیارمعماریزنجان اسالمی آزادمطلق قنبریمهران1627

استادیارشیمی مهندسیماهشهر بندر اسالمی آزاد دانشگاهقنواتیبیژن1628

استادیاربرقگرمسارقهرمانيشهاب1629

مربیآمارگرمسار آزادقهرمانیحسبن محمد1630

استادیارنگلیسیگرمسارقهرمانیداود1631

مربیصنعتی طراحیسمناندرویش قهرمانیمحرم1632

استادیارکشاورزی های ماشین مکانیک مهندسیاهواز چمران شهیدجولندان قوامیشعبان1633

استادیارمدیریتواحدماکو آزاداسالمیقویدلحسین1634



دانشیارطبیعی جغرافیایمدری تربیترحیمی قویدلیوسف1635

استادیارسیاسی علومتهران دانشگاهقیصرینورهللا1636

استادیارشیمی مهندسینفت دانشگاهقیممحمدعلی1637

دانشیارفرهنگی مدیریتاسالمی آزادقیومیعباسعلی1638

استادیارمکانیکسمنانآباد كارگرشریفهادي1639

استادیارکشاورزیدامغانكاشفيبهاره1640

مربیپرستاری ارشد کارشناسیشاهرودزاده كاظمفرزانه1641

استادیارفیزیکگرمسارابیانه كاظمیانمجید1642

دانشیارجغرافیاسمنانكامیابيسعید1643

استادیارکامپیوترگرمساركاوسيكاوه1644

استادیارپزشکی مهندسیگرمسارآبادي كركمهدیه1645

مربیعمرانسیاهكل-الهیجان واحد اسالمي آزادمریداني كریميكمیل1646

مربیبرقگرمساركماليمهرداد1647

استادیارفارسی ادبیاتگرمساراصل كماليشیوا1648

دانشیارزمینشناسی دکترایشاهرودكنگيعباس1649

استادیارفلسفهسمنانكهساريرضا1650

استادیارمواد مهندسیدامغانحسیني كیارحیم سید1651

استادیارریاضی دکترایشاهرودكیانژاداكرم1652

مربیاقتصادی علومقله آزادآق دانشگاهکابوسیالعابدین زین1653

مربیعمرانگمیشانکابوسیاحسان1654

مربیاجرایی مدیریتکاربردی علمی دانشگاهکاخکیسیدمحمدامیر1655

مربیریاضیفیروزکوه واحد اسالمی آزادکارگرالسادات فرح1656

مربیبازرگانی مدیریتطبس واحد اسالمی ازادکاریمهرزاد1657

مربیمعماریمالصدرا فنی دانشکدهگرمحمدی کاسهشعیب1658

استادیارمدیریتمرکزی تهران واحد اسالمی آزادنیشابوری کاشفیمحمدرضا1659

استادیارمالی اقتصادشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهکاشمریعلی1660

دانشیارمحیط بهداشت مهندسی phDتهران آزاد پزشکی علوم دانشگاهکاشیگیتی1661

مربیمدیریتماکو واحد اسالمی آزادزاده کاظمسیامک1662

مربیتاریخاصفهانکاظمیمریم1663

استادیارمکانیک  مهندسی دانشکدهگیالن دانشگاهکاظمیاله روح سید1664

استادیاردامی علوم_کشاورزی دکتریجام تربت دامپروری و کشاورزی عالی اموزش مجتمعکاظمیمحسن1665

استادیارریاضیاشتیان دانشگاهکاظمیمنوچهر1666

استادیارعربی ادبیات و زباناسالمی آزاد دانشگاهکاظمیابوذر1667

استادیارفارسی ادبیات و زبانقوچان اسالمی آزادکاظمیرضا عالم1668

مربیسیاسی علوم و اسالمی معارفکرمانشاه استان هرسین واحد نور پیامکاظمیمحمد1669

مربیمکانیکاهواز واحد سما- اسالمی آزاداسفه کاظمیرضا1670

استادیاردامپزشکی شناسی انگلسنندج واحد آزادخانی کاکهسیامک1671

مربیکشاورزی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهکامرانیرضا1672

مربیمدیریتمرکز تهران اسالمی آزادزحمتکش کامکارهاشم1673

استادیاراسالمی معارف مدرسیکریم قرآن معارف و علوم دانشگاه فناوری و پژوهشی معاونکاوندعلیرضا دکتر1674

استادیارحدیث و قرآن علوم دکترایخوی واحد اسالمی آزاد دانشگاهکبیریسیدتقی1675

استادیارسیاسی علوممشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاهسرمزده کبیریجعفر1676

