تقدیر از د اوران محترم فصلنامه علومزمین
اسامی تعداد از استاتید محترمی که در سال  91همکاری صمیمانه و تنگاتنگ با فصلنامه علومزمین داشتهاند به صورت زیر آورده میشود تا این نوشتار ،قدردانی ناچیزی از زحمات
بیشائبه این عزیزان باشد ،امکان دارد نام تعدادی از اساتید گرانقدر آورده نشده باشد که پیشاپیش از آنها پوزش طلبیده و این امر به فرصتهای آتی موکول خواهد شد.
دکتر آدابی محمدحسین
دكتر آروين محسن
دكتر آرين مهران
دكتر آفتابي عليجان
دکتر آقاجانی حمید
دکتر آقازاده مهراج
دکتر آقانباتی سیدعلی
دکتر آل شیخ علیاصغر
دکتر احمدزاده هروی محمود
دکتر احمدیپور حمید
دکتر ارزانی ناصر
دکتر اسپهبد محمدرضا
دکتر اشرفپور اسماعیل
دکتر اصغری امید
دکتر اصالنی سهیال
مهندس اصفهانی رضا
دکتر اکبرپور افشین
دکتر اردستاتی وحید
دکتر افتخارنژاد جمشید
دکتر الیاسی محسن
دکتر الماسیان محمود
دکتر امامی محمدهاشم
دکتر امینرسولی هادی
دکتر امینی عبدالحسین
مهندس امینی احمد
دکتر امیدی پرویز
دکتر انتظامسلطانی ایمان
دکتر اویسی بهنام
دکتر اویسیمؤخر محسن
دکتر اهریپور رضا
دکتر بابا صنوبری
دکتر بابازاده سیداحمد
مهندس باباخانی علیرضا
دکتر باغبانی داریوش
دکتر بحرودی عباس
دکتر بخشیمحبی محمدرضا
دکتر بخشنده لیدا
دکتر بطالبلویی صدیقه
دکتر بدیعی سیدحسین
مهندس بلورچی محمدجواد
دکتر بنیاسدی محمدرضا
دکتر بهراممنشتهرانی مریمناز
دکتر بهاریفر علیاکبر
دکتر بهزاد افشار کتایون
دکتر بیتالهی علی
دکتر پورکرمانی محسن
دکتر پورمعافی سیدمحمد
دکتر پیریایی علیرضا
دکتر تاتار محمد
دکتر تخمچی بهزاد
دکتر تاجالدین حسینعلی
دکتر تاجبخش غالمرضا
دکتر تقیپور نادر
مهندس تقوی محمدرضا
دکتر ثیابقدسی علیاصغر
دکتر کریمی حاجی
دکتر جعفریان محمدعلی
دکتر جعفریراد علیرضا
دکتر جمور یحیی
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دکتر جوآبادی محمد
دکتر جوزانی گلناز
دکتر جهانگیری احمد
دکتر جهدی مسعود
دکتر حاتم یعقوب
دکتر حاجیان علیرضا
دکتر حافظیمقدس ناصر
دکتر حاجعلی اوغلی رباب
مهندس حاجی نوروزی مهدی
دکتر حاج علیلو بهزاد
دکتر حسنپور شهره
دکتر حسنی محمدجواد
مهندس حسینمردی علی
دکتر حسینینژاد محمود
مهندس حسینیار غالمرضا
دکتر حسامی آذر خالد
دکتر حسینی برزی محبوبه
دکتر حق شناس ابراهیم
دکتر حمدی بهاءالدین
دکتر حمیدزاده رسول
مهندس خانناظر ناصر
دکتر خامهچیان ماشاهلل
دکتر خدابخش محسن
دکتر خدادادی دربان احمد
دکتر خسرو تهرانی خسرو
دکتر خیرخواه منیره
دکتر خلعتبریجعفری مرتضی
دکتر خوشبخت فرهاد
دکتر مهندس دادستان احمد
دکتر داستانپور محمد
دکتر دانشیان جهانبخش
مهندس دشتبان هوشنگ
دکتر درویشزاده علی
دکتر درخشانی رضا
دکتر دولتی اصغر
دکتر دولتی اردهجانی فرامرز
دکتر دالور محمودرضا
دکتر دهقانی مریم
دکتر رسا ایرج
دکتر راستاد ابراهیم
دکتر رحیم پوربناب حسین
دکتر رسولی وامق
دکتر رشیدنژاد نعمت اله
دکتر رضایی خلیل
دکتر رضایی بهرام
دکتر رضاییان فیروز
دکتر رنگزن کاظم
دکتر رنجبر حجتاله
دکتر روستایی مهآسا
دکتر رهگشای محمد
دکتر رییس السادات سیدناصر
دکتر زارع مهدی
دکتر زراسوندی علیرضا
دکتر زرین کوب محمدحسین
دکتر زمانی احمد
دکتر زمانی قرهچمنی بهزاد
دکتر سامانی بابک
مهندس سامانی بهرام
دکتر سبزهیی مسیب

