
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  
 مردم شریف و انقالبی ایران؛

 امت رشید و قیام کرده برای ظهور نهایی؛

 امام عزیز امت!
که در کجای راه قرارداریم و ی اینزمان مناسبی است برای محاسبه سالگی انقالب اسالمی 04ی آستانهاینک در  

 ؟های واقعی ما، در کنار موانع و آسیب های اساسی چیستافت و خیزهای حقیقی و سرمایه

هایی که سر راه ما و کشور ما وجود دارد، به مراتب ایم و سختیما امروز در مسیری سخت و طاقت فرسا پیش رفته

که ما پیش رفتیم! ما قوی  هر روز شده و این، خود مهمترین نشانه است برای این حقیقت روشنتر از پیچیده

 شدیم! 

های زدنپا و ها و دستکردنگر ضعیف بودیم، اگر در آستانه سقوط یا فروپاشی از درون بودیم؛ این انبوه هزینها

پذیرفت؛ این حجم از جنگ روانی سنگین و هجمه ی بین المللی برای تحریم و جنگ اقتصادی صورت نمیخصمانه

مروز برای ا های گسترده که همیناین تالش ؛شدترتیب داده نمی« شما بدون ما نمی توانید!» متمرکز بر تبلیغاتی 

است،  های مزدور و مرتجع در حال انجامبا پیمانکاریِ دولت، دور تا دور کشورمان و همه جانبه امنیتی تهاجم

گذاری روی دشمنان داخلی ملت نیازی به این همه سرمایه اساسا دیگراگر تسلیم شده بودیم گرفت! صورت نمی

بهترین نشانه است که  در لباس های مختلف نبود! و این همه، خود _ ها تا اپوزسیون داخلیاز منافقین و نفوذی_ 

که  مند ایستاده اند قدرت چناناند و هم آنست رفتهمردم، هم مسیر را در این مردم و نظام برآمده از انقالب ینا

 اند.را در چنته دارند رو کرده بدخواهان هرچه

 :گردآوری کرد ها راای از شاخصبرای محاسبه نقاط قوت و ضعف باید مجموعه

در رشد، ، میزان توفیق انقالب مردمی دستاوردهای یک انقالب اسالمیِ جهت سنجش مهمترین شاخص .1

 :هدایت و انسان پروری است
 : مردمیک( 
  کردن باورهای برای سست  فرهنگی سنگینیمشغول جنگ  نظام سلطه اخیر سال 04 حداقلدر

اعتقادهای ی قدرت خود را در کاسب ،های مختلفدر جناح خواص از عضیب بوده؛ درونی این مردم

 ه ودیدسیاسی نبودن مردم می در و ، در خودناباوری و خداگریزیدر سبک زندگی غربی، سست

هرچه  _ نهادهای حاکمیتیدیگر  مجلس ها و ،دولت ها _ در اداره بخش دیوان ساالر کشور

می توان رشد مردم در فهم دینی و سیاسی، به وضوح  . اماندا هتوانسته برای تحقق اهدافشان کرد

  تحلیل از پدیده های اجتماعی در دنیا و عبور از ظاهرگرایی به سمت حقیقت دین را دید.

باید بپذیریم که در برخی شاخص های اخالقی، فرهنگ  و بی اثر هم نبوده ها البته این هجمه

 -های مردمیدر عقبه به خصوص .چنان که شایسته بود پیش نرفتیمعمومی، زیست جمعی و... آن



 ویت است ؤغرب گرا این عقب ماندگی ها و ضعف ها با وضوح بیشتری قابل ر نخبگانی جریانِ

هرچند که این نواقص و  زیاد است. ارتجاعیهای برای ترویج فرهنگ عطش این طبقه خاص

  .است بازسیاستمسئولین  همانباطن های ظاهری درواقع ماندگیعقب

  های دقیق واقعیت را بررسی کنیم و مردم رشید این سرزمین را مصادیق جزئی و شاخصاگر با

خواهیم  با مردم در هر سرزمین، هر تمدن یا حتی هر دوره تاریخی دیگری مقایسه کنیم اذعان

 انقالب اسالمی سالگی04رد که مردم در ک
در زمان انتخابات یا هر عرصه مشارکت سیاسی با  کهچنان عمق و پختگی سیاسی یافتند  -

 آفرینی در نصابی کم نظیر تعیین سرنوشت خود را به دیگری واگذار نکرده،حضور و نقش

ی م دیوان ساالر و ضعف ها و رنج ها، نظاردهک پیدادشمنی های ظریف را رصد  توانایی

ذارند می گن هامندیغم گلهعلی ر رده وتفکیک ک امامت -از نعمت نظام امت  ی آن راتحمیل

جوالنگاه طمع نفوذی ها، پشیمان ها و دشمنان خارجی  69میدان آشوب هایی مثل دی ماه 

  .بشود

 یک حرکت و ... زلزله کرمانشاه که در هر فاجعه ملی مثل اندچنان منسجم و به هم آمیخته -

  .زنندم میرق جامعه اندردمند هایبرای التیام زخم مند رانظیر و شکوهبی ،وشجخود

و نمادهای های معنوی در میداناند که حضور اعجاب آورشان چنان رشدی در معنویت داشته -

 از ،شهدای غواص ن تا تشیبعپیاده روی اربعیحضور دینی زبانزد خاص و عام شده است. از 

 حضوراز ، ها و هیئات مذهبی برای شهید حججی تا حضور در اعتکاف گذاشتن سنگ تمام

های دلی و حضور گسترده در میدانتا هم روز قدسو  دی 6 ،بهمن 22در راهپیمایی  نظیرکم

 .خدمت جهادی به دردمندان و مستضعفین

ما امروز به معنای واقعی کلمه از شرق است.  رسیده و استقالل از خودباوری سطح باالییبه  -

اند بوی وابستگی بدهد حساس ایم، مردم ما نسبت به رفتارها و گفتارهایی کهو غرب گسسته

عدالتی را در تمام سطوح و نفس، سودای برچیدن ظلم و بیه های ما، با اعتماد بو جوان

ها و باورهایشان دست به اقدامات عینی و پرورند، برای تحقق آرمانمراتب آن در سر می

 انگارند.می «سدر دستر»و « ممکن»و فرهنگ را  ، اقتصادهای علماند و فتح قلهعملی زده

ها به همین ممکن مندی عموم مردم از مسئولین را بتوان در باور عمیق آنگله بسا ریشۀ چه

 بودن پیشرفت واقعی و مستقل دانست.