مربیفیزیکقال آق آزادکرسیداله1677

مربیاسالمی آزاددهدشت واحد اسالمی آزاداصل کرامتیهللا رحمت1678

استادیاررسانه مدیریتجنوب تهران واحد/  اسالمی آزادحاجیاوغلی کربالئیحسن1679

مربیاموزشی مدیریتاسالمی ازادکربمیرضا1680

استادیاراسالمی ملل تمدن و تاریخزرند اسالمی آزادکردیرضا1681

استادیارفرهنگی اطالعاتع حسین امام دانشگاهنژاد کرمانیعبدهللا1682

استادیارآلی شیمییاسوجکرمیبهادر1683

استادیارشیمی مهندسیدهلران اسالمی واحد آزاد دانشگاهکرمیخدیجه1684

استادیاردامپزشکی فارماکولوژیشبستر واحد اسالمی آزاد دانشگاهبناری کرمیرضا امیر1685

استادیاراسالمی معارف و  االهیاتالهیجان واحد اسالمی آزادپور کریمحسین سید1686

مربیحقوقواحدیاسوج آزاداسالمی دانشگاهپور کریمامین1687

مربیانگلیسی زبان اموزشحیدریه تربت اسالمی ازادکریمیفهیمه1688

مربیانگلیسی زبان آموزشمرکز تهران واحد آزاد دانشگاهکریمیزهرا1689

مربیشناسی روانکاربردی علمیکریمیسمیه1690

دانشیارسیاسی علوم۹آزاد دانشگاهکریمیحسین1691

استادیاراسالمی حقوق مبانی و فقهقم واحد اسالمی آزاد دانشگاهکریمینسرین1692

مربیوحقوق فقهبارجین ازادکریمیلیال1693

استادیارسیستم مهندسیاراک آزادکریمیعباس1694

استادیارعمران مهندسیبندرگز واحد اسالمی آزادکریمیاحسان1695

استادیارریاضیهرمزگانعمله کریمیمجید1696

مربیعمران مهندسی و مدیریتنور پیامکسراییمحمدعلی1697

استادیارزیست محیط مهندسی و علومالهیجان واحد اسالمی آزادشکری کشاورزعبدالکریم1698

استادیاردرسی ریزی برنامهایرانشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهکشاورزیمهدی1699

استادیارعرب ادبیات و زبانکریم قرآن معارف و علومکشاورزیوفادار1700

مربیمدیریتمدنی شهید فنی دانشکدهکالنتریعبدارحمن1701

استادیارشهری ریزی برنامهمرکزی استان اسالمی آزاداباد خلیل کالنتریحسین1702

استادیارخصوصی حقوق.تیران اسالمی آزاد دانشگاه_آباد نجف و گزبرخوار نور پیام دانشگاهدارانی کالنتریمحمد1703

مربیمکانیکاهواز سما. آزادنژاد کالنیرضا علی1704

استادیارمکانیکاسفراین واحد اسالمی آزاد دانشگاهکالهدوزحبیب1705



استادیارعربی ادبیاتفرهنگیانکمالیغالمرضا1706

تمام استادعلوماصفهانکمانیمجتبی1707

مربیمقدس دفاع ، فارسی زبانکاربردی علمیکوشکیایرج1708

استادیارمواد مهندسیایران صنعت و علم دانشگاهدار کوهحمیدرضا1709

مربیعمرانشهرکرد ازادکوهیمهران1710

مربی ارشد کارشناسیمهاجر شهید ای حرفه و فنی دانشگاهکیانپور محمد1711

استادیارانسانی منابع مدیریتنطنز اسالمی آزادکیانوشداود1712

استادیاردرسی ریزی برنامهفرهنگیانکیخاعلیرضا1713

استادیارعالی آموزشسبزواری حکیمکیذوریحسین امیر1714

دانشیارمهندسی فنینور پیامکیمنشرضا محمد1715

مربیکامپیوترای حرفه و فنیکیومرثیمحسن1716

استادیاراسالمى وعرفان فلسفهقم ع باقرالعلومعربى گرجیانمحمدمهدى1717

مربیجغرافیاکاربردی علمی جامعای گرمهاکبر علی1718

استادیارحقوق و فقهالهیجان واحد اسالمی آزادماسوله گلباغیجبار علی سید1719

مربیاسالمی ایران تاریخقزوین اسالمی آزادگلپورمهدی1720

استادیارتاریخره امام یادگار واحد اسالمی ازاد دانشگاهگلجانمهدی1721

مربیالکترونیکگرمسارگلزاررضا حنیف1722

مربیجغرافیانور پیامگلستانیقادر1723

استادیارشناسی روانایذه واحد اسالمی آزادپور گلستانیمرتضی1724

مربیوحقوق فقهخوی اسالمی آزاد دانشگاهگلصنملوبدین العا زین1725

استادیاراسالمي حقوق مباني و فقهفرهنگیانگلويمحمود1726

مربیروانشناسی دکترایشاهرودگليمجید1727

مربیارشدآباد نجف واحد اسالمی آزادگلی عباسعلی1728

مربیفارسی وادبیات زباناباد مجف آزادگلیعباسعلی1729

مربیشیمیکهنوج واحد اسالمی آزاد دانشگاهگنجعلیامین1730

مربیعمران مهندسیآشتیان-  اسالمی آزادای گنجهحمید1731

مربیحقوققزوین مرکز نور پیام دانشگاهگنجیحسین1732

مربیوحدیث قرآن علوماسالمی آزادازاد گنجیمحمد1733

مربیشناسی جامعهگلستان آزادشهر واحد اسالمی آزادشوران جامه گنجیمحمدرضا1734

استادیارکامپیوترگرمسارگودرزيمحمد1735

مربیخصوصی حقوقهمدان سینا بوعلیگودرزیعباس1736

استادیاردرمانی خانوادهسنندج واحد اسالمی آزادگودرزیمحمود1737

مربیفارسی ادبیات و زبانزرقانگودرزیسعید1738

مربیکارآفرینی مدیریتوالیت دانشگاهگورانمیالد1739

استادیارعرب وادیبات زبانوالیتگوریبخش الهی1740

مربی بازرگانی مدیریتسمنانالجورديمسعود1741

مربی صنعتی مدیریتسمنانالجورديمیالد1742

استادیارباغبانی کشاورزیگرمسارمقدم الدنعلیرضا1743

مربیمکانیکبلوچستان و سیستانالریانالکریم عبد1744

استادیارکشاورزیدامغانالئيقنبر1745

استادیارفارسی ادبیات و زبانگرگان اسالمی آزادلبافچیمحمدطاهر1746

استادیارقدرت برق مهندسیکازرون فارسی سلمان دانشگاهلرزادهایمان1747

استادیاراسالمی وحقوق فقهالهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهلرکجوریعاطفه1748

