
آدرس پست الكترونيكينام استادگروه آموزشيدانشكده 

behnazبهناز رستگارمنشادبيات فارسيعلوم انساني rastegarmanesh@yahoo com. .

bassak@pnuحسن بساكادبيات فارسيعلوم انساني ac ir. .

صبا جليلي جشن آباديادبيات فارسيعلوم انساني

sadeghiمحسن صادقيادبيات فارسيعلوم انساني m@pnurazavi ac ir. . .

mohammadjavad_erfani@yahooمحمدجواد عرفاني بيضائيادبيات فارسيعلوم انساني com.

kazem_khorramian@yahooمحمدكاظم خرميان خليل آبادادبيات فارسيعلوم انساني com.

mahmoudramezanzadeh@yahooمحمود رمضانزاده لكادبيات فارسيعلوم انساني com.

mo_ziمنير زيبائيادبيات فارسيعلوم انساني @yahoo com4394 .

nنازنوش تيمورتاشادبيات فارسيعلوم انساني teimourtash@yahoo com. .

nنصرت ناصري مشهديادبيات فارسيعلوم انساني naseri@pnu ac ir. . .

anmoghaddam@gmailاحمد نجاري مقدماقتصادعلوم انساني com.

hokmabadi_ah@yahooاعظم حكم آبادياقتصادعلوم انساني com.

anikoukarافسانه نيكوكاراقتصادعلوم انساني @gmail com57 .

javadaqdasi@yahooجواد اقدس طينتاقتصادعلوم انساني com.

hdoosty@yahooحسن دوستياقتصادعلوم انساني com.

usefzadehmath@pnuحميدرضا يوسف زادهاقتصادعلوم انساني ac ir. . .

fakhrianرضا فخرياناقتصادعلوم انساني economy@gmail com. .

shirzour@yahooزهرا شيرزورعلي آبادياقتصادعلوم انساني com.

somayeh_ghafoori@yahooسميه غفورياقتصادعلوم انساني com.

hosseiniسيدجواد حسينياقتصادعلوم انساني @gmail com2020 .

imandoust@yahooصادق بافنده ايماندوستاقتصادعلوم انساني com.

kamshadصديقه شادكام تربتياقتصادعلوم انساني @yahoo com22 .

a_heidari@pnuعقيله حيدرياقتصادعلوم انساني ac ir. .

karimiisu@gmailعلي اكبر كريمياقتصادعلوم انساني com.

masomiعلي معصومياقتصادعلوم انساني @yahoo com20042003 .

alimofidy@gmailعلي مفيدياقتصادعلوم انساني com.

khodadadiفاطمه خدادادياقتصادعلوم انساني @yahoo com1152 .

m_salehiمجتبي صالحياقتصادعلوم انساني @yahoo com61 .

wwwمحسن شريعتمداراقتصادعلوم انساني shariati @yahoo com. 13551355 .

rajabiyanمحمد اعظم رجبياناقتصادعلوم انساني @yahoo com100 .

_mohammadمحمد اكبري اره كمرياقتصادعلوم انساني @yahoo com4389 .

lashkarym@gmailمحمد لشكرياقتصادعلوم انساني com.

mahdi_salehiمهدي صالحياقتصادعلوم انساني @yahoo com54 .

navideنويده خطابياقتصادعلوم انساني kh@gmail com. .

arefnejadابوالقاسم عارف نژادالهياتعلوم انساني @yahoo com6 .

ahmadfadaviاحمد فدوي بنده قرائيالهياتعلوم انساني @gmail com744 .

faghaniاحمد فغانيالهياتعلوم انساني @yahoo com114 .

pnuاحمدرضا متولي مشهدسراالهياتعلوم انساني @gmail com8540 .

amini_fاعظم امينيالهياتعلوم انساني @yahoo com5920 .

rahimiحسن رحيمي بياضيالهياتعلوم انساني @yahoo com822 .



hrajabzade@gmailحسين رجب زادهالهياتعلوم انساني com.

zarghanyhossinحسين زرقانيالهياتعلوم انساني @gmail com38 .

hamidsabahحميد صباح مشهديالهياتعلوم انساني @ymial com453 .

khosroesfahbodi@yahooخسرو اسفهبديالهياتعلوم انساني com.

roh_akhoundi@yahooروح اهللا آخونديالهياتعلوم انساني com.

rtريحانه سادات سلطاني مقدسالهياتعلوم انساني @yahoo com1389 .

zahraزهرا احمدي افزاديالهياتعلوم انساني ahmadi@aol com. .

zgovahi@yahooزهرا گواهيالهياتعلوم انساني com.

vahdaniزهرا وحدانيالهياتعلوم انساني @gmail com1981 .

izadزينب بني اسدالهياتعلوم انساني @gmail com210 .

ahmadسيداحمد احمديالهياتعلوم انساني ahmadi @gmail com. 201077 .

hashemieسيداحمدعلي هاشميالهياتعلوم انساني ahmadali@gmail com. .

eisazadehسيدمسعود عيسي زادهالهياتعلوم انساني @gmail com.1985 .

drشراره سادات سرسرابيالهياتعلوم انساني sarsarabi@yahoo com. .

sh_farabi@yahooشهين فارابيالهياتعلوم انساني com.

rezaeialieh@yahooعاليه رضائي بقال زادهالهياتعلوم انساني com.

abbasrezae@gmailعباسعلي رضاييالهياتعلوم انساني com.