مردم ما را به این طراز از رشدیافتگی رسانده؟ چه عنصری عقالنیت و ایمان و سیاست و  چه عنصری

حتی بخش کوچک مخالفین -ما بارور کرده؟ چه عنصری مردم  بصیرت و معنویت را این اندازه در مردم

چرا جای دیگری  و استاگر این رشد اتفاقی و خودررا این اندازه خودباور و توانمند کرده است؟  -خودش

سال پیش است چرا  04های دارایی یک ملت انقالب کرده از ماندهاگر این باروری تهاز دنیا چنین نشده؟ 

از  توانبی شک نمی شود؟پیشرفته تر از پیش از انقالب ارزیابی می هجمه این شاخصبا وجود این همه 



با عدم  جا کهبدیل شیوه راهبری رهبر انقالب در تحقق این رشد عمومی جامعه گذشت. آننقش بی

دخالت در جزییات، تمرکز روی حرکت اصولی انقالب، گفت و گوی مستمر و مستقیم با عموم مردم و 

اجازه دادند تا همه ما با تکیه بر نظر عموم حرکت کنیم و با کسب تجربه تاریخی و اصالح نخبگان 

 های ملی جلو برویم.اشتباه

 

 دو( نسل جوان

 ساله، وضعیت نسل جوان آن انقالب در واقع نقطه کانونی  04انقالب از یک  مداردر ارزیابی انسان

 ،های انقالبمبانی و آرماناز تر عمیقمومن تر، با فهمی  نسل جوان انقالب امروزکارنامه آن است. 

های گذشته از نسل مصمم تر و کمربسته تر مسائل حقیقی کشور و تر ازایدارای درکی ریشه

 حق فتح الفتوح انقالب پرورش چنین جوانانی به .است مشکالت مردم و کشور بنیادینبرای حل 

 .اسالمی است
 از ذخیره های ی یک فضای پرشور نیست و های ابتدای انقالب جوزدهمثل برخی جوان نسلی که

بلکه روی پای فهم عمیق خودش  ؛کندمیناجتماعی فضای شعاری ابتدای هر انقالبی ارتزاق 

ایستاده و مصمم است ایرانِ انقالبیِ الگو را بسازد و تمامی نهادهای حاکمیتی را از دست مدیریت 

نسلی که اتفاقا برآورد دقیقی از های پیشین نجات دهد. نسل  ۀهای جناحی،خسته و کهن

راست و  ،دستاوردها و شکست های مدیریت چپ حرکت نظام دیوان ساالر کشور،

آن  فرار به جلوهای گویی و عدم پاسخبهاری، گالیه های مردم از این مدیریت ها، 

جوانی که قصد  نسل .سعی ها و خطاهای آنها دارد و تالش ها و پیروزی هامدیریت ها، 

 جمهوری اسالمی سال تجربه های پر بیم و امید04در سنین آغاز جوانی خود روی شانه  هکرد

 د کشیده به مردم خدمت کند.سوار شود و ق
 های نیاز کشور ی در عرصههای جمهوری اسالم، همین تربیت شدهنسل جوان مومن انقالبی

 است. نظیری پدید آوردهکم اتوارد شده و توفیق
محصوالتی بی نظیر در تولیدات  ؛ورود کردند فرهنگ و رسانهدر عرصه های مهمی از  -

 ی بی نظیر از مدیریت فرهنگی، مجموعهیفکری، مستند، انیمیشن، فیلم، شعر، داستان، الگوها

که با شاخص  شبکه های موثر فرهنگی و فکری آفریدند، تشکل ها و هیئات ،های فرهنگی

 اند. ممتاز رقم زدهای اقبال مردمی کارنامه
هوشمندانه را سد  ۀیک تنه جلوی این همه حمل به صحنه آمده اقتصاد مقاومتی میدان در -

ه، فارغ باالنه خود را کنار به وجود آورد را تربیتی و اقدام ساز ،حوضچه های فکری ه،کرد

در راه  نکشیده و با ورود به ساختارهای حاکمیتی مشغول اصالح های کوچک و بزرگند.

تولید ثروت از دانش بسیار جلودارند و آرام در پشت  ۀیان و زنجیربندازی شرکت های دانشان

 .نفوذ بیگانگان در صحنه اند ۀصحنه مشغول رقابت و مبارزه با شبک



در اند که طالیه دار شکستن مرزهای دانشند. در خط مقدم جهاد علمی این جوانان ایرانی -

 .کنند و به افق های باال فکر می هجوانند که کشور را پیش بردن نسل فناوری های نو همی

در عرصه صنایع دفاعی و دیگر صنایع هایتک که به دست همین جوانان مومن رقم  پیشرفت

 دهنده توان این نسل است.خورده نشان
در امنیت و دفاع حججی ها و خیل عظیم حججی هایی که تا شهادت به چشم نخواهند  -

 گردانی می کنند و...صحنه میدان مظلومانه ومقتدرانه در ،آمد
های جهادی صدها هسته جوان و انقالبی شکل گرفته در میدان خدمات اجتماعی و حرکت -

که در شهر و روستا رسالت خود را رفع مشکالت و مسائل مردم به خصوص مستضعفین 

 دانند.می
میدبخش و پیشتاز در مسیر علوم انسانی های ادر حوزه علوم انسانی و اندیشه معدود حرکت -

 سامان یافته است.های حوزوی و دانشگاهی جوان بومی از سوی جمع
رهای بدیهی انقالب را در چگونه کوربینی و یأس دستاوچگونه می شود اینها را ندید؟ 

 در میان چگونهامروز  .منصفانه بنگریم کند؟ای خسته و تنگ نظر محو میچشم عده

های ها و خیانتها، ضعفکاریدشمن و در دوران کم توپخانه های تبلیغاتی آتش پر حجم ۀهجم

 ؟داریم و مصمم به حل مشکالت خداباور، انقالبی یل جواننس ،بعضی از مسئولین و نخبگان

ات و یأس آفرینی ها قرار گرفتند و امروز غحتی همان بخش کوچک نسل جوان که تحت اثر تبلی

برند را کجا و چه کسی، انسان شناسانه و اسالم شناسانه، صبورانه هدایت کرد و دست به قلم می

بارور کرد که امروز با جسارت از تحلیل خود، حرف نوی خود و مخالفت و موافقت خود با روندهای 

 حاکم بر کشور سخن بگویند؟

وتاه! ناگزیریم از مرور شاخص های ارزیابی بسیارند و مجال برای بیان تحلیل و ارزیابی فرزندان شما ک .2

 بیان تفصیلی را به مجال های دیگر گفتگوی یگر برای ارزیابی موقف کنونی ما.صرفاً گذرا بر شاخص های د

 کنیم:فرزندان با امام و امت شان موکول می

 ِما، عبارت بود از حکومتی نامشروع و ضدمردمی؛ دولتی وابسته  اسالمی ایرانِ ما، پیش از انقالب

مردمی که از حقوق اولیه و اساسیِ خود  های اجتماعی و رفاهیاکثر شاخصدر  ،مدو ناکارآ

ظلم،  .نداز دخالت در سرنوشت خود کوتاه و در برابر دنیا ناتوان و تحقیرشده بود انمحروم، دستش

نفس از سوی دیگر، ه یافته از یک سو و فقدان اعتماد بعدالتی و فساد ساختاری و سازمانبی

جای خواست و باورهای مردم مسلمان، حرف اول و ه ب مستکبرین عالمی سبب شده بود تا اراده

 جامعه ایرانی بزند. را در ادارۀ آخر

های متعالی خویش را به دست حاکم قیام کردیم تا حقوق اساسی و آرمان ما علیه نظم ظالمانۀ

نظام جهانیِ سلطه را  در چتر حمایتیِند، طاغوتِ کرد« انقالب»خود، محقق سازیم. مردم ما 