مربیکشاورزیدامغانلشگريمهدي1749

استادیارشهری جغرافیایگرمسارلطفيحیدر1750

استادیاراسالمي حقوق ومباني فقهواحدخوي آزاداسالمي دانشگاهلطفيعلیرضا1751

استادیارشهری ریزی برنامهبابلسر-مازندران دانشگاهلطفیصدیقه1752

مربیشناسی زیستپرند واحد اسالمی آزاد دانشگاهخزائی لطفیطاهره1753

استادیاراسالمی معرفنور پیامزاد لطفیاله روح1754

استادیارمکانیکشمال تهران ازادلطیفیمحمد1755

مربیحسابداریمهران مرکز آزادلطیفیانبهزاد1756

استادیارغذایی صنایع ک علومدشت زرین اسالمی آزاد دانشگاهلکریحنان1757

استادیارفلسفهشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهلواسانیسعید سید1758

دانشیارفارسی ادبیات و زبانرازیمیر مالمحمدابراهیم1759

مربیفارسی ادبیات و زبانباغملک واحد اسالمی آزادمالملیپری1760

استادیاربرداری نقشه مهندسیرجایی شهید دبیر تربیت دانشگاهمالیانعباس1761

استادیارفارسی وادبیات زبانبیرجند اسالمی آزادماندگارعلی1762

استادیارریاضی آموزشچابهار واحد آزادمباشرینغمه1763

دانشیارژیوپلیتیکخوارزمیمتقیافشین1764

استادیاردور از سنجشبهشتى شهیدمتکاناکبر علی1765

استادیارشیمی مهندسینفت صنعتمتوسلمحسن1766

دانشیارریاضیمازندرانفر متینماشائاله1767

استادیارخصوصی حقوقجیرفت ازادمجازیرحمان1768

مربیلیسانس فوقای حرفه و فنی دانشگاهمجتبایی محمدرضا1769

مربیکامپیوترای حرفه فنی دانشگاهمجتباییمحمدرضا1770

استادیارتاریخگیالن دانشگاهزاده مجتبیعبدالکاظم1771

مربیمحض ریاضیکاربردیلرستان علمیاصل مجتهدزادهرضا حمید1772

دانشیارشناسی زمینارومیهمجردمنیر1773

استادیاربرداری نقشه عمرانایران صنعت و علممجردیبرات1774

استادیاربیومکانیکهمدان آزادمجلسیمهدی1775

استادیاربرق مهندسینور پیاممجمریانزینب1776



مربیورزشی مدیریتخوی تبریزی شمس عالی آموزش موسسهمحبوبیوحید1777

استادیارمتالورژی و موادکبیر امیرمحبوبیفرزاد1778

استادیارالهیاتنور پیاممحبیرضا1779

دانشیارگاز مهندسینفت صنعت دانشگاهمحبیوحید1780

استادیارفیزیکصدوقی شهیدمحتشمی احمد1781

استادیارمشاورهازادمحرابیشهربان1782

مربیروانشناسینور پیاممحزونیمجید1783

استادیارآمارگرمسارمحسنياحمد1784

دانشیاراقتصادی علومارومیه دانشگاهزنوزی محسنیالدین جمال سید1785

استادیارالملل بین روابطامیدیه اسالمی ازاد دانشگاهنیا محققحامد1786

مربیحقوقگرمسارزاده محمدکریم سید1787

مربیریاضیاندیمشک واحد اسالمی آزادمحمدپورایرج1788

مربیمعارفآزادمحمدپوریعقوب1789

استادیارشیمی دکترایشاهرودمحمدحسینيمجید1790

مربیریاضیسما آموزشکده_اهواز آزادمحمدخانیسمیه1791

استادیارجدید کالمی شبهات به پاسخ و دین فلسف_و کالمدین فلسفه کالممحمدخانیمهدی1792

استادیارکامپیوترخوزستان اسالمی آزادمحمدرضائیمحمدرضا1793

استادیارحسابداريساري قدسیه اي حرفه و فني دخترانه دانشگاهمحمدزادهفاطمه1794

دانشیاردامپزشکیگرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاهمحمدصادقمجید1795

دانشیارانرژی تبدیل مکانیک مهندسیارومیه صنعتی- ازربایجان مدنی شهیدآزاد محمدصادقیمحمدباقر1796

مربیکامپیوترگرمسارنیا محمدقليجواد1797

مربیصنایع مهندسیهرمزگانمحمدلوروز فرح1798

استادیارحسابداری دکتریامیدیه واحد اسالمی آزاد دانشگاهمحمدموسائیجابر1799

استادیاربالینی بیوشیمیتهران دانشگاهمحمدنژادجواد1800

استادیارروانشناسیگرمسارمحمدياكبر1801

مربیفیزیک ارشد کارشناسیشاهرودمحمديمریم1802

مربیمعدن ارشد کارشناسیشاهرودمحمديحسن1803

مربیباغبانی کشاورزیگرمسارمحمديعلیرضا1804

استادیارفضا هوادامغانبایگي محمديسیدجواد1805

استادیارفیزیکگرمسارفیروزجاني محمديایرج1806

استادیاردامپزشکیگرمسارمالیري محمديرضا محمد1807

دانشیارغذایی صنایعدامغاننافچي محمديعبدالرضا1808

دانشیارانرژی تبدیل دکترایشاهرودمحمدیونمحمد1809

استادیارمکانیک دکترایشاهرودمحمدیونحمید1810

استادیارنباتات اصالحشهرکردمحمدیشهرام1811

استادیارالهیاتآزادمحمدیابراهیم1812

استادیاراسالمی کالم و فلسفه اسالمی معارف و الهیاتبهبهان واحد اسالمی آزادمحمدیبهزاد1813