mrعبداله خطيرآقاجانيالهياتعلوم انساني khatir@yahoo com. .

aliعلي اصغر تقي زادهالهياتعلوم انساني taghezadeh@gmail com. .

aliعلي اصغر يساقيالهياتعلوم انساني yasaghi@yahoo com. .

alireza_samiعليرضا سميع توران سراييالهياتعلوم انساني @yahoo com37 .

alirezabelajavadk@yahooعليرضا نادريان الئينالهياتعلوم انساني com.

hashemiamran@yahooعمران هاشميالهياتعلوم انساني com.

fفاطمه سادات هاشمي زوالهياتعلوم انساني hashemizu@gmail com. .

farzanebakhoda@yahooفرزانه باخداي روديالهياتعلوم انساني com.

ldehghanitafti@gmailالله دهقاني تفتيالهياتعلوم انساني com.

majidمجيد كبيريانالهياتعلوم انساني kabirian@yahoo com. .

mo_baghestani@yahooمحمد باغستانيالهياتعلوم انساني com.

behroozyeh@yahooمحمد بهروزيهالهياتعلوم انساني com.

taqaddomim@yahooمحمد تقدمي صابريالهياتعلوم انساني com.

mohamadمحمد تقي داوديالهياتعلوم انساني davoodi @yahoo com. 1339 .

mrمحمد رضا خزعليالهياتعلوم انساني khazali @gmail com. 57 .

sirjani_golzar@yahooمحمد گلزار سيرجانيالهياتعلوم انساني com.

drمحمد مغربيالهياتعلوم انساني mmaghrebi @gmail com. 2014 .

vahediمحمدصادق واحدي فردالهياتعلوم انساني @yahoo com77 .

davaryar@yahooمحمدعلي داوريارالهياتعلوم انساني com.

kerachi_moolook@yahooملوك كراچيالهياتعلوم انساني com.

zahraمليحه عرفانيان مشيري نژادالهياتعلوم انساني @yahoo com1194 .

pajooheshمهسا جديداالسالميالهياتعلوم انساني pnuq@gmail com. .

naserbaratiناصر براتيالهياتعلوم انساني @gmail com7090 .

saeed_sokani@yahooنجمه ضرابيالهياتعلوم انساني com.



najafinosratنصرت خاورنجفيالهياتعلوم انساني @gmail com25 .

toktamyarmohamadi@yahooتكتم يارمحمديتاريخعلوم انساني com.

hasanmohammadiحسن محمديتاريخعلوم انساني @gmail com1967 .

hosseinrahimiحسين رحيميتاريخعلوم انساني @yahoo com1987 .

hekmatshahi@yahooحكمت شاهي اردبيليتاريخعلوم انساني com.

khandanfateme@gmailفاطمه خندانتاريخعلوم انساني com.

mohammadbagheriمحمد باقريتاريخعلوم انساني @gmail com61 .

m_lalalizadeh@yahooمحمد لعل عليزادهتاريخعلوم انساني com.

safaee_n@yahooنازنين صفاييتاريخعلوم انساني com.

aazamnakhaie@yahooاعظم نخعي نيازيتربيت بدنيعلوم انساني com.

eالهام كريمي طرقبهتربيت بدنيعلوم انساني karimi pnum@gmail com. . .

alihaghbayan@yahooسيد علي حق بيانتربيت بدنيعلوم انساني com.

ebrahimiصبا ابراهيمي لوشابتربيت بدنيعلوم انساني safieh@gmail com. .

صديقه سادات حجتيتربيت بدنيعلوم انساني

alirezasportعليرضا قنبر پورتربيت بدنيعلوم انساني bio @yahoo com. 91 .

ghفرهاد سلطانيتربيت بدنيعلوم انساني soltani @gmail com. 2012 .

mhzadehsport@gmailمحمد حسين زادهتربيت بدنيعلوم انساني com.

hosseinnejadحسين حسين نژادجامعه شناسيعلوم انساني @yahoo com2007 .

saberifar@yahooرستم صابري فرجامعه شناسيعلوم انساني com.

_monazzam_pnuعلي منظمجامعه شناسيعلوم انساني @yahoo com2012 .

sanatinader@yahooنادر صنعتي شرقيجامعه شناسيعلوم انساني com.

jkalali@yahooژيال كاللي مقدمجغرافياعلوم انساني com.

aliasghar_kadivar@yahooعلي اصغر كديورجغرافياعلوم انساني com.

فاطمه فخارجغرافياعلوم انساني

afarahnazفرحناز اكبر اقليجغرافياعلوم انساني @yahoo com2000 .

mt_aghaei@pnuمرتضي آقائيجغرافياعلوم انساني ac ir. .

mمهناز جهادي طرقيجغرافياعلوم انساني jahadi@pnu ac ir. . .

aاحمد وكيلي اركيحسابداريعلوم انساني vakili arki@gmail com. . .

esmaealاسماعيل زينلي بايگيحسابداريعلوم انساني zeinali@gmail com. .

mohamadzadehالهه محمدزاده داللحسابداريعلوم انساني @gmail com36 .

h_azimiحجت عظيميحسابداريعلوم انساني ir@yahoo com. .

hasanaama@yahooحسن اعميحسابداريعلوم انساني com.

hحسين ابراهيميحسابداريعلوم انساني ebrahimi @gmail com. 119 .