سرنگون کردند و جمهوری اسالمی را وکیل خود قرار دادند تا دست منحوس آمریکا و شوروی را 

 ملت مستضعف به ارمغان آورد.از سر کشور کوتاه کند و استقالل، آزادی و عدالت را برای عموم 

  را در سایه آن انسان سازی جستجو می کردیم:اینها شعارهای اساسی انقالب ما بود که همه 

 آزادی: -

راه انداخته و از شعار آزادی برای خود کاسبی  با ین از سوییهرچند برخی چهره ها و مسئول

 که کنند؛ هرچندشان ایجاد مینقد از خود یا حیطه مسئولیتآهنین در  یحصار طرف دیگر

 انددر انقالب اسالمی را درنیافته آرمان آزادی ها جایگاه ویژهو جریانها دستگاهاز  قوا،  برخی

 منصفانه بنگریم:اما ، کنندحورانه حل میامنیت و مصلحت را خودم ی آزادی، قانون،معادله و

ترین  توان فهرست وار برشمرد که سخترا می بسیارینمونه های ها در این سال

 اهل سعهشخص اول کشور و برخی مسئولین  ها و بلکه فحاشی ها به اصل نظام،نقد

این وضعیت را با دوران  شود.ای انجام شده و انجام میصدر بدون کوچکترین هزینه

پیش از انقالب که نقض آزادی بیان یک رویه بوده است مقایسه کنید! حتی اگر حرکت 

واهی عمومی نظام و جامعه را واکاوی کنیم حتما به پیشرفت مستمر این شاخصه هم گ

ای را به پای این خواهیم داد و چند برخورد معدود از سر جناح بازی یا رفتارهای سلیقه

  ساله نخواهیم نوشت. 04حرکت 

 عدالت: -

هرچند از وضعیت مطلوب  های عمومی عدالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی،در شاخص

های عدالت اجتماعی مثل شاخصه برخی از همان در بعنوان مثال فاصله جدی داریم، اما

 نسبت به حقوق اساسی ودآگاهی و اراده قطعیِ مردمخدر تر مهم آنشکاف طبقاتی و از 

امروز مردم ما برابری و ایم. پیش رفتهه نحوی غیرقابل مقایسه با گذشته، خویش، ب

های مندیگری و بهرهاشرافی داند،خود می«ِ حق»شفافیت در اقتصاد و سیاست را 

دانند و کارگزاران نظام را نسبت به کوتاهی نه کارگزاران را خیانتِ غیرقابل بخشش میناعادال

 کند.سختی مؤاخذه مین مفاسدی، بهدر برچیدن زمینه چنا

محرومیت های طبقه مستضعف و ولی نعمت انقالب  ترینترین فاصله طبقاتی و کموچکک

دو سوی مهم دیگر این سیاهی ها را شود اما هم لکه سیاه بزرگی بر دامن نظام محسوب می

 پیش المللیهای بومی و حتی بینبنا بر همه شاخصه کههم نباید فراموش کنیم: اول این

که منشأ و ؛ دوم اینایمماندهیم، هرچند کم اندازه و کم شدت و هرچند که بسیار عقبهآمد

کشور را به عهده داشتند  ها که سالها مدیریتها چه بوده؟ مبادا آنمسبّب این پیش نیامدن

کنندۀ محرومین ا نگاه های غلط له مباد عنوان درمان جا بزنند! هنسخه های درد ساز خود را ب

 و یا به دنبال بیرون کردن عموم مردم از اقتصاد را میدان دهیم.



  :مبارزه با استکبار -

دست آمریکا را، توانستیم  ها بخواهند باور کنند و چه نکنند، ما با دست خالیچه بوقچی

بلکه امروز عمق نفوذ و  نه فقط از مرزهای جغرافیایی و سیاسی خودمان کوتاه کنیم،

را، که روزگاری حیاط خلوت آمریکا و صهیونیسم شمرده  غرب آسیاتسلط نظام استکبار بر 

 تآمریکا خواسایم. راندهتر شد، محدود ساخته و آمریکا را روز به روز از منطقه عقب و عقبمی

های مرتجع مصر و تونس بمانند و نماندند، آمریکا خواست دولت سوریه سقوط کند و دولت

ما خواستیم که بماند؛ آنچه خواسته آمریکا بود نشد و آنچه خواسته جمهوری اسالمی بود 

 محقق شد به نصرت الهی.

واقعی به گستردگی  مسلمان ایران سبب شده تا یک جبهۀ مردم انقالبِ امروز قدرت معنویِ

، از بحرین و یمن تا عراق و سوریه و از افغانستان و پاکستان تا لبنان و فلسطین، غرب آسیاکل 

اذناب و مزدورانش را  آرایی کند، تحقق اهداف او را ناممکن سازد ودر برابر آمریکا صف

-در حوزه بین امنیتی و نظامیهای سنگین تبلیغی،هجمهرغم امروز و علی گیر نماید.زمین

اولیه انقالب بسیار جلوتر بوده، از مرحله وجود عالقمندانی به انقالب های الملل نسبت به سال

 ایم.تنیده مقاومت رسیدهرونده جبهه درهماسالمی به نقطه تثبیت و حرکت پیش

 استقالل -

بودن  و نظیر و الگایستادگی جمهوری اسالمی و مردم بر آرمان استقالل سیاسی و کمدر 

تردیدی نیست. کدام  خواهان دنیاآرمان برای همۀ ایران اسالمی در مقوله استقالل سیاسی

بر  چنینشناسید؟ کدام مردم و کدام نظام سیاسی اینتر از ایران میکشور را در دنیا مستقل

ای اما عده مستقل خود ایستاده و غرب و شرق عالم را از خود عصبانی کرده است؟ سر ایدۀ

ه و مایوس با تصویب برجام گویی در استقالل جمهوری اسالمی تردید جدی کردند. خست

 حقیقت برجام چه بود و از کجا شروع شد و االن در چه موقفی هستیم؟ 

دستگاه اما اند. و بذل مال و جان کرده هاست که پای استقالل خود ایستادهمردم ایران سال

مذاکره گرگ و گرگ به جای مذاکره » به بهانه ل در دولت قب محاسباتی غلط برخی مسئولین

 وشد؛  تالش و خدمت  عمال منجر به  تبلیغ ایده مذاکره و به حاشیه رفتنِ« گرگ و میش

ر زیستن بدون آمریکا د کدخدای آن آمریکاست و»با تصویر دنیایی که  مردان فعلی نیزدولت

 اکره را دنبال کرده وایده مذ« آمریکاست.با آن معنا ندارد و آب خوردن ما هم بند مذاکره 

 .کردندم به هم ریختگی ایجاد در دستگاه تحلیلی و محاسباتی مرد

-توانست هزینهمی وقت و این اشتباه محاسباتی مردم مسئولین هایی خطاها و خیانتنتیجه

 و مردمشامامی که به اما رهبر و  پذیری برای مردم و کشور بیافریند.های فراوان و جبران نا

 ،مردمساالری دینی را باور داردصادقانه  به دوش امتش مطمئن است و نشاندن بار حرکت



دین شناسانه و پدرانه به میدان آمد و اجازه داد تا مردم در برجام، طعم تلخ تجربه اعتماد به 