استادیارپترولوژیآشتیان واحد اسالمی آزادمحمدیراضیه1814

مربیبدنی تربیتبردسکن واحد اسالمی آزادمحمدیاصغر علی1815

استادیاردامپزشکی2298588368محمدیحمیدرضا1816

استادیارعملیات در تحقیق- کاربردی ریتضینیکشهر آزاد دانشگاهمحمدیرویا1817

استادیارمعدن_ شناسی زمینجنوب تهران اسالمی آزادمحمدیهللا قدرت1818

استادیارآلی شیمیتبریز دانشگاهمحمدیرضا1819

استادیارحقوقاسالمی و فقهاسالمی مذاهبمحمدیمیثم1820

مربیاسالمی حقوق مبانی و فقهفراهان واحد اسالمی آزادمحمدیمهین1821

مربیکامپیوترآملی... ا آیت واحد اسالمی آزادمحمدیمیثم1822

مربیاطالعات مدیریتارومیه  دانشگاهمحمدیسیروس1823

استادیاراموزشی مدیریتمهاباد ازادمحمدیپریوش1824

مربیدولتی مدیریتنور پیاممحمدیداریوش1825

استادیاربیوسیستم مهندسیتبریز دانشگاهمحمدیخسرو1826

مربیانرژی های سیستم مهندسیالمرد اسالمی آزادمحمدیابوالقاسم1827

دانشیارفارسی ادبیات و زباننور پیام دانشگاهبدر محمدینرگس1828

استادیارحقوقاسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاهجورکویه محمدیعلی1829

استادیارکامپیوتر مهندسی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهغستانی قنات محمدیمختار1830

استادیارفیزیکمالیر دانشگاهمنش محمدیابراهیم1831

دانشیارریاضیبیرجند دانشگاهنژاد محمدیمحمد حاجی1832

استادیارشیمیاراک واحدنسب محمدیعصمت1833

استادیارمالیالهیجاننوده محمدیفاضل1834

استادیارزبانشناسیوالیتنیا محمدیمهدی1835

استادیارریاضیهمدان واحد اسالمی آزاد دانشگاهیعقوبی محمدیاله فرج1836

مربیمرستاریواحدمراغه اسالمی آزاد دانشگاهمحمدیانرباب1837

استادیارآموزشی مدیریتمرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهمحمودیامیرحسین1838

مربیفیزیکخوی واحد اسالمی آزاد دانشگاهمختارزادجواد1839

استادیارشناسي زیستزرقان واحد اسالمي آزاد دانشگاهمختاريجواد محمد1840

مربیاسالمی معارف مدرسیشهرکردمختاریباقر1841

استادیاراقتصادغرب-  تهران نور پیاممخملیحسن1842

استادیاراکولوژیبم واحد اسالمی آزاد دانشگاهبهزادی مدافعنادر1843

استادیار اکولوژی دکتریبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهبهزادی مدافعنادر1844

مربیمدیریتغرب واحدتهران اسالمی آزادمددخانیمهدی1845

مربیتربیتی علومفرهنگیانمددلوقهرمان1846

استادیارمعارفالسالم علیه رضا امامموسوی مددیعلی سید1847



استادیاردرمانی بهداشتی خدمات مدیریتآباد نجف آزادمدنیمهدی سید1848

استادیارتربیتی علومطباطبایی عالمهمذبوحیسعید1849

مربیمعماریایالم آزاد دانشگاهمرادبیگیسارا1850

مربیآموزشی مدیریتآباد خرم واحد. اسالمی آزاد دانشگاهمرادزادهوحید1851

مربیپرستاریتهران پزشکی علوم واحد آزاد دانشگاهمرادیمینا1852

مربیایران اجتماعی مسائل شناسی جامعهسبزوار نور پیام دانشگاهمرادیمهدی1853

مربیمدیریت و حسابداریسنندج نور پیاممرادیدلیر1854

مربیشهرسازینوربندرعباس پیاممرادیمهدی1855

استادیارکاربردی شیمیتویسرکان واحد اسالمی آزاد دانشگاهمرادیرضا1856

مربیسیاسی علومغرب آباد اسالم نجومی هللا آیت آزاد دانشگاهمرادیمهرداد1857

استادیارصنعتی مدیریترضوی حکمت عاای آموزش موسسهمرادیحسین امیر1858

استادیاربرق مهندسیآباد نجف واحد اسالمی آزادمرادیانمحمدرضا1859

دانشیارعمرانسمنانمرتضایيعلیرضا1860

استادیارشیمی مهندسیشاهرود واحد اسالمی آزادمرتضویسعید1861

استادیارسیاسی علوممرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهمرتضویانسیدعلی1862

استادیارفیزیکگیالن دانشگاهپور مرتضیعلی1863

دانشیارکاربردی شیمیاراک اسالمی آزادمرجانیاعظم1864

استادیارروانشناسی و تربیتی علومشیرازمرزوقیاله رحمت1865

استادیاربدنی تربیت دکترایشاهرودمرسلباقر1866

دانشگاهمرسلپورمحسن1867 دانشیارتاریخبلوچستان و سیستان ََ

استادیارفارسی ادبیات و زبانگمیشان مرکز گرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاهمرشدیسیاوش1868