_daneshvarرضا دانشور بنداريحسابداريعلوم انساني @msn com78 .

saeed_rajaee@pnuسعيد رجائيحسابداريعلوم انساني ac ir. .

sdسعيد كماليحسابداريعلوم انساني kmli@gmail com. .

etemadسمانه خسرويحسابداريعلوم انساني info@yahoo com. .

sghسميرا قرايي گلورزهحسابداريعلوم انساني @yahoo com1468 .

sسهيال زنگوئيحسابداريعلوم انساني zangooei@ut ac ir. . .

hسيد حسام وقفيحسابداريعلوم انساني vaghfi @gmail com. 2012 .

mousaviسيد محمود موسوي شيريحسابداريعلوم انساني @yahoo com1973 .



smسيد مهدي پور حسيني حصارحسابداريعلوم انساني pouhoseini@yahoo com. .

khعبدالخالق پيرزهي كهن كريمحسابداريعلوم انساني pirzahi@gmail com. .

aliashae@yahooعلي اشعهحسابداريعلوم انساني com.

torabi_aعلي اصغر ترابيحسابداريعلوم انساني @yahoo com1345 .

hesamiعلي حساميحسابداريعلوم انساني @yahoo com5354 .

zareعلي زارعحسابداريعلوم انساني ali@gmail com. .

alirezaعليرضا جباري روديحسابداريعلوم انساني jabbari @yahoo com. 57 .

aliعليرضا كريمي ريابيحسابداريعلوم انساني karimee@yahoo com. .

fatemesaeediفاطمه سعيديحسابداريعلوم انساني @yahoo com85 .

faridehفريناز ميرتوكليحسابداريعلوم انساني tavakoli @gmail com. .60 .

leillaليال بخشنده فرحسابداريعلوم انساني bakh @gmail com. 2 .

mghnمحمد قاسمي نامقيحسابداريعلوم انساني @yahoo com2008 .

mmmemمحمد محمديحسابداريعلوم انساني @yahoo com1342 .

momosavi@gmailمحمد موسويحسابداريعلوم انساني com.

javadمحمدجواد دهقان عصمت آباديحسابداريعلوم انساني @yahoo com380 .

mrمحمدرضا صابري روچيحسابداريعلوم انساني saberi @yahoo com. 4 .

_mheidariمعصومه حيدريحسابداريعلوم انساني @yahoo com. 1 .

mehdiمهدي آراسته سريدهحسابداريعلوم انساني arasteh @gmail com. 85 .

ابوالفضل اكبريحقوقعلوم انساني

sahebi@yahooابوالقاسم صاحبيحقوقعلوم انساني com.

nesarielnaz@gmailالناز نساريحقوقعلوم انساني com.

behnamekqn@gmailبهنام اكوانحقوقعلوم انساني com.

nabizadeht@yahooتكتم نبي زاده شهريحقوقعلوم انساني com.

jsalariجواد ساالريحقوقعلوم انساني @yahoo com18 .

geramian_s@yahooسعيده سادات گراميانحقوقعلوم انساني com.

baranسعيده شكورزاده اردبيليحقوقعلوم انساني shakoorzadeh@gmail com. .

عبدالرضا احمدي اتوئيحقوقعلوم انساني

ali_talebiعلي طالبيحقوقعلوم انساني @yahoo com60 .

tavakolygolamhoosin@yahooغالمحسين توكليحقوقعلوم انساني com.

taghizadehmojtaba@yahooمجتبي تقي زاده داغيانحقوقعلوم انساني com.

farzad_elhamiمجيد الهامي نيكحقوقعلوم انساني @yahoo com72 .

sirghani_law@yahooمحسن سيرغانيحقوقعلوم انساني com.

mohsenlalalizadeh@yahooمحسن لعل عليزادهحقوقعلوم انساني com.

ghanbariمحمد جابر قنبريحقوقعلوم انساني law@gmail com. .

zavehمحمد زاهدي زاوهحقوقعلوم انساني @gmail com884 .

fahatami@yahooمحمد صادق حاتميحقوقعلوم انساني com.

mashhadimr@yahooمحمدرضا مشهديحقوقعلوم انساني com.

smrmomen@yahooمرتضي رحيمي مومنحقوقعلوم انساني com.

bonargمهدي بصيريحقوقعلوم انساني basiri@gmail com. .

lawmahdiabdi@gmailمهدي عبديحقوقعلوم انساني com. .

mahdi_kaمهدي كريميحقوقعلوم انساني @yahoo com96 .



مهدي مذهبيحقوقعلوم انساني

firooziافسانه فارويي فيروزيروانشناسيعلوم انساني @yahoo com1995 .

jaafarجعفر نوريروانشناسيعلوم انساني n @gmail com. 57 .

hosseinbaratypoor@yahooحسين براتي پورروانشناسيعلوم انساني com.

najjarحسين نجارروانشناسيعلوم انساني hh@gmail com. .

haghighimanesh_psy@yahooحميد حقيقي منشروانشناسيعلوم انساني com.

maldar_hamid@yahooحميدرضا مالدارروانشناسيعلوم انساني com.

birouni@gmailراضيه بيروني كاشانيروانشناسيعلوم انساني com.

zeزينب هاشم زادهروانشناسيعلوم انساني hashemzade@gmail com. .

sarabians@yahooسعيد سرابيانروانشناسيعلوم انساني com.

sadeghalhosseini@gmailسيد جواد صادقي الحسينيروانشناسيعلوم انساني com.

bahariصونا بهاريروانشناسيعلوم انساني s@hotmail com. .

aعباس عليمراديانروانشناسيعلوم انساني amoradian @gmail com. 52 .

saraei_as@yahooعلي اصغر سراييروانشناسيعلوم انساني com.

aliعلي تيرگانيروانشناسيعلوم انساني tirgani@gmail com. .

alisakhdary@yahooعلي سخدريروانشناسيعلوم انساني com.

youssefi_alireza@yahooعليرضا يوسفيروانشناسيعلوم انساني com.

ghazizadehفلور قاضي زادهروانشناسيعلوم انساني sanaz@gmail com. .

mzahriban@gmailمحمد ظهري بان حصاريروانشناسيعلوم انساني com.