 رکت آینده درس های بزرگی بگیرند.اما برای ح ا و هزینه های فراوان آن را چشیدهآمریک

ها که با معادالت سیاست و اصالح از منظر اسالم انقالبی آشنا نبودند، جا هم آناینالبته 

ها بودند، آنناما حاضر به تن دادن به قواعد مردمساالری دینی  دهندشعار مردم میها که آن

درخواست داشتند رهبری با تقلب کردن دولت نورس و منتخب مردم صدای که با ادعای 

گری و برای روشن تالشمقداری  پس از ،نهاده و جلوی رشد مردم را بگیردری را کنامردم 

به  و مطلوبشان نیافتن فرجام عملی و با تحققتبیین چیستی ماهیت آمریکا در بین مردم 

شروع کردند به تردید در اصل این  ،کالن امام این امت طراحی اصالحیِ دلیل درک نکردن

ن رهبرش. و به تدریج از انقالبی بودن خود و انقالبی نماندن نظام، در صداقت و انقالبی بود

نظام سخن گفتند. و این شد سرآغاز سقوط عده ای از دوستداران انقالب به دنیای یأس و 

حیرت و پشیمانی. و سرسپردگی سیاسی محض به یک شخص منجی نما! برای نجات انقالب 

 از دستان نظام!

 مسئلۀ . اما در این میانساله جمهوری اسالمی سخن گفته شد04د در ضرورت محاسبه و ارزیابی عملکر .0

با تمام ابعاد و و مراتب آن  حائز اهمیت آن است که یک ارزیابی صحیح، مستلزم درک صحیح از واقعیت،

 است.

 یا « احساس شکست»ترین مؤلفه در شکست یا پیروزی، نکته بسیار مهم آن است که مهم

نظام اسالمی، اگرچه از رویارویی واقعی و متوقف ساختن  است. دشمنان« احساس پیروزی»

شکست در میان مردم و مسئولین، « احساس»اند، اما در مدیریت این حرکت نظام اسالمی ناتوان

و  نظام اسالمی اند. این شکاف میان واقعیتدههای اخیر، توانمند و خطرناک شویژه در ساله ب

خطر مهلکِ تغییر دستگاه محاسبه است. مسئله زمانی بغرنج ، به یک معنا همان ای آننمود رسانه

و خاصه، جوانان مؤمن انقالبی نسل سوم و چهارم انقالب  بخشی از شود که تحلیل و تصمیممی

 .را نیز متأثر سازد

 نظام، از سوی افراد و جریانات گوناگون  سالۀ 04هایی که در طول عمر ها و ارزیابیتحلیل امروز

از  عملمیدان است که نظام اسالمی، در  ها اینآن پردهتقریر بی شده است کهغ تبیین و تبلی

های اش ناکام مانده و هرچند تا به امروز در برابر براندازی و تهاجمات خارجی و توطئهتحقق ایده

رو، شکست ایده نظام انقالبی ایران را تعیّن خواهد  پیشِ داخلی مقاومت کرده؛ اما تحوالت نسلیِ

 ولِنوعی تح شکست ولو آنکه این شکست در شکل ک عقب گرد آشکار! اتمام و اعالمیبخشید. 

 های خرد و کالن نظام سیاسیرفته در تصمیمکه رفته بروز کندایدئولوژیک و هویتی  -ارزشی نرمِ

 و اداری ایران خود را نشان دهد. 

های تمامی جریاناتی جمالت فوق را، با اندکی تسامح، قدر مشترک تحلیل توانمی

دانست که در این چهل سال به انحاء گوناگون از همراهی با حرکت بالندۀ مردم ناکام 



های انحصارطلب متظاهر به خط امام، و از گرا تا چپکار غربهای محافظهاز راست اند.مانده

ستیز؛ و چه جای تعجب که همین جمالت از زبان فکرهای دینهای تکنوکرات تا روشنلیبرال

دوستان انقالبیِ دیروز و بریدگانِ خسته و ناامید امروز بازگو شود! مرور گذرای تاریخ انقالب 

 بست و انسداد ونشانگر این واقعیت است که اینان نخستین گروهی نیستند که سخن از بن

 نامند.و سال بعد را آخرین سال جمهوری اسالمی می آورندشی قریب الوقوع به میان میفروپا

 پیچیدگی صحنه واقعی، نباید  مراقب بود تا آموخت و بایدآموز از دیدن این سرنوشت تلخ و عبرت

ه منجر گردد. البت« خطای محاسبه»به عدم تشخیص مسئله اصلی از مسائل فرعی و در یک کالم 

گرایانه و تمنای قدرت آلوده نگردد، قابل فردمحورانه و فرقهخطا و اشتباه، مادام که به اغراض 

انجامد و این، اصالح است؛ اما اصرار بر اشتباه محاسبه، الجرم به اختالل در دستگاه محاسبه می

خوردۀ مردم ایران و ای که دشمن قسمهمان نقطه گسست از حرکت عمومی ملت است! نقطه

 از کرده است.انقالب مردم ایران، روی آن حساب ب

ای هالبته نباید فراموش کنیم که ما باید همچنان در مسیر انقالب به تحوالت بزرگتر بیاندیشیم و ضعف .4

 را اصالح کنیم. نظامات کنونی دیوان ساالری کشورجدی و کژکارکردهای 
طور که به بخشی همان _ما در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی  -

و برخی فسادهای جاخوش  مشکالت بنیادین بیماری های مزمن، دچار _اشاره شد از آنها

کرده در عمق ساختارها هستیم. این ساختارهای کهنه باید اصالح شوند و نیاز به بازبینی 

 اساسی در برخی ساختارهای کالن کشور داریم.

حرکت جهادی هاست گرفتار یک ضعف جدی و مزمن است باید با یک اقتصاد کشور که سال -

و منطبق بر نسخه بومی به سرعت قوی شده تا دیگر دشمن طمع نکند که از این طریق بر 

 ملت فشار وارد کند.

اید قوۀ قصاییه، از این بروکراسی بزرگ و ساختارهای ناکارای حاکم نجات پیدا کند. نباید ب -

 .ید داشته باشندردم در امکان احقاق حق خود توسط دستگاه قضایی تردگونه باشد که ماین

ایضا برخورد قاطع، فوری و متقن با مفسدین باید سرعتی دوچندان پیدا کرده و از هرگونه 

 بازی فاصله بگیرد. شائبه جناح

مجلس باید بتواند جایگاه اصلی و محوری خود را در حاکمیت را بیش از پیش تحقق بخشد  -

 اصلی کشور فاصله بگیرد.و از کم کاری ها و کم عمقی ها و بیگانگی ها با مسائل 

دولت و قوه مجریه که عمده بار اجرایی کشور و علی الخصوص راهبری فضای اقتصادی و  -

زند تا کم کاری ها و عقب اداری کشور را بر عهده دارد، باید اصالحات جدی در خود رقم ب

م دهای گذشته در ایجاد عدالت اقتصادی و رسیدگی به محرومین و تأمین معاش مرافتادگی

 .و توزیع عادالنه ثروت و ایجاد اشتغال ذیل سایۀ نظام اقتصادی پویا در کشور رقم زند



خالف فلسفۀ وجودی خود  های فرهنگی دولتی و حاکمیتیدستگاهبرخی از  که اگر نگوییم -

. دچار اختالل جدی در عملکرد خود هستند هاکنند باید اذعان کرد که عمده آنمی عمل

االرانۀ سبه باز طراحی اساسی بر پایۀ تفکر انقالبی و ایدۀ حکومتی مردم ها نیازاین دستگاه

 امام)ره( دارند.