دانشیارشهری ریزی برنامه و جغرافیانور پیاممرصوصینفیسه1869

استادیارروانشناسیاهواز چمران شهیدمرعشیسیدعلی1870

استادیارسیاسی علومبهشتی شهیدمرندیرضا محمد سید1871

استادیارسیاسی علومبهشتی شهیدمرندی رضا محمد سید1872

مربیمکانیکاردکان بهشتی شهید آموزشکدهآبادی شریف مروتیمحمدرضا1873

مربیحقوقمرودشت آزادیمزارعیعلی1874

استادیارمدیریتع حسین اماممزروعیحسین1875

استادیارانسانی منابع/ دولتی مدیریتکتول آباد علی اسالمی آزادمزیدیعلیرضا1876

استادیارزلزله و سازه گرایش عمران مهندسیایران صنعت و علممساحسعیدرضا1877

مربیاسالمي عرفانره امام یادگار واحد اسالمي آزادمستقیمامیرحسین1878

استادیارغذایی صنایع و علومشهرقدس واحد اسالمی آزادمستقیمتکتم1879

استادیاروحدیث قران علومپزشکی وعلوم شهرری مرکز تهران ازاداسالمیمسجدیمهدی1880

استادیارکشاورزیدامغانمسعودسینكيجعفر1881

استادیارشناسی زیستدامغانمسعودیانناهید1882

استادیارشناسی زیستدامغانمسعودیانحسن محمد1883

دانشیاربیوتکنولوژیرازی موسسهمسعودیشهین1884

استادیاردامپزشکیگرمسارمسلميحمیدرضا1885

استادیارمکانیک مهندسیمدرس تربیتنائینی مسلمیحسن1886

استادیارمکانیک مهندسیایران صنعت و علم دانشگاهطهرانی مسیحمسعود1887

مربیمیکروبیولوژیالهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاهمسیحاعلیرضا1888

استادیارمحض ریاضیگرمسارمشتاقحسین1889

دانشیارمواد مهندسییزدمشرقی علیرضا1890

استادیاربرق مهندسیبهشتی شهیدالدینی مشکاتمحمدرضا1891

مربیحسابداريبیرجند واحد  اسالمي آزاد دانشگاهمشهورالحسینيرضا سیدمحمد1892

مربی حقوقگرمسارمشیريافشین1893

استادیارراهبردی مدیریت(ع)حسین امام جامعمصباححسین1894

استادیاردین فلسفهنور پیامحقیقی مصدقیعلیرضا1895

دانشیاربیوسیستم مکانیکرازیمصطفاییمصطفی1896

مربیورزشی علوم و بدنی تربیتبناب واحد اسالمی آزادزاده مصطفیعباس1897

مربیزبان آموزشکازرون واحد  اسالمی آزاد دانشگاهپور مصالییعبدالحسین1898

استادیارپزشکیتهران آزاد پزشکی علومنژاد مصلیشیما1899

استادیارکامپیوترسپیدان واحد اسالمی آزاد دانشگاهنژاد مصلیاحمد1900

استادیارخاکشناسیگرمسارمطلبيالهام1901

مربیمکانیکخوی آزاد دانشگاهمطلبیاسدهللا1902

مربیشیمیفرهنگیانمطهریعلی1903

استادیاراسالمی ومعارف الهیاتاصفهان صنعتیمطیعحسین1904

استادیاردکترااصفهان صنعتی دانشگاهمطیع حسین1905

دانشیاربهنژادی و ژنتیکسینا بوعلیلقب مظاهریاله حجت1906

استادیاراالهیاتنور پیاممظفریرضا1907

دانشیاربرقتحقیقات و علوممظفریبابک سید1908

مربیاسالم تاریخواحدالهیجان اسالمی آزاد دانشگاهمظفریاعظم1909

استادیاردامپزشکیکرمان باهنر شهیدمظفریاصغر علی1910

استادیارزراعی گیاهان فیزیولوژیشهرقدس واحد اسالمی آزاد دانشگاهمظفریحمید1911

مربیدرماني و بهداشتي خدمات مدیریتالهیجان ازادمظلومسهیال1912

استادیارمعماریاسالمی ازادچابکی معتمدحسین1913

دانشیارگیاهی های بیماریشهرکردمعتمدیعبدالرحمن1914

مربیمحض ریاضیکاربردی علمی جامعنژاد معتمدیمحمدمهدی1915

مربیالکترونیک برق مهندسیکتول آباد علی واحد اسالمی آزاد دانشگاهنژاد معتمدیمحمدباقر1916

استادیارمعارفآزادمعرفتزکیه1917

مربیعمراندارالفنونمعروفخانیمرتضی1918



استادیارشهری ریزی برنامه و جغرافیاابهر نور پیاممعصومیاکبر1919

دانشیارنباتات اصالحیاسوجاصل معصومیاسد1920

استادیارعالی آموزش مدیریتشمال تهران اسالمی آزاد دانشگاهمعظمیمجتبی1921

استادیاربرقگرمسارمعماریانراضیه1922

استادیار روانشناسیگرمسارپور معنويداود1923

استادیارعمران مهندسيزنجانمعینبهزاد1924

استادیارفیزیکبجنورد کوثر دانشگاهمقدس معینمحبوبه1925

دانشیارشیمی مهندسیمشهد فردوسیمغربیمرتضی1926

استادیارشناسی زیستدامغانمقبليمجید1927

دانشیارمکانیکآباد نجف آزادمقدادیهمایون امیر1928

استادیارالی شیمیصفادشت واحد اسالمی ازاد دانشگاهمقدسمریم1929

استادیارورزشی شناسی آسیب و حرکاتاصالحینور پیام دانشگاهمقدسیافشین1930

استادیارفیزیکمالیرمقدسیعلی1931

استادیارشناسی ویروسرازی  سازی سرم و واکسن تحقیقات انستیتوپور مقدممسعود1932

استادیارغذایی صنایع مهندسی  و  علومگرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاهمقصودلویحیی1933