محمد محمدي پورروانشناسيعلوم انساني

ebiمحمدابراهيم حكم آباديروانشناسيعلوم انساني hokmabady@gmail com. .

psyمحمدرضا رفتار علي آباديروانشناسيعلوم انساني rft @gmail com. 95 .

malizadeمرتضي عليزادهروانشناسيعلوم انساني @yahoo com14 .

mmohadessy@yahooمريم محدثيروانشناسيعلوم انساني com. .

movahediمريم موحدي فرروانشناسيعلوم انساني maryam@ymail com. .

ansarمصطفي صدري نياروانشناسيعلوم انساني ms@chmail ir110 .

masomeمعصومه ترابيروانشناسيعلوم انساني torabi@gmail com. .

modirarshadمعصومه شعبانيروانشناسيعلوم انساني @yahoo com2010 .

m_kashefnia@yahooمعصومه كاشف نياروانشناسيعلوم انساني com.

mohamadpourمليحه محمدپورروانشناسيعلوم انساني @gmail com56 .

mahdialamiمهدي اعلميروانشناسيعلوم انساني @yahoo com2000 .

mahdiمهدي خنده روروانشناسيعلوم انساني khandehru@gmail com. .

nedahamidy@gmailندا حميديروانشناسيعلوم انساني com.

zabihi_n@yahooنرجس خاتون ذبيحي حصاريروانشناسيعلوم انساني com.

nنرگس هاشمي زادهروانشناسيعلوم انساني hashemizadeh@yahoo com. .

hadirazmyar@yahooهادي رزم يارروانشناسيعلوم انساني com.

zohooryوجيهه ظهور پروندهروانشناسيعلوم انساني @yahoo com2002 .

abmehrabi@yahooابوالقاسم محرابيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

rezajaami@yahooرضا جاميزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

chomskysam@yahooسميه منتظريزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

hosseinimasum@yahooسيدمحمد حسيني معصومزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.



shervinfarzin@gmailشروين فرزينزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

aliعلي آقائيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني aghaei @gmail com. .91 .

ghazaleh_asani@yahooغزاله آسانيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

mortiea@yahooمحمدعلي عرب زوزنيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

haerimahmood@yahooمحمود حائريزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

tofighiمريم توفيقيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني @yahoo com10 .

maryamhosseiniمريم حسينيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني @yahoo com2090 .

motalebمطلب آذريزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني stmarch@yahoo com1 .

mahnooshvahdati@yahooمهنوش وحدتيزبان وادبيات انگليسيعلوم انساني com.

z_chamani@yahooزهرا راه چمنيزبان وادبيات عربعلوم انساني com.

a_raghavi@pnuافضل رقويزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني ac ir. .

moradiالهه مراديزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني elahe@gmail com. .

mebrahimiباران ابراهيميزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني @yaahoo com. 5858 .

bi_hadiani@yahooبيتا هاديانيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

sanatinader@yahooحشمت صنعتيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

reza_ghiasi@yahooرضا غياثي نوقابيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

zزهرا غالميزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني gh@yahoo com121 .

zohrehزهره اكبر پورزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني akbarpour@gmail com. .

javad_oraei@yahooسيد محمد جواد اورعي كاهانيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

marashi_elham@yahooسيده الهام مرعشيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

nargesbayat@outlookسيده نرگس بياتزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

h_teimori@yahooشراره قدسزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

nozari_at@yahooعطيه نوذريزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

aliakhsheyni@yahooعلي آخشينيزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

alikazeroonizand@gmailعلي كازروني زندزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

f_aleabbass@yahooفهيمه آل عباسزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني com.

_ma_faمريم فالح رضويزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني @yahoo com44 .

mahmadiمعصومه احمدي زادهزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني @yahoo com. 814 .

mehranمهران اميري قلعه نوزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني amiri@pnu ac ir. . .

hodaهدي داوطلبزبانشناسي و زبانهاي خارجيعلوم انساني davtalab@gmail com. .

ahmadاحمد رمضاني فرخدعلوم اجتماعيعلوم انساني ramezani @gmail com. 60 .

aminiyan_ma_oاعظم امينيانعلوم اجتماعيعلوم انساني @yahoo com2 .

amirzolfaghariامير ذوالفقاريعلوم اجتماعيعلوم انساني @yahoo com77 .

aآرش قهرمانعلوم اجتماعيعلوم انساني ghahreman@jdm ac ir. . .

ebrahimikheirabadi@yahooجواد ابراهيمي خيرآباديعلوم اجتماعيعلوم انساني com.

jجيران جاليرعلوم اجتماعيعلوم انساني jalayer@gmail com. .

rezahassaniرضا حسنيعلوم اجتماعيعلوم انساني @yahoo com862 .

