
 

 



 كرج                               -پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران  1218

 پژوهشگاه پليمروپتروشيمي                                                1025

 تهران                                    -پژوهشگاه رويان جهاددانشگاهي  1028

 پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران                                       1029

 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي                                   1031

 دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /                                       7003

 قم /غيرانتفاعي /                                -دانشگاه اديان ومذاهب  7006

 دانشگاه اراك                                                           1054

 دانشگاه اروميه                                                         1055

                                              دانشگاه امام صادق /ع /    1058

 اهواز/غيرانتفاعي /                          -دانشگاه اميرالمومنين /ع / 7060

 ميبد                                           -دانشگاه ايت اله حايري  1154

 دانشگاه ايالم                                                          1059

 قم /غيرانتفاعي /                              -دانشگاه باقرالعلوم /ع / 7008

 همدان                                              -دانشگاه بوعلي سينا 1062

 دانشگاه بيرجند                                                         1063

 دانشگاه تبريز                                                          1065

 زنجان                             -دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه  1173

 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان                     1066

 دانشگاه تهران                                                          1070

 سبزوار                                          -دانشگاه حكيم سبزواري  1075

                                              بوشهر -دانشگاه خليج فارس  1076

 تهران                                                -دانشگاه خوارزمي  1077

 دانشگاه دامغان                                                         1078

 دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار                                  1122

 كرمانشاه                                                -دانشگاه رازي  1080

 دانشگاه زابل                                                           1081

                                              دانشگاه سمنان             1084

 زاهدان                                      -دانشگاه سيستان وبلوچستان  1086

 تهران                                                    -دانشگاه شاهد 1087

 دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /                                         7010

 دانشگاه شهركرد                                                         1089

 كرمان                                               -دانشگاه شهيدباهنر 1090

 تهران                                              -دانشگاه شهيدبهشتي  1091

 اهواز                                              -دانشگاه شهيدچمران  1092

 تبريز                                     -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان  1093

 دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /                                 7011

 دانشگاه شيراز                                                          1095

 دانشگاه صنعتي اروميه                                                   1100

                                              دانشگاه صنعتي اصفهان      1101

 تهران                                          -دانشگاه صنعتي اميركبير 1102

 تبريز                                              -دانشگاه صنعتي سهند 1108

 دانشگاه صنعتي شاهرود                                                   1088

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر                                                1114

 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل                                           1103

 تهران                                         -دانشگاه عالمه طباطبايي  1117

 تهران                                        -دانشگاه علم وصنعت ايران  1118

 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري                                 1125



 بع طبيعي گرگان                               دانشگاه علوم كشاورزي ومنا 1126

 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر                                       1128

 بابل /غيرانتفاعي /                       -دانشگاه علوم وفنون مازندران  7014

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي                                             7067

 اصفهان                          -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني  7197

 مشهد                                    -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد 7173

 قم                                     -حديث دانشگاه غيرانتفاعي قران و 7015

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي                                        1141

 دانشگاه فردوسي مشهد                                                    1130

 دانشگاه قم                                                             1132

 سنندج                                                -دانشگاه كردستان  1134

 گرگان                                                 -دانشگاه گلستان  1136

 رشت                                                    -دانشگاه گيالن  1137

 خرم اباد                                              -دانشگاه لرستان  1138

 اردبيل                                          -دانشگاه محقق اردبيلي  1140

                                              قم -دانشگاه معارف اسالمي  1222

 قم /غيرانتفاعي /                                         -دانشگاه مفيد 7016

 دانشگاه مالير                                                          1143

 بندرعباس                                             -دانشگاه هرمزگان  1145

 دانشگاه هنر                                                            1148

 دانشگاه هنراسالمي تبريز                                                1146

 رفسنجان                                          -دانشگاه ولي عصر/عج / 1150

 دانشگاه ياسوج                                                          1151

 دانشگاه يزد                                                            1152

 سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران                                     1153

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