مربیمصنوعی هوش-کامپیوتر مهندسیمحمودآباد مرکز اسالمی آزادمقصودیاله روح1934

استادیاراسالم تاریخکاربردی علمی جامعمقضیمحمد1935

مربیالهیاتاهواز دختران فنی آموزشکدهمکوندیسمانه1936

استادیارسیاسی علومنور پیاممالحیمهدی1937

استادیارمعدن مهندسیامیرکبیر صنعتیمالداودیحامد1938

مربیبرقزابل دانشگاهمالزئیسارا1939

استادیارمشاورهکرمان فرهنگیانافشار پور ملکهللا عزت1940

استادیاراسالمی معارف و الهیاتیزد واحد اسالمی آزادثابت ملکحبیبه1941

استادیارتاریخیزدثابت ملک محمدرضا1942

استادیارشهری ریزی برنامه و جغرافیاایالم استان نور پیامملکیمحمد1943

دانشیارآلی شیمیسبزواری حکیم دانشگاهملکیبهروز1944

استادیارکشاورزیایالم واحد اسالمی آزادملکیعباس1945

استادیارریاضینور پیامنژاد ملکیسمیه1946

مربیوحدیث قرآن علومشهیدامینی وکاربردی علمیممتازامیریمحمد1947

دانشیارمواد دکترایشاهرودمنافيصاحبعلي1948

استادیارمواد مهندسی(قزوین) زهرا بوئین مهندسی و فنی دانشگاهپور منتظریمهدی1949

مربیفلسفهنقده واحد اسالمی آزادمنزهمهدی1950

استادیاردامپزشکیگرمسارمنصوريمهدی1951

مربیغرب فلسفهغرب تهران اسالمی آزادلطفعلی منصوریسعید1952

استادیارجغرافبانور پیامپور اسماعیل منظمعلی1953

دانشیاربرق مهندسيمشهد فردوسيمنفردمحمد1954

مربیانگلیسي زبان آموزشگرگان آزاد دانشگاهمنوچهريژاله1955

مربیزبانگرمسارمهاجريندا1956

مربی عمران ارشد کارشناسیشاهرودقلعه برج مهاجريرضا1957

مربیسازه عمران مهندسیتفرش حسابی پروفسور واحد  آزاداسالمی دانشگاهپور مهانهاشم1958

مربیعمرانآشتیان آزادمهدویمحمد1959

استادیارطبیعی منابعنور پیاممهدویجواد محمد1960

استادیاراسالمی مذاهب تطبیقی مطالعاتاسالمی آزادپور مهدویانصدیقه1961

استادیاردامپزشکیگرمسارپور مهديمهران1962

استادیارکشی نقشعگرمسارگاوگاني زاده مهديكوروش1963

استادیارپزشكي مهندسياصفهان دانشگاهمهدیخانيمهدي1964

استادیارعمران مهندسیره خمینی امام بینالمللی دانشگاهخانی مهدیمهدی1965

استادیارمعدنگنابادفر مهدیانحسین1966

استادیاراسالمی ملل تمدن و تاریخاسالمی آزاد دانشگاهسروجهانی مهدیخانیحسن سید1967

مربیشیمیاشتیان اسالمی ازاد دانشگاهمهدیزادهسیما1968

دانشیاربیوتکنولوژیاصفهان صنعتی دانشگاهمهرابیرحیم1969

مربیآمارریاضیبهبهان آزاداسالمینیا مهرانحسین1970

مربیفارسی ادبیاتگرمسارمهربانفاطمه1971

استادیارانگلیسی زبان آموزشمسجدسلیمان واحد اسالمی آزاد دانشگاهمهرگانکامران1972

استادیارشناسی انگلSHIRAZموذنیمحمد1973

مربیارشد کارشناسیشاهرودموسويعباس سید1974

استادیارمدیریتگرمسارموسويسادات سودابه1975

مربیاقتصاداهواز واحد سماموسویالسادات نجمه1976

استادیارایمونولوژیایران پزشکی علومموسویطاهره1977

مربیآمارگرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاهموسویغالمرضا سید1978