عنوان اصلی اساسی باید روز به روز در همۀ عرصه ها گسترش یابد. چراکه زمینۀ ه شفافیت ب -

اصلی مشارکت و نظارت مردمی در بخش های مختلف حکومت است. باید سازوکارهایی برای 

مسئولین فعلی و گذشته ایجاد کرد. نباید در نظام اسالمی امکان  یاشتن همهدگو نگهپاسخ

 ها و جریانات فراهم باشد.کدام از افراد، دستگاه ها برای هیچمسئولیت شانه خالی کردن از

ای فراهم کرد تا افکار عمومی گذاری شفاف و برخورد با معدود خطاکارها زمینهباید با قانون -

های انتظامی یا امنیتی دخالت در حریم خصوصی آحاد جامعه نای دستگاهاحساس نکند که ب

 های شخصی هستند.و یا اعمال سلیقه

فضای مجازی تقریبا یله و رها شده و در نتیجه عرصه خوبی برای تهاجم دشمن فراهم آمده  -

ی حمایت از جوانان انقالبی در این عرصه شکل بگیرد شکی نیست که راه است. اگر اراده

ی ابرای پیشرفت با سرعت بسیار، سد کردن تهاجم دشمن و بستن راه نفوذ بسیار پیچیده

جریان متصل به دشمن در این عرصه با سرعت زیادی  شود.که در حال تحقق است باز می

 بخشی به نفوذ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ست.مشغول توسعه و عمق

ای هاز سرمایه یریگبهرهانتخاباتی باید طوری اصالح شوند که کسی نتواند با  یسازوکارها -

کالن  و ابزارهای پروپاگاندا و مدیریت افکار عمومی به پیروزی دست یابد. ساختار انتخاباتی 

نباید به سویی پیش رود که هر که بازیگر بهتری باشد امکان رأی آوری باالتری را داشته 

 باشد.

های اجتماعی باید یک اراده عمومی و یک هماهنگی بین کالت و آسیببرای حل مش -

که کشور به نقطه بحران و غیرقابل بازگشت برسد دستگاهی به وجود بیاید تا پیش از آن

 باشد. آغازشدهها مسیر کنترل و کاهش این آسیب

تی چون ریشه دواندن اساسی نظام دیوان ساالر به همین اندازه متوقف نمی شود. ایراداسیاهه مشکالت  .5

باورهای غرب زده در بین الیه ای از مدیران، عدم باور توان مردمی و داخلی، اتکای بودجه کشور به نفت، 

اشرافیت برخی مسئوالن، مردمی نبودن و در میان مردم نبودن عده قابل توجهی از مسئولین سیاسی 

ای هارشناسانه از دین و اصرار بر فهمغیرککشور، قبیله گرایی جناح های سیاسی، قرائت های التقاطی و 

ساالری ناقص در بین برخی جناح ها و مسئولین و... زخم های کهنه و مشکالت اساسی دیگری از دیوان

مدیران و پخت جناح ها، . برخی از این مشکالت طبیعت یک نظام نوپاست و برخی دستکشور است

مردم و انقالب پیش نیامده بودند.  پا به پایست که ادعای فراوانی برای اداره کشور داشتند و ا نخبگانی



رشد و اصالحات گذشته و روند رو به جلوی جمهوری اسالمی خصوصاً با  یها باتوجه به پیشینهاین زخم

  اما: نه قابل حل شدن هستنداساالراتکای صحیح به روندهای مردم
 های کالن هایی که بیش از دو دهه مدیریتآن ،بوده مشکالت سبّبها که خودشان مآن

 ند چه کردند؟وه محرکه حاکمیت را در دست داشتدرصد ق08دولت و مجلس و بیش از 
زندگی و  هسیاسی در حاکمیت به ارمغان آوردگسل های اساسی ساختاری، اینها  -

تالش کردند تا بخشی از مردم را به  با چالش های اساسی روبرو ساختند مردم را بسیاری از

 .و درون مردم شکاف هایی عمیق پدید آوردند نفع جناح خود مصادره کنند
انقالب کرده، طبقات واقعی  مردمِها در گذشته و حال، هر زمان قدرت را به دست گرفتند این -

 .آدم حساب نمی کردندمستضعفین و جوانان پیشروی انقالبی را 

خدمت به مردم را تبدیل به گفتمان  کوشش کردند عمالًشان  مسئولیت در دهه هایها این -

مردم را به ذلت و  هایمیت چندگانه بسازند، عزتهای وارداتی غربی کنند، حاکگفتمان

 مردم را سرگرم بخشی از چند آب نبات غربی التماس به مستکبرین زورگو بدل کنند و با

 .کنند

های های شکست خورده و جنگ روانیرجامبرای اداره کشور از ب هاآنی نسخهکلّ ها که این -

 ارانهطلبک؛ امروز چه طلبی از مردم دارند که این اندازه کاری با مردم خودشان بیشتر نیستسر

 گویند؟سخن می «گذارند؟و نمی نگذاشتند» چنان از هم
به جز استثنائاتی در دست  های این سالدر همهنظام دیوان ساالر کشور را  ادارۀ ها کهاین -

ی که کار کنند؟ در آن مواردداشتند کدام سهم نداشته خود را از اداره کل کشور طلب می

به ارمغان  ی عمیق برای مردمهازخم کم و مرتکب شده راهبردی دستشان بوده کم اشتباه

مالی و بیان آدرس های غلط در ماست دنبال خوردن کل حاکمیت آوردند که اکنون

 کارآمدی خود هستند؟نا
 بنیادین جمهوری اسالمی  نظریهبه  بوده،به مردم بدبین  جریانی را سراغ داریم کهطرف از آن

 بودند. نی و میدان داری مردم بی اعتقادیعنی مردم ساالری دی
-، شبکههجا خوش کرد -خصوصاً از نوع انتصابی -در نهادهای حاکمیتی ست کههاسالها این -

ی ب زدگی و البی بازی،سیاست . با اصرار بر رسانه ناشناسی،هبرای خود رقم زدای از منافع 

 یتیبرای کشور هزینه تراشی و نارضا دائماًارتباطی با مردم و مدل اداره کهنه و ضعیف خود 

 ..های فراوان به ارمغان آوردند
 ، هان ندادنش بعضاً در کارآمدی و مدیریت عرضه اداره یک نانوایی را هم از خودکه  هااین -

نار ک حاال به دنبالچه دستاوردی داشتند که  هاگوی عملکردِ خود باشند. اینباید پاسخخود 

 جناحی کل کشور و حذف هر رقیب را دارند؟ و تازانهاداره یکه زدن کامل مردم،



 های اصالحی را از دست پر تالش جناح انقالبی و مردم کشور هایی که فرصتآنهم سوم  گروه

را  زندگی مردمانتهای کارنامه خود و  ،ربودند. با فرصت سوزی و بی تحرکی ناشی از خودشگفتی