zmanochehrabadi@yahooزهرا منوچهر آباديعلوم اجتماعيعلوم انساني com.

zeinabزينب السادات فاطمي امينعلوم اجتماعيعلوم انساني fatemi@gmail com. .

n_rezamanesh@yahooفاطمه رضامنشعلوم اجتماعيعلوم انساني com.

ferialesmaeeli@gmailفريال اسماعيلي يزديعلوم اجتماعيعلوم انساني com.



mkمحبويه كريميانعلوم اجتماعيعلوم انساني karimian@yahoo com. .

mohssenمحسن اخوان مهدويعلوم اجتماعيعلوم انساني akhavanmahdavi@gmail com. .

jazemiمحمد حسن جازميعلوم اجتماعيعلوم انساني @yahoo com1388 .

zmanochehrabadi@yahooمعصومه منوچهر آباديعلوم اجتماعيعلوم انساني com.

masoumeمعصومه نقي پورعلوم اجتماعيعلوم انساني naghipour@gmail com. .

meysamallahyari@yahooميثم اله ياريعلوم اجتماعيعلوم انساني com.

amoghadasiاكرم مقدسيعلوم تربيتيعلوم انساني @gmail com. 2005 .

soleimanielhamالهام سادات سليمانيعلوم تربيتيعلوم انساني @yahoo com92 .

hneharحميد نهاردانيعلوم تربيتيعلوم انساني @yahoo com2010 .

mostafapourzahra@yahooزهرا مصطفي پورعلوم تربيتيعلوم انساني com.

danaei_sh@yahooشيرين دانايي شانديزعلوم تربيتيعلوم انساني com.

shiشيوا جاليري الئينعلوم تربيتيعلوم انساني jal @yahoo com. 448 .

sabbagh_hطلعت صباغ حسن زادهعلوم تربيتيعلوم انساني @yahoo com1387 .

m_mjafarzade@yahooطيبه جعفر زاده زيباعلوم تربيتيعلوم انساني com.

hojatyعلي حجتي شرقعلوم تربيتيعلوم انساني @yahoo com83 .

alirezaعلي رضا ظهريبانعلوم تربيتيعلوم انساني zahriban@yahoo com. .

alimadeniعلي معدنيعلوم تربيتيعلوم انساني @yahoo ir90 .

farhadi_farhad@yahooفرهاد فرهاديعلوم تربيتيعلوم انساني com.

zahaniمحمد زهاني اولعلوم تربيتيعلوم انساني @gmail com8460 .

محمود نظريعلوم تربيتيعلوم انساني

mojgan_hesab@yahooمژگان حسابي نامقيعلوم تربيتيعلوم انساني com.

mkمهدي كسراييعلوم تربيتيعلوم انساني jahad@yahoo com. .

haniyeهانيه مستورعلوم تربيتيعلوم انساني mastour@gmail com. .

افشين موسوي چلككتابداريعلوم انساني

bبتول رجبيان فيض آباديكتابداريعلوم انساني rajabian r@gmail com. . .

sorayaثريا ضيائيكتابداريعلوم انساني ziaei@gmail com. .

iسيد ايمان ملك الساداتيكتابداريعلوم انساني maleksadat@gmail com. .

fdelghandi@gmailفائزه دلقنديكتابداريعلوم انساني com.

ghقاسم علي احسانيانكتابداريعلوم انساني ehsanian@yahoo com- .

كوثر رجائيانكتابداريعلوم انساني

liaليا عرفانيكتابداريعلوم انساني erfani@gmail com. .

salamilib@yahooمريم سالميكتابداريعلوم انساني com.

sh_mogadam@pnuهادي شريف مقدمكتابداريعلوم انساني ac ir. .

hakak_mآزاده حكاك دختمديريتعلوم انساني @yahoo com82 .

amini_akram@yahooبي بي اكرم امينيمديريتعلوم انساني com.

khaleghiحسين خالقيمديريتعلوم انساني h@pnurazavi ac ir. . .

proftaghرضا تقديريمديريتعلوم انساني @yahoo com20 .

rezaرضا نسائي بجستانيمديريتعلوم انساني nessaei@gmail com. .

sm_alavizadeh@yahooسيد مهدي علوي زادهمديريتعلوم انساني com.

adeleعادله قيسمديريتعلوم انساني gheys@gmail com. .

atefehعاطفه بمانيمديريتعلوم انساني bemani@gmail com. .



ali_rasoolian@yahooعلي رسوليانمديريتعلوم انساني com.

mojtabataleshi@yahooمجتبي طالشيمديريتعلوم انساني com.

محسن سلطانيمديريتعلوم انساني

mahditaghvaee@gmailمهدي تقوائيمديريتعلوم انساني com.

مهدي مكبريانمديريتعلوم انساني

mmashreghiمهشيد مشرقيمديريتعلوم انساني @gmail com1387 .