مربیسیاسی علومخوزستان نور پیامموسویراضیه سیده1979

استادیارحدیث و قران علومگرگان اسالمی ازاد دانشگاهموسویسیدرضا1980

مربیوتربیت تعلیم فلسفهدهلران اسالمی آزادموسویعلی سید1981

مربیآموزشی مدیریتمسجدسلیمان واحد اسالمی آزادموسویمحمد سید1982

استادیارخانواده مشاورهقرآن معارفموسویسمیه1983

استادیاربرق مهندسیهمدان صنعتیموسویمحمد سید1984

استادیارمعاصر ایران تاریخراهبردی مطالعات پژوهشکدهآشان موسویمسعود سید1985

استادیارمشهدمشهد پزشکی علومبندرابادی موسویحوریه1986

استادیاربازرگانی مدیریتهندوستان آباد، حیدر ، عثمانیاپور موسویمحمدعلی سید1987

استادیارفلسفهصداوسیمامهر موسویمهدی محمد سید1988

مربیمعارفقم اسالمی ازادپور موسیمرتضی1989



مربیورزشی فیزیولوژیبم واحد اسالمی آزادزاده موسیحمید1990

مربیالملل بین حقوقچمران شهید دانشگاه_ اسالمی، آزاد دانشگاهقزوینی موسیغالمرضا1991

استادیارحقوقنورخوراسگان پیاممحمدی کاظمی موسیسیدعبدالحمید1992

استادیارخودرو مهندسیایران صنعت و علم دانشگاهمنش موالییغالمرضا1993

استادیارارتباطاتتهرانموالئیحمیده1994

استادیارالهیاتشهرکردمولویعزیزهللا1995

استادیارمحض ریاضیاسالمی آزادمولویموسی1996

استادیارانگلیسی ادبیاتسبزواری حکیم دانشگاهنافچی مولویاصغر1997

استادیارریاضیسمنانمومنفرشته1998

مربیاسالمی معارف مدرسیکاربردی علمیمومنسیدحامد1999

دانشیارعددی آنالیز_ریاضیشاهدماسوله مومنیاله حجت سید2000

مربیعرب ادبیاتگرمسارمونسانمحبوبه2001

استادیاروحدیث قران علومازادواحدبیضا دانشگاهمویدیسعدی2002

مربیبرقای حرفه و فنیمؤمنیمحمد2003

مربیحسابداریگرمسارمیراخورليعلي2004

استادیارعمران دکترایشاهرودمیرزاخانيابوذر2005

مربیشناسی زیست ارشد کارشناسیشاهرودمیرزایيلیال2006

استادیارفارسی ادبیات و زبانآباد خرم واحد اسالمی آزادمطلق میرزاییفرشاد2007

مربیکامپیوتراهواز سما اموزشکدهزاده میرابعبدالکریم2008

استادیاراسالمی حقوق مبانی و فقههیجان آزادمیرابراهیمیعلی سید2009

استادیاراطالعات فناوریالهیجان واحد  اسالمی آزاد دانشگاهمیرابوالقاسمیمروا2010

استادیارمولکولی و سلولی شناسی زیستهنر و علممیراسمعیلی محسن سید2011

استادیارالکترونیکساری قدسیه دخترانه فنی دانشکدهمیراصانلوزیدیمریم2012

استادیارکاربردی میکروبیولوژیالهیجان اسالمی آزاد دانشگاهمیرپورمیرساسان2013

استادیاروحدیث قرانی علومفرهنگیانحسینی میرترابیزهره2014

استادیارشیمیتحقیقات و علوم واحد ازادمیرجعفریزهره2015

استادیارشیمی مهندسییزدمیرجلیلی فاطمه بی بی2016

استادیارکاربردی ریاضیسینا بوعلیمیرزاپورمهدی2017

استادیارفیزیکمازندرانمیرزانژادسعید2018

مربیقفقاز و مرکزی اسیایی گرایش  تاریخدستی صنایع و فرهنگی میراث کاربردی علمیمیرزاییالنقی علی2019

مربیشهرسازیکاربردی علمی جامع دانشگاهمیرزاییعباس2020

استادیارآب مهندسیجام تربت عالی آموزش مجتمعمیرزاییجواد محمد سید2021

استادیارزبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش(ره)خمینی امام المللی بینحصاریان میرزاییباقر محمد2022