اندیشه خدمت به مردم و تالش بی وقفه به میدان آمدند و در آخر کار خود  با .تلخ و سیاه کردند

 .دان انقالبی باز شده بود دانستنرا صاحب آن مسیری که با خون دل خوردن رهبری، مردم و جوان
با تمام دانستن حلقۀ یاران خود، با النه کردن خودشگفتی و سقوط اخالقی، با دعواهای بی  -

حاصل و غیر ضرور، با اسالم ناشناسی و اصالح ناشناسی، با بی صبری در مسیر اصالح های 

ی که در اصل منم منم بود به این همه زحمت جمعی که ادعای مردم مردم اصیل مردمی، با

صورت پذیرفته بود پشت کردند و با واگذاردن حرکت کشور به خاطر اثبات  برای این مسیر

اه خود و به بهانه فشارهای به حق و ناحقی که برایشان از خودی و ناخودی وارد آمده بود ر

 فشار بر مردم را باز گذاشتند.
اینها با فرصت سوزی کاری کردند که شبکۀ بی جان شده فساد و اشرافیت دوباره خود را  -

که با منیت و احساس استغنای  هاو از النۀ خود سر بیرون آورد. اینبازیابی و بازسازی کند 

د؛ با چه رویی حرکت امیدبخش را از ریل خارج کردناز مومنین جامعه و راهبری الهی آن 

غیر خود را فاسد  د و هر کسیداننکارانه خود را تنها نسخه نجات بخش کشور میامروز طلب

 دانند؟ و محکوم می
و مفسدان را د ه یک قوه مجریه چه اندازه توانستند بر مسیر حق استقامت کنندر ادارها این -

پیچی برای کل ارکان کشور را دارند و عمال  د که حاال داعیه نسخهپرروتر از گذشته نکنن

راهبری کشور را در  سررشته جمهوری اسالمی، خودشان د با اعالم بن بست درمیخواهن

موضوع برای اصالح اساسی  ن خود شایسته ترینهایشادلها و ذهنو  هاایند؟ ندست بگیر

 را چه به اصالح کل کشور و داعیه راهبری مردم انقالبی و مؤمن ما؟  هااست. این

لسوز، د نخبگان و موثرینخیل مدیران و  ،کم تعداد و پر نفوذ گوناگونِ درکنار این مدعیانالبته که 

خواهند دیده نشود. ست که برخی میا هاییها واقعیتاین .انقالبی و زحمت کش را هم باید ببینیم

از  خواهندگون نمیهای گونامشکل اساسی کشور از انواع آن فکرهای کهنه و بسته است که به بهانه

ل نس فکر انقالبی وت های خود، از میزهای خود و منافع خود دست بکشد و میدان را بهسیاسی بازی

مشکل سازان اصلی، مسببّین همین ایرادات و مشکالت نظام دیوان ساالری کشور  جوان انقالبی بدهد.

که به زندگی مردم هم زخمهای بسیار زدند حق ندارند امروز طلبکارانه مدعی شوند و ناجی نمایی 

 کنند. 
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این است که راه حل ما برای امتدادِ این پیشرفت و رفعِ موانع جدی پیش روی حرکت  اساسی حال پرسش .9

ید به انقالب اسالمی و مسیر راهبردی که امام انقالب اسالمی چیست؟ برای پاسخ به چنین پرسشی با

 پیش روی این ملت گشود بازگردیم.



 است که به  فرایند طوالنی تمدنیاجتماعی و یک  عظیم انقالب اسالمی، یک تحول

به دست مردم  ریزی شده، توسط امامین انقالب هدایت گردیده،دست امام روح اهلل پی

، انقالببه ثمر نشستن  تاد و تا به امروز پیش رفته است.مؤمن انقالبی به جریان اف

-محوری اساسی این نهضت است. لوجانبه بر اصالتزام همه و صبر متوقف بر استقامت،

 ساالریِ دینی است.سیاسی امام و در مبانی انقالب مردمترین اصل در مکتب 

 ساختارهای سیاسی مردم ساالری دینی تثبیت شده و به  توان گفت که درمی 04و پس از  امروز

های مختلف سیاسی در انتخابات های متعدد و مشارکت عملی جریان شود.خود نزدیک می بلوغِ

ردم مشعار دادن حول  ثبات و بلوغ است. از سوی دیگر هایی بر اینقدرت از طریق انتخابات نشانه

های عناصر سیاسی کشور شده است. ورزیسیاست سکه رایج و از زبان مردم سخن گفتن ساالری

 یساالری بوده و دیگری مشغول محدودسازهر کس مدعی است به دنبال تحقق شعار مردم

  اوست! 

 نیستند. االری دینی بر اساس قرائت اماممردم سبند های سیاسی هیچ کدام پایاما جریان 

برد نهضت اسالمی ها در اداره کشور و پیشاساسا به جایگاه ویژه مردم و محوریت آن جریانی -

گویند اما در پستو و پنهانی مشغول نقشه اگرچه در علن سخن از مردم می ها. اینقائل نیست

 ند.کشیدن برای محدودسازی نقش مردم در اداره جامعه

دانند که از امام داند اما خودشان نیز میجریان دیگر اگرچه خود را مدعی مردم ساالری می -

دانند. او عبور کرده و دموکراسی غربی را غایت آمال و آرزوهای خویش می و مکتب سیاسی

ناچار و  رسمی کردهتوانند عبور خود از فکر امام را ها که به دلیل فضای اجتماعی نمیاین

ند. دهلیبرال دموکراسی را در نظر و عمل توسعه می لم امام را بلند کرده، اما نظریهعَ منافقانه

های اخیر بروز کرده های اخالقی، فرهنگی و اجتماعی که عمال در انتخاباتبسیاری از آفت

 نتیجه همین تقلید کورکورانه از دموکراسی غربی است.

محوری  ساالری را از جایگاهلند است؛ اما مردمگروه دیگری نیز اگرچه صدای مردم، مردمِ آن ب -

ند. وار تقلیل دادگری سیاسی تودههای جامعه را پیش ببرد به یک کنشهمه ساحتکه بتواند 

های پرسروصدا و جذاب به صِرف مرتبط بودن با مردم یا حرف ساالری تقلیل دادن مردم

ها رای هایی که باید در آنانتخاباتساالری را منحصر کنیم به شود که مردمزدن منجر می

 !ها بودنو در بین آن مردمی بودن به اصطالح بیاوریم و سپس

 گرایی افراطی. بلکه کشاندن مردم به صحنه واقعی ساالری نه دموکراسی غربی ست و نه تودهمردم

-معنای حقیقی مردم های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی اجتماعیاداره جامعه در عرصه