وصال يحيي شيبانيمديريتعلوم انساني

usef_ramzani@yahooيوسف رمضانيمديريتعلوم انساني com.

ghrahmadi@pnuغالمرضا احمديمديريت بازرگانيعلوم انساني ac ir. .

setare_jahani@yahooنجمه نيازي خاتون آبادمديريت بازرگانيعلوم انساني com.

fحسن رشيداباديمعارفعلوم انساني moballegh@chmail ir. .

nikiراضيه نيكيمعارفعلوم انساني @gmail com.221339 .

abdolghaebعبدالغائب نجاتي محموديمعارفعلوم انساني @yahoo com1339 .

aliabrعلي تشرآبروانمعارفعلوم انساني @yahoo com389 .

khodabandem@gmailمليحه خدابنده بايگيمعارفعلوم انساني com. .

nنرجس گلشن آبادي بهابادمعارفعلوم انساني golshan @gmail com. .61 .

elaheالهه رزاز مشهديآمارعلوم پايه razaz@gmail com. .

taghikarimi@gmailاميرتقي كريميآمارعلوم پايه com.

s_nezhadhossein@yahooسعيد نژاد حسينآمارعلوم پايه com.

lmarveian@yahooليال مرويان مشهدآمارعلوم پايه com.

mgolmakaniمحمد گلمكانيآمارعلوم پايه @gmail com. 77 .

az_khanmohammadi@yahooآزاده خان محمديرياضيعلوم پايه com.

h_lakzian@pnuحسين لگزيانرياضيعلوم پايه ac ir. .

m_kouhestani@pnuمحسن كوهستانيرياضيعلوم پايه ac ir. .

مصطفي اخوان صفاررياضيعلوم پايه

mehdishabaniمهدي شعباني عطاررياضيعلوم پايه @yahoo com9 .

msموسي الرضا شمسيه زاهديرياضيعلوم پايه zahedi@pnu ac ir. . . .

ناصر پريزرياضيعلوم پايه

h_khodabakhshian@pnuهادي خدابخشيانرياضيعلوم پايه ac ir. .

haniye_hajinezhad@yahooهانيه حاجي نژادرياضيعلوم پايه com.

emmbotابراهيم مصطفوي منديزمين شناسيعلوم پايه @yahoo co uk164 . .

hosseini_sسعيده حسينيزمين شناسيعلوم پايه @yahoo com80 .

aliسيد علي مظهريزمين شناسيعلوم پايه @yahoo com54894 .

mmosavinia@gmailعبدالمجيد موسوي نيازمين شناسيعلوم پايه com.

alrعلي رضا مظلومي بجستانيزمين شناسيعلوم پايه mazloumi@gmail com. .

sardarsheybani@yahooمحمدرضا سردارشيبانيزمين شناسيعلوم پايه com.

vafa_toktam@yahooتكتم سادات وفازيست شناسيعلوم پايه com.

hramshini@ibbحسن رامشينيزيست شناسيعلوم پايه ut ac ir. . .

ra_rahbarian@yahooراهله رهباريانزيست شناسيعلوم پايه com.

rradريحانه رادبينزيست شناسيعلوم پايه @yahoo com136 .

_wwwbiolineزهره حقيقت خزاعيزيست شناسيعلوم پايه @yahoo com. 2006 .



sudabeh_saleh@yahooسودابه صالح اباديزيست شناسيعلوم پايه com.

amin_fni@yahooسيدامين فاني يزديزيست شناسيعلوم پايه com.

sffyسيده فاطمه فاني يزديزيست شناسيعلوم پايه @yahoo com63 .

مجيد رجبيان نقندرزيست شناسيعلوم پايه

محمد هادي ابراهيم زادهزيست شناسيعلوم پايه

amiriherb@gmailمحمدصادق اميريزيست شناسيعلوم پايه com.

valizadeh_mahmood@yahooمحمود ولي زادهزيست شناسيعلوم پايه com.

mozhdeh_emadi@yahooمژده عماديزيست شناسيعلوم پايه com.

مهدي آخونديزيست شناسيعلوم پايه

mehdidadmehr@yahooمهدي دادمهرزيست شناسيعلوم پايه com.

aئاروين شجيعيزيست شناسيعلوم پايه shajeie@gmail com. .

aاعظم علي آباديشيميعلوم پايه aliabadi @gmail com. 92 .

aبي بي امينه اميدوارشيميعلوم پايه aftab @gmail com. 53 .

hassaniir@yahooحسن حسنيشيميعلوم پايه com.

rahamرهام شادمهريشيميعلوم پايه shadmehri@gmail com. .

eshaghi@pnuزرين اسحاقيشيميعلوم پايه ac ir. .

zo_rezaeifar@yahooزهره رضائي فرشيميعلوم پايه com.

gordi_z@yahooزينت گرديشيميعلوم پايه com.

sammaghsoodi@yahooسمانه مقصوديشيميعلوم پايه com. .

shahosseiniسيدحسنعلي حسينيشيميعلوم پايه @pnu ac ir57 . .

msnabavi@yahooسيدمحمدسرمد نبويشيميعلوم پايه com.

jannat_magham@yahooعباس حشمتيشيميعلوم پايه com.

aziz_nezhadali@pnuعزيزاهللا نژادعليشيميعلوم پايه ac ir. .

efعفت اسماعيلي شهريشيميعلوم پايه esmaili@yahoo com. .

ali_r_akbari@yahooعليرضا اكبريشيميعلوم پايه com.

fatemeravari@yahooفاطمه راوريشيميعلوم پايه com.

moradgholiفاطمه مرادقليشيميعلوم پايه f@gmail com. .

hakimi@pnuمحمد حكيميشيميعلوم پايه ac ir. .

m_nooriمرضيه نوريشيميعلوم پايه @yahoo com1977 .

j_khoshkhogh@yahooمليحه جوان خوش خلقشيميعلوم پايه com.

noor_fizنوراهللا فيضيشيميعلوم پايه @yahoo com2003 .

mscmirzaee@gmailيحيي ميرزائيشيميعلوم پايه com. .

