
آدرس سايتنوععنوان واحد

/http://www.haeri.ac.irدانشگاهدانشگاه آیت ا... العظمی حائری ميبد

http://www.araku.ac.irدانشگاهدانشگاه اراک

http://www.ardakan.ac.irدانشگاهدانشگاه اردکان

http://www.urmia.ac.irدانشگاهدانشگاه اروميه

http://www.ui.ac.irدانشگاهدانشگاه اصفھان

http://www.alzahra.ac.irدانشگاهدانشگاه الزھرا(س)

http://www.ilam.ac.irدانشگاهدانشگاه ایالم

http://www.ub.ac.irدانشگاهدانشگاه بجنورد

http://www.buqaen.ac.irدانشگاهدانشگاه بزرگمھر قائنات

http://www.Bonabu.ac.irدانشگاهدانشگاه بناب

http://www.basu.ac.irدانشگاهدانشگاه بوعلی سينا

http://www.birjand.ac.irدانشگاهدانشگاه بيرجند

http://www.ikiu.ac.irدانشگاهدانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

http://www.tabrizu.ac.irدانشگاهدانشگاه تبریز

http://www.kgut.ac.irدانشگاهدانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته

http://www.iasbs.ac.irمرکز آموزش عالیدانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان

http://www.torbath.ac.irدانشگاهدانشگاه تربت حيدریه

http://www.srttu.eduدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییدانشگاه تربيت دبير شھيد رجایی

http://www.modares.ac.irدانشگاهدانشگاه تربيت مدرس

http://www.tafreshu.ac.irدانشگاه تفرش



http://www.ut.ac.irدانشگاهدانشگاه تھران

/http://www.jahromu.ac.irدانشگاهدانشگاه جھرم

http://ujiroft.ac.irدانشگاهدانشگاه جيرفت

http://www.abru.ac.irدانشگاهدانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

http://www.hmu.ac.irدانشکدهدانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://www.m.anaty@wru.ac.irدانشکدهدانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواھران

http://www.hsu.ac.irدانشگاهدانشگاه حکيم سبزواری

http://www.pgu.ac.irدانشگاهدانشگاه خليج فارس

http://khu.ac.irدانشگاهدانشگاه خوارزمی

http://www.du.ac.irدانشگاهدانشگاه دامغان

http://www.cmu.ac.irدانشگاهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابھار

http://www.razi.ac.irدانشگاهدانشگاه رازی

http://www.uoz.ac.irدانشگاهدانشگاه زابل

http://www.znu.ac.irدانشگاهدانشگاه زنجان

http://www.kazerunsfu.ac.irدانشگاهدانشگاه سلمان فارسی کازرون

http://semnan.ac.irدانشگاهدانشگاه سمنان

http://www.sjau.ac.irدانشگاهدانشگاه سيدجمال الدین اسدآبادی

http://www.usb.ac.irدانشگاهدانشگاه سيستان و بلوچستان

http://www.sku.ac.irدانشگاهدانشگاه شھرکرد

http://www.uk.ac.irدانشگاهدانشگاه شھيد باھنرکرمان

http://www.sbu.ac.irدانشگاهدانشگاه شھيد بھشتی



http://www.scu.ac.irدانشگاهدانشگاه شھيد چمران اھواز

http://www.azaruniv.ac.irدانشگاهدانشگاه شھيدمدنی آذربایجان

http://www.shirazu.ac.irدانشگاهدانشگاه شيراز

http://www.put.ac.irدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییدانشگاه صنعت نفت

http://www.arakut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی اراک

http://www.uut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی اروميه

http://wwwbirjandutacirدانشگاهدانشگاه صنعتی بيرجند

http://www.jsu.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی جندی شاپور

http://www.bkatu.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بھبھان

http://www.sirjantech.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی سيرجان

http://www.shhut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی شھدای ھویزه

http://www.qut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی قم

http://www.kut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی کرمانشاه

http://www.hut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی ھمدان

http://www.iut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی اصفھان

http://www.aut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی اميرکبير

http://www.Nit.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی بابل

http://www.kntu.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

http://www.sut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی سھند

http://www.shahroodut.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی شاھرود

http://www.sharif.irدانشگاهدانشگاه صنعتی شریف



http://www.sutech.ac.irدانشگاهدانشگاه صنعتی شيراز

http://www.atu.ac.irدانشگاهدانشگاه عالمه طباطبائی

http://www.iust.ac.irدانشگاهدانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.ustm.irدانشگاهدانشگاه علم وفناوری مازندران

http://www.sanru.ac.irدانشگاهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری

http://www.kmsu.ac.irدانشگاهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشھر

http://www.gau.ac.irدانشگاهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان

http://www.um.ac.irدانشگاهدانشگاه فردوسی مشھد

http://www.fgusemnan.ac.irدانشگاهدانشگاه فرزانگان سمنان

http://www.fasau.ac.irدانشگاهدانشگاه فسا

http://www.sunt.irدانشکدهدانشگاه فناوری ھای نوین سبزوار

http://www.qom.ac.irدانشگاهدانشگاه قم

http://www.ramin.ac.irدانشگاهدانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان

دانشگاهدانشگاه کوثر

http://www.ugsr.irدانشگاهدانشگاه گرمسار

http://www.gu.ac.irدانشگاهدانشگاه گلستان

http://www.gonbad.ac.irدانشگاهدانشگاه گنبد کاووس

http://www.guilan.ac.irدانشگاهدانشگاه گيالن

http://www.guilan.ac.irدانشگاه گيالن

http://www.lu.ac.irدانشگاهدانشگاه لرستان

http://www.umz.ac.irدانشگاهدانشگاه مازندران



http://www.uma.ac.irدانشگاهدانشگاه محقق اردبيلی

http://www.maragheh.ac.irدانشگاهدانشگاه مراغه

http://www.malayeru.ac.irدانشگاهدانشگاه مالیر

http://www.qiet.ac.irدانشگاهدانشگاه مھندسی فناوری ھای نوین قوچان

http://www.golbaharusnt.ac.irدانشگاهدانشگاه مھندسی علوم وفناوری ھای نوین گلبھار

دانشگاهدانشگاه نيشابور

http://www.hormozgan.ac.irدانشگاهدانشگاه ھرمزگان

http://www.art.ac.irدانشگاهدانشگاه ھنر

http://www.tabriziau.ac.irدانشگاهدانشگاه ھنر اسالمی تبریز

http://www.aui.ac.irدانشگاهدانشگاه ھنر اصفھان

http://www.shirazartu.ac.irدانشگاهدانشگاه ھنرشيراز

http://www.velayat.ac.irدانشگاهدانشگاه والیت

http://www.vru.ac.irدانشگاهدانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

http://www.yazd.ac.irدانشگاهدانشگاه یزد

http://www.kashanu.ac.irدانشگاهدانشگاه کاشان

http://www.uok.ac.irدانشگاهدانشگاه کردستان

http://www.yu.ac.irدانشگاهدانشگاه یاسوج