چنین به فکر زمانی که قدرت را به دست داشت این . کدام گروه و جریان سیاسیساالری است

کدام مسائل کشور بودند؟  یبه میدان آوردن مردم به صحنه مندسازی ومتشکل کردن، توان



جریان سیاسی این شجاعت و باور را داشت که در زمان به دست گرفتن قدرت عمال بار اداره 

 ها بسپرد؟خودِ آنکشور را به 

  امروز برای مردم انقالبی ایران روشن است که اصالح اساسی نه معطلِ افراد بلکه موکول

اصالح اساسی، امتداد و استمرار تحقق  اصالح و پیشرفت به دست مردم است. به اراده

  است!« اسالمی« »جمهوریِ»ساالری دینی است؛ اصالح اساسی، خودِ مردم
  

ش روی نظام متخاصم یا بریده و خسته، تحول نسلی را تهدید پی هایجریان همهست که چند سالی .7

هد دنوید آینده درخشانی را برای نظام اسالمی می هاسترهبر انقالب، سال کنند. امااسالمی تصویر می

گویی انقالب اسالمی از طلیعه استقرار نظام  نسل سوم و چهارم رقم خواهد خورد. که به دست همین

آید و عصر تجدید بوده است که به میدان  نشستن نسلی ا کنون، همواره چشم به راه به ثمراسالمی ت

 . در این نگاه، نسل جدیدبرای حرکت شتابان تاریخ به سوی تمدن نوین اسالمی رقم زندحیات انقالب را 

بلکه  شود،زاری و مدیریتی نظام، نه تنها یک تهدید ارزیابی نمیو تجدید نسل در سطوح گوناگون کارگ

درست برعکس، چشم امید انقالب به همین نسلی است که آحاد آن را نظام اسالمی، با خون جگر و با 

هاست مشغول رهبر و امام جامعه سال رسانده است. انقالب« مسئولیت»های گزاف، به موقف اخذ هزینه

د. انبا انقالب اسالمی است و امروز را زمان ثمردادن این همه سال مجاهدت اعالم کرده تربیت نسلی هم افق

های اداره کشور است تا بتوانیم یک گام بسیار بلندِ امروز عصر تجدید نسل ودمیده شدن خون تازه در رگ

 .ساالری دینی و عبور از مرحله دولت و جامعه اسالمی برداریمدیگر برای تحقق کامل مردم

 !امام عزیز

 !مردم بزرگوار و محبوب

 تر کشور به جای مدیریتبری انقالبینسل جوان مؤمن انقالبی برای اصالحات بنیادین و پیش

 آماده است.های کهنه و تکراری و آزموده شده، 

 ستا به شرطی ،اینداری کند اما میداندر سایه هدایت و والیت رهبریی فرزانه انقالب می تواند این نسل 

ها باز کنید. آن بهراه را برای سپردن اداره کشور  بخواهید با ایستادگی، فداکاری و تالش شما مردم که

 شما مردم بشود. قطار حرکتِه است تا لوکوموتیوِ آمادبیند و وظیفه خود مینسل جوان مؤمن 

 

 الصالحونَو لقد کَتَبنا فی الزّبورِ مِن بعدِ الذِّکرِ أنَّ األرضَ یَرِثُها عبادیَ 
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 اواژانس طب مقخصص،"تهيا  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي 
 ااشد كناشننسي القحصي  فناغ،تهيا  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرنب   فيهنگي معنو ،نين صردا   علي محمد سريد  -32

 اسننه مدايات
 تشررکلهن  كنلک سررنمننه تهيا  مسررو   دانشررگنه فيزاک دانشررکده دانشررج اي بسرري  مسررو  "،في اميي  اميي -32

 فيزاک ااشد كناشننسي القحصي  فناغ،"دانشج اي

 لالتحصی فارغ فرهنگی فعال شریف، ص نعتی  دانش گاه  خواهران بس یج  س ابق  مس ؤول  خراجی قربانی هانیه -29

 جامعۀالزهراء 0سطح طلبه شریف، صنعتی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی

 يييكقيدانشگنه ام  يمسو   بس ي،ييكقيدانشگنه ام کازيف  دكقي ن ،يمامحمد كي -31

انشگاه د یعموم یگذار یارشد خط مش یکارشناس ر،یرکبیام یهوافضا دانشگاه صنت ی،کارش ناس یحامد اقبال -82

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیتهران، مسئول اسبق بس

س ید محمد حس ین هاش می گلپایگانی، مس ئول س ابق بس یج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم،        -26

 یبازرگان تیریمد یدکتر یدانشجودانشجوی دکترای رشته مدیریت،

 تمدايا دكقي  ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه دانشرج اي  بسري   بنزاسري  معنو  و سرينسري   معنو  ،اانحي اسرحن   -23
 تهيا  دانشگنه اسقياتژاک

 م اد يمهندس دكقي  ملطع القحصي  فناغ،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسري   سرنب   سرينسري   معنو ،پ ا شرمسري   علي -26
 تهيا  دانشگنه



 دانشگنه ا  منطله مطنلعن  ااشد كناشننس،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز اسق  سرينسي  معنو ،صرمدزاده  علي -23
 طقنطقناي عممه

 هنگیفر موسسه مدیرعامل السالم، علیه صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج سابق حس نلو،مس ئول   مس عود  -00

 رشدا کارشناسی السالم علیه صادق امام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  حیات نش ریه  س ردبیر  ایده، ای رس انه 

 السالم علیه صادق امام دانشگاه از ارتباطات و فرهنگ و اسالمی معارف

گاه دانش ییدانشجو جیول اسبق بسس ئ م ر؛یرکبیام کیمکان یمهندس   یکارش ناس    ؛یروح الله یمحمد مهد -00

 ریرکبیام

 احسان ابراهیمی ، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ،دبیر سابق تبیین تهران -0۵

 ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیمدرس؛ مسءول اسبق بس تیترب تیریارشد مد یکارشناس ؛یچهاردول الدیم -09

 ورایش سابق صنعت،دبیر و علم دانشگاه تکنولوژی مدیریت ارشد کارشناسی دانش جوی  غفاریان امیرحس ین  -07

 صنعت و علم دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق تهران،مسئول های دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مواض ع  تبیین

 ایران

 در حدتو تحکیم دفتر تشکیالت کمیسیون مسئول ، وحدت تحکیم دفتر سابق دبیر،قائدشرف محمدحس ین  -08

 دانشجویان اسالمی انجمن سابق دبیر ، 69 تا 62 سال از وحدت تحکیم دفتر عمومی شورای عضو ، 60 سال

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه از ای هسته مهندسی ارشد کارشناسی،امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 .نایدانشجو یسابق جامعه اسالم رکلیدب،  زادانشگنه تقي ينسيكناشننس ااشد عل م س ی،منتظم نیمت -06

 مستقل دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه سابق دبیر و موسس عضو"حسینی، محمدرضا سید -04

 .ن ادانشج  ياسق  جنمعه اسمم يك يدب طباطبایی الملل دانشگاه عالمه نیکارشناس ارشد روابط ب، ن يليزن نيحس -26

 دانشجویان اس المی  های انجمن اتحادیه مرکزی ش ورای  عض و  و تش کیالت  س ابق  دبیر،مظاهری ابوالفض ل  -02

 نور پیام دانشگاه اجتماعی ارتباطات علوم کارشناسی،کشور سراسر های دانشگاه مستقل

 و شورک سراسر های دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه سیاسی س ابق  دبیر،مرادی پیام -00

 کامپیوتر مهندسی کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،اص فهان  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن س ابق  دبیر

