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 0881-0011ّای  کِ طی سال تحقیقاتیهراکس  هَسسات ٍ ،ّا یست داًطگاُل

 اًذ. تجْیس ضذُ "هرکس تجْیسات آزهایطگاّی  "تَسط 
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 آزهایطگاُ( 20 جوعاداًطگاُ ضْیذ تْطتی،داًطکذُ زیست )-27

 داًطکذُ هٌْذسی پسضکی داًطگاُ صٌعتی اهیرکثیر -28

 (آزهایطگاُ 20جوعا داًطکذُ ضیوی داًطگاُ ضْیذ تْطتی ) -29



3 

 

  0881-0011ّای  هراکس آهَزش عالی کِ طی سال هَسسات ٍ ،ّا لیست داًطگاُ

 اًذ. تجْیس ضذُ "ّی هرکس تجْیسات آزهایطگا "تَسط 
 داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ ٍراهیي داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ سَسٌگرد داًطگاُ صٌعتی ضریف تْراى

 داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ هْاتاد داًطگاُ علَم ٍفٌَى هازًذراى داًطگاُ تْراى

 داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ هیاًذٍآب  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ترٍجرد داًطگاُ ضْیذ تْطتی

 داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ ًقذُ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ سوٌاى داًطگاُ علن ٍ فرٌّگ

 داًطگاُ پیام ًَر گرهسار داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ساٍُ داًطگاُ ضْیذ چوراى

 جاهع علوی کارتردی هازًذراىداًطگاُ  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضْرضا داًطگاُ صٌعتی ضریف )گلپایگاى(

 هَسسِ آهَزش عالی اهام خویٌی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضَضتر داًطگاُ پلی تکٌیک )هاّطْر(

 هَسسِ آهَزضی  خَاجِ ًصیرالذیي طَسی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ الیگَدرز  داًطگاُ اهام حسیي

 هَسسِ غیر اًتفاعی کرهاى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضْرضا  داًطکذُ ًفت آتاداى

 هَسسِ غیر اًتفاعی کرهاى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ آزاد ضْر داًطگاُ علَم پسضکی تْراى

 ضْاب داًص قن آهَزش عالی هَسسِ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ پرًذ  داًطگاُ ضْیذ عثاسپَر

 آهَزش عالی ارًٍذاى خرهطْر هَسسِ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ راهْرهس  داًطگاُ علَم پسضکی قسٍیي

 هَسسِ آهَزش عالی طثری داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ رٍدتار  داًطگاُ ّرهسگاى

 داًطکذُ فٌی اًقالب اسالهی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دضتستاى  داًطگاُ ضْیذ رجائی

 هرکس آهَزش عالی قَُ قضا ئیِ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ علی آتاد  زًجاى داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ

 هرکس آهَزش گرٍُ تیي الولل رّطْر داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ًراق  داًطگاُ قن

 هرکس آهَزش فٌی ٍحرفِ ای تَضْر داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دزفَل  داًطکذُ علَم پایِ داًطگاُ تجٌَرد

 02ٌٍّر  هرکس فرٌّگ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ّوذاى  داًطگاُ ضیراز

 هرکس صٌعت َّاًَردی  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ خَی  داًطگاُ ًیطاتَر

 هجتوع آهَزضی جْص داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تٌاب  گرگاى یطثیع هٌاتع علَم کطاٍرزی ٍ داًطگاُ

 هجتوع آهَزضی ٍپصٍّص غرب داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تاکستاى  داًطگاُ زًجاى

 آهَزضکذُ فٌی ٍ حرفِ ای تاٌّر داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ هحالت  داًطگاُ ضاّذ

 آهَزضگاُ فٌی ٍحرفِ ای پسراًِ زاّذاى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اراک  داًطگاُ هقذسی اردتیلی

 اًستیتَ ضیطِ ٍسراهیک هرًذ داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تفرش  داًطکذُ  صذا ٍسیوا

 اًجوي فیسیک دتیراى گیالى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ هالیر  داًطکذُ پسضکی ّوذاى

 ضرکت کیویا داًص آزها داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اتْر  داًطگاُ سوٌاى

 ضرکت تَزیع گستر هْرگاى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ّوذاى  داًطگاُ هالیر

 تْسیست طة ًاهَر ضرکت داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ اردتیل  هجتوع آهَزش عالی گٌاتاد

 ضرکت کاسپیي داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ هْاتاد  جْادداًطگاّی ٍاحذ اَّاز

 ضرکت پَیص هیعاى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ سٌٌذج  جْادداًطگاّی ٍاحذ هطْذ

 ضرکت داًص طة ضاّرٍد داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ًراق  جْادداًطگاّی ٍاحذ یسد

 ضرکت داًص آرا داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تثریس  زاّذاىداًطگاُ علَم پسضکی 

 ضرکت طة آزهَى آتاداى داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ رٍدّي  داًطگاُ علَم پسضکی اراک

 ضرکت في آٍری سیستن ّای آزهایطگاّی  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ٍراهیي داًطگاُ پیراپسضکی زاّذاى

 ضرکت اًذیطِ الکترًٍیک یسد داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ تَضْر  داًطگاُ سلیواًیِ عراق

 ضرکت پارض آزها داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ کرهاى  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى ضوال 

 ضرکت راّثرد داًص آرا داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ گلپایگاى  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى هرکس 

 ضرکت تْراى راهفر داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ فارساى  جٌَب  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى

 ّای آهَزضی ضرکت ًَآٍری داًطگاُ پیام ًَر ٍاحذ هٌجیل  داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْثْاى 

داًطکذُ تَاًثخطی داًطگاُ علَم پسضکی 

 ضْیذ تْطتی
 داًطگاُ پیام ًَر رضت داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ هریَاى

گرٍُ زهیي ضٌاسی پصٍّطکذُ علَم پایِ 

 کارتردی

ی پصٍّطکذُ علَم پایِ َلَشیکرٍتیگرٍُ ه

 کارتردی

ی پصٍّطکذُ علَم َلَشیکرٍتیه کیسیگرٍُ ف

 پایِ کارتردی

 