ابراهيم رستم آباديفيزيكعلوم پايه

tتورج حوري شاه تپهفيزيكعلوم پايه houri@gmail com. .

زهرا سادات سجاديفيزيكعلوم پايه

mohammadi@pnuسعيد محمديفيزيكعلوم پايه ac ir. .

_azrafeizعذرا فيضيفيزيكعلوم پايه @yahoo com1981 .

فرشته فداييفيزيكعلوم پايه

farhad_mohammad_jafari@yahooفرهاد محمدجعفريفيزيكعلوم پايه com.

sharafzadehm@pnurazaviمحسن شرف زادهفيزيكعلوم پايه ac ir. . .

m_benam@pnuمحمدرضا بنامفيزيكعلوم پايه ac ir. .



senatorمريم مونسيفيزيكعلوم پايه maryam @yahoo com. 2011 .

مسعود انوشيروانيفيزيكعلوم پايه

ehاحسان اوليائي ترشيزيكامپيوترعلوم پايه olyaei@gmail com. .

amirfakhryan_e@yahooالهام سادات اميرفخريانكامپيوترعلوم پايه com.

moghaniرضا مغانيكامپيوترعلوم پايه r@pnurazavi ac ir. . .

alesheykh@yahooروح اهللا آل شيخكامپيوترعلوم پايه com.

reihanehريحانه بازوبنديكامپيوترعلوم پايه bazoubandi@gmail com. .

sgyسميرا قيامتي يزديكامپيوترعلوم پايه pnu@gmail com. .

fahimehفهيمه رزميكامپيوترعلوم پايه razmi@gmail com. .

prmohaghegh@yahooمجتبي پورمحققكامپيوترعلوم پايه com.

kianoosh@pnuنويد كيانوش مقدمكامپيوترعلوم پايه ac ir. .

shahinseyyedi@hotmailسيدحسين سيديمهندسي صنايععلوم پايه com.

sgazheer@yahooسيدقوام آژيرمهندسي صنايععلوم پايه com.

aعلي پورحسينمهندسي صنايععلوم پايه poorhossein@gmail com. .

ar_aghaie@yahooعليرضا آقائي فرمهندسي صنايععلوم پايه com.

malek_mمحمود مالكمهندسي صنايععلوم پايه @yahoo com1982 .

aziziالهام عزيزيمهندسي كشاورزيعلوم پايه @gmail com40760 .

hmirzaeiحميدرضا ميرزائيمهندسي كشاورزيعلوم پايه @gmail com. 9 .

ghareh_soheil@pnuسهيل قرهراه آهنفني و مهندسي ac ir. .

akermaniعلي اكبر كرمانيراه آهنفني و مهندسي @yahoo com30 .

amirhosseinامير حسين مدير خازنيمهندسي برقفني و مهندسي modirkhazeni@gmail com. .

haminzadeh@ieeeحامد امين زادهمهندسي برقفني و مهندسي org.

rezaرضا كاظمي گل خندانمهندسي برقفني و مهندسي kazemi golkhandan@gmail com. . .

s_asadi_eng@yahooسهيال اسديمهندسي برقفني و مهندسي com.

aghsedali@gmailسيد عليرضا اقواميمهندسي برقفني و مهندسي com.

atazandi@gmailغالمرضا عطازنديمهندسي برقفني و مهندسي com.

mgharaie@utمريم قرائيمهندسي برقفني و مهندسي ac ir. . .

mمليحه شيرزادهمهندسي برقفني و مهندسي shirzade@gmail com59 .

omid_ehsany@yahooاميد احسانيمهندسي پزشكيفني و مهندسي com.

oاميدرضا محمدي پورمهندسي پزشكيفني و مهندسي r mohammadipoor@gmail com. . .

hamidehحميده نامداريمهندسي پزشكيفني و مهندسي namdari@gmail com. .

setareh_khosrovan@yahooستاره خسروانمهندسي پزشكيفني و مهندسي com.

masoudمسعود توكليمهندسي پزشكيفني و مهندسي tavakoli@gmail com. .

nasim_marvi@yahooنسيمه مرويمهندسي پزشكيفني و مهندسي com.

hanieحانيه غفوريانمهندسي شيميفني و مهندسي ghafourian@gmail com. .

mhosseinمحمد حسن مسافرمهندسي شيميفني و مهندسي @gmail com66 .

mahrood@hotmailمحمود رضا خدنگي ماهرودمهندسي شيميفني و مهندسي com.

shokolatمرتضي آذري نوقابيمهندسي شيميفني و مهندسي @gmail com1215 .

akhlaghiنجمه اخالقي اردكانيمهندسي شيميفني و مهندسي ardekani@yahoo com. .

amirامير شماليمهندسي عمرانفني و مهندسي @yahoo com6002002 .

aآرمين بوستانيمهندسي عمرانفني و مهندسي boostani @gmail com. 1985 .