دکتر سپاهی گرو علی اصغر
دکتر سدیدخوی احمد
دکتر سجادی فرشته
دکتر سحابی فریدون
دکتر سرکاری نژاد خلیل
دکتر سعادت سعید
دکتر سعیدی عبداهلل
دکتر سلیمانی آزاد شهریار
دکتر سیدامامی کاظم
دکتر سنایی احمد
دکتر سنماری سعیده
دکتر سوری رحیم
د کتر سهرابی مالیوسفی معصومه
مهندس سهرابی زهره
دکتر شارمد ترانه
دکتر شاکری عطا
مهندس شاهین ابراهیم
دکتر شرکتی شهرام
دکتر شریفی محمدعلی
دکتر شفایی ضیاءالدین
دکتر شفاهی مقدم هادی
دکتر شفیعی امیر
مهندس شمسی بهنام
مهندس شمشکی امیر
دکتر شهابپور جمشید
مهندس شهرابی مصطفی
دکتر شهریار کورش
دکتر شهیدی علیرضا
دکتر شیبی مریم
دکتر شمعانیان غالمحسین
دکتر شیخ االسالمی محمدرضا
دکتر صادقی عباس
مهندس صالحی پور علیرضا
دکتر صادقیان محمود
دکتر صفری حجت اله
دکتر صدیقی مرتضی
مهندس صمیمی نمین منصور
دکتر صیرفیان علی
دکتر ضیائیان فیروز پرویز
دکتر ضیاءظریفی افشار
دکتر ضیایی منصور
دکتر طاهری عزیزاله
دکتر طالبیان مرتضی
دکتر طباطبایی هاشم
دکتر طباخ شعبانی امیرعلی
دکتر عابدی آرزو
دکتر عارفیفر سکینه
دکتر عابدینی علی
دکتر عامری حامد
دکتر عباسی نصراهلل
دکتر عباسی محمدرضا
دکتر عبدالهی فرد محمود
دکتر عبداهللزاده علیاکبر
دکتر عجایبی کیمیا
دکتر عرب امیری علیرضا
دکتر عزیزی حسین
دکتر عزیززاده مهران
دکتر عطاپور حبیبه
دکتر علوی پناه سیدکاظم

دکتر علوی احمد
دکتر علیپور صمد
دکتر علیپور اصل مسعود
دکتر علیرضایی سعید
دکتر عبقری هیراد
دکتر عمرانی جعفر
دکتر عمرانی هادی
دکتر علیاری فرهنگ
دکتر غالمی ابراهیم
مهندس فرجندی فرنوش
دکتر فودازی محمد
دکتر قادری مجید
مهندس قادری عباس
دکترقاسمی محمدرضا
دکتر قاسمی حبیب اله
دکتر قاسمینژاد ابراهیم
دکتر قاسمزاده فرشته
دکتر قائمی فرخ
دکتر قدس عبدالرضا
دکتر قرشی منوچهر
دکتر قربانی منصور
دکتر قربانی قاسم
دکتر قریب فریبرز
دکتر قلمقاش جلیل
دکتر قیطانچی محمدرضا
دکتر قوامی ریابی رضا
دکتر کاظمی غالمعباس
دکتر کامکار روحانی ابوالقاسم
دکتر کبریاییزاده محمدرضا
دکتر کدخدایی علی
دكتر كريمي حاجي
مهندس کریمیباوندپور علیرضا
دکتر کشانی فریده
دکتر کالگری علی اصغر
دکتر کمالیان محسن
دکتر کمالی محمدرضا
دکتر کلینی سیدمحمدجواد
دکتر کنشلو محمد
دکتر کوهستانی حسین
دکتر لشگریپور غالمرضا
دکتر لک راضیه
دکتر لطفی محمد
دکتر ماهانیپور اعظم
دکتر متشرعی آرش
دکتر محبوبی اسداهلل
دکتر محتاط طیبه
دکتر مرادی علی
دکتر مردانی زهرا
دکترمریدی علیاصغر
دکتر مرتضوی حسن
دکتر محسنی حسن
دکتر محمدزاده محمدجعفر
مهندس محمدنیا مجید
دکتر مجیدیفر محمودرضا
دکتر مجرب مسعود
دکتر مهرگینی بهزاد
دکتر مختاری میرعلیاصغر
دکتر مدبری سروش
مهندس مدنی حسن

دکتر محجل محمد
دکتر مسعودی فریبرز
دکتر مصدق حسین
مهندس مطیعی همایون
مهندس مظاهری عطیه
دکترمعارفوند پرویز
دکتر معماریان حسین
دکتر معماریانی محمود
دکتر معمار ایوب
دکتر معینزادهسیدحسامالدین
دکتر مقصودی عباس
دکتر ملکزادهشفارودیآزاده
دکتر ملکی امجد
دکتر مهدویفر محمدرضا
دکتر مهرپرتو محمود
دکتر مهرابی بهزاد
دکتر موسوی حرمی رضا
دکتر میرزایی محمود
دکتر میرنژاد حسن
دکتر میرمحمدی میرصالح
دکتر مؤذن محسن
دکتر مؤید محسن
دکتر مومن زاده مرتضی
دکتر موسوینیا عبدالمجید
دکتر میرزینلی سیدحسین
دکتر ناصری حمیدرضا
دکتر ناوی پدرام
دکتر نخعی محمد
دکتر نجاتیکالته علی
دکتر نظافتی نیما
دکتر حمید نظری
دکتر نمدمالیان علیرضا
دکتر نوع پرست محمد
دکتر ندایی مهناز
دکتر نقرهئیان موسی
دکتر نجفزاده علیرضا
دکتر نوروزی غالمحسین
دکتر نیرومند شجاعالدین
دکتر واعظی عبدالرضا
دکتر وحیدینیا محمد
دکتر وزیری حمید
دکتر وزیری محمدرضا
دکتر وزیری مقدم حسین
دکتر ولدان زوج محمدجواد
دکتر ولی زاده محمدولی
مهندس ونایی مجید
دکتر هاشمی طباطبابی سعید
دکتر هاشمی مهدی
دکتر هایراپطیان واچیک
دکتر هندی رامین
دکتر همزبان محمدتقی
دکتر هوشمندزاده عبدالرحیم
دکتر یزدی مهدی
دکتر یساقی علی
دکتر یمینیفرد فرزام