استادیارشیمی مهندسیماهشهر واحد اسالمی آزادقبادی قلعه میرزاییمعصومه2023

مربیارشد کارشناسواحدفالورجان آزاداسالمی دانشگاهمیرزائی سیدمجتبی2024

استادیارهوافضا مهندسیبهشتی شهیدمیرساجدیسیدمهدی2025

مربیصنایع  مهندسیبلوچستان و سیستان دانشگاهمیرشکارعبدهللا2026

استادیارآلی شیمینور پیاممیرشکراییاحمد سید2027

استادیارمقدس ودفاع اسالمی انقالب-معارف گروهیزدبیداخویدی میرعلیمحمدعلی2028

استادیارعمرانفومن آزادلنگرودی میرگزارمحمد میرعلی2029

مربیتربیتی علومنور پیاممیرگلاحمد2030

استادیاردکترامبارکه واحد اسالمی آزاد دانشگاهمیرلوحی سیدحسین2031

استادیاربرق مهندسیمبارکه واحد اسالمی آزادمیرلوحیسیدحسین2032

مربیاسالمی حقوق مبانی و فقهخوی واحد اسالمی آزاد دانشگاهمیرنجفیمژگان2033

استادیارکاربردی ریاضیخاش آزاد دانشگاهمیریمحسن2034

مربیصنایعنور پیاممیسمیحسن2035

مربیاقتصادی غلوم ارشدبم واحد اسالمی ازاد دانشگاهالری میالدینسیم2036

مربیریاضیمشهد فردوسی دانشگاهآذری میناییحامد2037

دانشیارعملیات در تحقیقمشهد فردوسیعظیمی ناجیزهرا2038

مربیریزی برنامه گرایش تربیتی علوماهواز سماناخداطوبی2039

استادیاربرقارومیه آزادنادربعلی2040

استادیارعرب ادبیاتگرگان نور پیامنادریاسماعیل2041

استادیارسیاسی شناسی انسانتهراننادریاحمد2042

دانشیاربلینی بیوشیمیشاهدنادریغالمعلی2043

استادیارقرآن تفسیروعلومواحدنراق آزاداسالمینادریکمال2044

استادیارحقوق و فقهشهرکردنادریحمید2045

استادیاردین فلسفهنور پیامنادعلیروحاله2046

استادیارفیزیولوزیگرمسارناصحيمحمد2047

دانشیارباغبانیارومیهناصریلطفعلی2048

مربیاقتصاد علومکاربردی علمیناصریرسول2049

استادیارجنگل علومآزاداسالمیناصریبهروز2050

مربیسیاسی علومازادواحدخوراسگات دانشگاهسفتجانی ناصریمصطفی2051

استادیارزیستی آمارزنجان واحد اسالمی آزادناصریانجواد2052

استادیارتربیتی شناسی روانبافق واحد آزاد دانشگاهبافقی ناظریالسادات الهه2053

دانشیارمکانیک مهندسیدامغان دانشگاهنژاد ناظمرضا2054

استادیارتربرتی علومسبزوار ولحد اسالمی ازادناعمیمحمدی علی2055

استادیارصنایع مهندسینور پیامناهیدحسین2056

استادیاربازرگانی مدیریتبهشتی شهید دانشگاهنائیجیمحدجواد2057

استادیارگیاهي فیزیولوژيمهاباد واحد اسالمي آزادزاده نبياسمعیل2058

مربیمعارفاراک آزادزاده  نبیداراب2059

استادیارسیاسی علوممراغه سراسرینجاریجبار2060



مربیحسابداریگرمسارزاده نجفرحیم محمد2061

مربیغذایی صنایعدامغاننجفيعلي2062

مربیعالی اموزش مدیریت دکتریاسالمی آزادنجفیمریم2063

استادیارسیاسی علوماباد نجف ازادنجفیفیروز2064

مربیانرژی های سیستم مهندسیشازنداراک ازاداسالمینجفیوحید2065

استادیارمکانیک مهندسیگیالن دانشگاهنجفیفرید2066

استادیارفیزیکوالیت دانشگاهآشتیانی نجفیحامد2067

دانشیارمكانیك مهندسى(ع) حسین امام جامعاسكوئى ندافعلیرضا2068

استادیارانگلیسی زبان آموزشلرستان دانشگاهنرادیانمحمودرضا2069

استادیاراسالمی حقوق مبانی و فقهگرگان واحد اسالمی ازادنریمانیسوسن2070

استادیارفیزیولوژیتبریز واحدراد نریمانیمحمد2071

استادیارفارسی ادبیاتارومیهنزهتبهمن2072

استادیارمکانیک مهندسیمازندراننژادعلیجعفر2073

دانشیارکشاورزیاسالمی ازادنصرجواد2074

مربیمکاترونیک-برق مهندسیسبزواری حکیم دانشگاهنصرآبادیعباس2075

مربیانگلیسی ادبیات و زبانایوانغرب واحد اسالمی ازاد دانشگاهنصرتیژیوان2076

مربینژاد اصالح و ژنتیکرشت واحد اسالمی آزادنصرتیمهران2077

مربیکامپیوتر مهندسینور پیامنصرتیمهدی2078

مربیالکترونیک برق مهندسیبجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاهنصیریمحمد2079

استادیاراسالمی معارفبهشهر واحد اسالمی آزادخلیلی نصیریعلیرضا2080

استادیارآموزشی مدیریتغرب تهرانقرقانی نصیریبابک2081

مربیبرقهمدان اسالمی آزاد دانشگاهنصیریانامین2082

مربیجغرافیانور پیامنمین نظافتيفردین2083

استادیارقرانی تفسیروعلوم دکترایشاهرودنظرياحمد2084

مربیبدنی تربیت ارشد کارشناسیشاهرودنظریههاجر2085

استادیارعربی ادبیات و زبانلرستان دانشگاهنظریعلی2086

استادیارسیاسی علومرازی دانشگاهنظریمحدثه2087

مربیسیاسی علوماهواز اسالمی آزاد دانشگاهنظریحامد2088

مربیحسابداری و مدیریتآزاد دانشگاه و کاربردی علمینظریحمیدرضا2089

استادیارعمران مهندسیشهرقدس واحد اسالمی آزاد دانشگاهافشار نظریجواد2090

استادیارمکانیکحسین اماممرویان نظریمهدی2091

استادیاربازرگانی مدیریتجنوب تهران واحد ازاد دانشگاهنعامیعبدهللا2092

مربیباغبانی کشاورزیگرمسارنعمتيزهرا2093

دانشیارورزشی مدیریتدامغان اسالمی آزاد دانشگاهنعمتیاله نعمت2094

مربیهوافضاستاری شهید هوائی دانشگاهنعمتیالیاس2095

دانشیارارتباطاتصداوسیماانارکی نعمتیداود2096

مربیریاضیرودبار واحد اسالمی آزاد دانشگاهگنبکی نعمتیمهران2097

استادیارزیست محیط آلودگیاصفهان صنعتی دانشگاهورنوسفادرانی نعمتیمحمد2098

مربیپرستاری ارشد کارشناسیشاهرودآبادي نعیمزهرا2099

مربیکشاورزیدامغاننعیميمهدي2100

استادیارمعماریرودهن واحد اسالمی آزادنقدبیشیرضا2101

استادیارحسابداریشمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهبهار نقدیمهدی2102

دانشیارشیمی دکترایشاهرودنكوئيمهدي2103

مربیدکترااصفهان نور پیامنگارچی سمانه2104

استادیارژئومورفولوژیبلوچستان و سیستاننگارشحسین2105
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