جواد رضائي فرمهندسي عمرانفني و مهندسي

tajiحامد تاجيمهندسي عمرانفني و مهندسي hamed@yahoo com. .

hamedحامد نوفرستيمهندسي عمرانفني و مهندسي noferesti@yahoo com. .

rezaرضا نوروزيمهندسي عمرانفني و مهندسي norouzy@gmail com. .

erosadra@gmailروزبه صدريمهندسي عمرانفني و مهندسي com.

hossein_emamسيد حسين اماممهندسي عمرانفني و مهندسي @yahoo com63 .

j_malakkhani@yahooمحمد جمال ملك خانيمهندسي عمرانفني و مهندسي com.

mohammadمحمد صادقي كشكوييهمهندسي عمرانفني و مهندسي sadeghi k@gmail com. . .

mozaffari_morteza@yahooمرتضي مظفريمهندسي كامپيوترفني و مهندسي com.

honarmandهاجر هنرمندمهندسي كامپيوترفني و مهندسي hajar@gmail com. .

danialدانيال حسيني كارگرمهندسي مديريت پروژهفني و مهندسي service@yahoo com. .

fساناز فرشادمهندسي مديريت پروژهفني و مهندسي sanaz@gmail com. .

e_sukhtanlu@yahooاحسان سوختانلومهندسي مكانيكفني و مهندسي com.

ehsanاحسان طلوع هنريمهندسي مكانيكفني و مهندسي tolu@gmail com. .

amirgolاميرمحمد گل محمديمهندسي مكانيكفني و مهندسي gmd@gmail com. .

rezarezaeinezhad@gmailسيدمحمدرضا رضايي نژادمهندسي مكانيكفني و مهندسي com.

a_jalali@pnumعلي جالليمهندسي مكانيكفني و مهندسي ac ir. .

shokrgozarعلي شكرگزار عباسيمهندسي مكانيكفني و مهندسي ali@gmail com. .

aliradعلي مطيعي رادمهندسي مكانيكفني و مهندسي @gmail com2000 .

karimaliakbari@yahooكريم علي اكبريمهندسي مكانيكفني و مهندسي com.

rمحمد رضا ثابتيمهندسي مكانيكفني و مهندسي sabeti@gmail com. .

mrgholami@yandexمحمد رضا غالميمهندسي مكانيكفني و مهندسي com.

vahidوحيد بهادري نوغانيمهندسي مكانيكفني و مهندسي @engineer com4 .

yeganeيگانه آذرگونمهندسي مكانيكفني و مهندسي azargoon@mail um ac ir. . . .

nasehibehzad@gmailبهزاد ناصحيعلوم كشاورزيمهندسي كشاورزي com.

hamedmmehr@gmailحامد مهدويان مهرعلوم كشاورزيمهندسي كشاورزي com. . .

ffarbod@utفرزاد فربودعلوم كشاورزيمهندسي كشاورزي ac ir. .

mمحمد فرهادي چيتگرعلوم كشاورزيمهندسي كشاورزي raha @yahoo com. 30 .

محمود شعبانيعلوم كشاورزيمهندسي كشاورزي

elhamالهام دربان رضاييمهندسي شهرسازيهنر و معماري darbanrezaee@gmail com. .

elhamlashkari@gmailالهام لشكريمهندسي شهرسازيهنر و معماري com.

gohariامير گوهريمهندسي شهرسازيهنر و معماري amir@gmail com. .

sanaeeتورج ثنايي مقدممهندسي شهرسازيهنر و معماري touraj@gmail com. .

rekhosro@yahooرضوان خسروجرديمهندسي شهرسازيهنر و معماري com.

saeedسعيد خردمندمهندسي شهرسازيهنر و معماري kheradmand@gmail com. .

a_fazelifar@yahooعلي فاضلي فرمهندسي شهرسازيهنر و معماري com.

mortezanematiمرتضي نعمتيمهندسي شهرسازيهنر و معماري @gmail com61 .

mmosanegad@gmailمنيژه موسي نژادمهندسي شهرسازيهنر و معماري com.

mahdikhodashenas@liveمهدي خداشناسمهندسي شهرسازيهنر و معماري com.

mehrshadمهرشاد خلجمهندسي شهرسازيهنر و معماري @gmail com77 .

ivaniهادي ايوانيمهندسي شهرسازيهنر و معماري @yahoo com51 .



پيام دادفرمهندسي معماريهنر و معماري

smسيد محمد فضائليمهندسي معماريهنر و معماري fazaeli@gmail com. . .

abdollahkhoshooعبداله خشوعيمهندسي معماريهنر و معماري @gmail com1980 .

mohsenمحسن زارعمهندسي معماريهنر و معماري zare @gmail com. 59 .

mahdizadehمحسن مهدي زاده شانديزمهندسي معماريهنر و معماري pnum@gmail com. .

mzhoulideh@gmailمحمد ژوليدهمهندسي معماريهنر و معماري com. .

amasمسعود اوليائيمهندسي معماريهنر و معماري @gmail com1360 .

ghasemipm@gmailمهدي قاسميمهندسي معماريهنر و معماري com.

arvinهومن حسن پور درمانمهندسي معماريهنر و معماري designer@yahoo com- .

fashionteamdadkhahبتول دادخواههنرهاي كاربرديهنر و معماري @gmail com1392 .

khalili_jafar@yahooجعفر خليليهنرهاي كاربرديهنر و معماري com.

samiraejtehadi@yahooسميرا اجتهاديهنرهاي كاربرديهنر و معماري com.

simin_barzegar@ymailسيمين برزگر نجف ابادهنرهاي كاربرديهنر و معماري com.

sصديقه اكبريهنرهاي كاربرديهنر و معماري akbari @gmail com. 59 .

mborzuee@yahooمحمد برزوئيهنرهاي كاربرديهنر و معماري com.

monartمونا كريميهنرهاي كاربرديهنر و معماري karimi@yahoo com. .