 اصفهان دانشگاه

 منانج اسبق دبیر/ مستقل دانش جویان  اس المی  های انجمن اتحادیه اس بق  تش کیالت  دبیر،رض ایتی  محمد -00

 شاهد دانشگاه فیزیک ارشد التحصیل فارغ،شاهد دانشگاه دانشجویان اسالمی

 تریدک کشور، سراسر های دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه اسبق دبیر،افکانه محمد -0۵

 (ره) طبایی طبا عالمه دانشگاه از دولتی مدیریت دکتری(،ره) طبایی طبا عالمه دانشگاه از دولتی مدیریت



 انشگاهد پزشکی عمومی دکتری(،ره) بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بسیج مسئول،محمودی امیرحس ین  -09

 تهران بهشتی شهید پزشکی علوم

 شجوییدان بسیج مواضع تبیین شورای عضو - تهران تحقیقات و علوم دانشگاه بسیج آبدارمس ئول  محمدرض ا  -07

 اتیتحقیق فرهنگی سابق مجمع مدیر - کشور دانشجویی بس یج  مواض ع  تبیین ش ورای  عض و - بزرگ تهران

، اصفهان استان اهلل محمدرسول فرهنگی موس سه  مدیره هیئت اس بق  رئیس- اص فهان  اس تان  مطهر بینش

 تهران تحقیقات و علوم دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی

 دانشجوی بزرگ تهران آزاد های دانش گاه  دانش جویی  بس یج  هماهنگی ش ورای  مس ئول  ابراهیمی مص طفی  -08

 دکتری

 ویژه ایه مراقبت فارماکوتراپی فلوشیپ،"تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج باقری،مسئول مهدی -06

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 سید مرتضی حسنی مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شریف   -۵4

 دانشگاه مکانیک مهندسی صنعت، کارشناسی و علم دانشگاه دانشجویی بسیج سابق شفیعی،مسئول س یاوش  -۵1

 ایران صنعت و علم

 ییدانشجو جی، مسئول سابق بسعلیه الس الم ارش د اقتص اد دانشگاه امام صادق   یکارش ناس    ،یص انع  زیمحمد عز -۵2

 السالمعلیهدانشگاه امام صادق

 انشگاهد اجتماعی علوم ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی تهران دانشگاه دانشجویی بسیج مس ئول  اقرلو امین -۵0

 تهران

امام ص ادق مسئول بسیج   مهدی حس ینی دانش جوی کارش ناس ی ارش د معارف اس المی و حقوق دانش گاه        -۵0

 دانشجویی دانشگاه

 علیرضا صفری ، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر -۵۵

 کارشناسی مقطع دانش جوی ،ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول ،واردی علی محمد س ید  -۵9

 شریف صنعتی دانشگاه هوافضا مهندسی

 دانشگاه علم و صنعت ییدانشجو جیبس مسئولی،عمران مقطع کارشناس ی،مهندسیخیصادق مشا -75

 اییطباطب عالمه دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه بسیج مسئول،کیان علی -۵8

 ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیل بسئومس ر؛یرکبیهوافضا ام یارشد مهندس یکارشناس ؛یرانپوریا یمهد -79

 خواجه نصیر دانشگاه ییدانشجو جیبس مسئول یاشار دانایی مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک . -94

 هیدش دانشگاه حقوق کارشناسی بهشتی دانشجوی ش هید  دانش گاه  بس یج  مس ئول  خورش یدی  امیرحس ین  -91

 بهشتی



 چمران اهواز ییدانشجو جیمسسئول بس یارشد متالوژ یطرف یمهد -92

 هندسیم کارشناسی دانشجوی امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج خوهران مسئول منص وری  س تاره  -90

 امیرکبیر دانشگاه شیمی

 زهرا هادی زاده، کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق ع ، مسئول بسیج دانشجویی -90

 هایعلسالم اهللالزهرادانشگاهییدانشجوجیمسئول بس ،هایعلاهللسالمالزهرادانشگاه نرم افزار  یسحر محمدپور، مهندس -57

 لوئمس ،تهرانهای دانشگاه  جیبسسابق  یاسیس ولئمس  ی، دانش جوی دکترای حقوق عمومی ،  ثابت یمجتب -99

 .مدرس تیدانشگاه ترب ییدانشجو جیبس اسبق

 انشگاهد اقتصاد دکتری دانشجوی شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج جانش ین  تجریش ی  س عید  محمد -97

 شریف صنعتی

عه جام هیاتحاد یمرکز یدانشگاه تهران و عضو اسبق شورا انیدانشجو یاسبق جامعه اسالم ریدب ،یرضا نظر -98

 هیمعصوم هیقم ، طلبه حوزه علم انیدانشجو یاسالم

 دانشگاه تهران، طلبه جامعه الزهرا قم یدانشکده فن جیبس یمرکز ی، عضو اسبق شورا یاریشهرزاد اسفند -96

 مرانع مهندسی کارشناسی امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویی بس یج  اس بق  جانش ین  دالور مهدی محمد -74

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 جبسی اسبق انسانی نیروی و آموزش مسئول س یاسی،  مس ئول  مالی، مس ئول  و جانش ین  جوال ش عبان  امیر -71

 مشکات ی علمیه مدرسه ی طلبه شریف دانشجویی

 دانش .هيا ت دانشگنه فناسي ادبين  و زبن  اشقه القحصي  فناغ .اسممي معناف و عل م اشقه داپلم" بنطني امين سريد  -13

 دانشگنه انسنني عل م و ادبين  دانشکده دانشج اي بسي  سينسي معنو  .تهيا  دانشرگنه  شرننسري   جنمعه اشرقه  آم خقه
 انشکدهد دانشج اي بسي  مسو   .تهيا  دانشرگنه  اجقمنعي عل م دانشرکده  دانشرج اي  بسري   سرينسري   معنو  .تهيا 
 .تهيا  دانشگنه انسنني عل م و ادبين 

 و تعليم   قم،مسو علميه ح زه شياف،طلقه صنعقي دانشگنه نظي  اانضرين   كناشرننسري   القحصري   فناغ شرنداو  معين -12

 اسمم واهد مداس و محق ااي ننب،دبيي اسمم دواه مسو   و م سس هيوت شياف،عض  صنعقي دانشرگنه  بسري   تيبيت
 قم علميه ح زه شياف،طلقه صنعقي دانشگنه نظي  اانضين  كناشننسي القحصي  فناغ ننب

 دانشگنه يکمکنن مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج   شياف صنعقي دانشگنه( س) الزهيا هيأ  دبيي شيافي امين -12
 شياف صنعقي

 گاهدانش مرکزی پردیس حوزه  مسئول تهران، دانشگاه فنی دانشکده بس یج  مس ئول ،پارس اپور  فاض ل  محمد -7۵

 لوزان تکنیک پلی دانشگاه مواد دکتری دانشجو،تهران دانشگاه رسانی خدمت کانون تهران،

 ارشد یکارشناس دانشجوی تهران دانشگاه فنی دانشکده دانشجویی بسیج سابق مسئول زرندی فض ل  س عید  -79

 تهران دانشگاه اقتصاد



نوید عمیدی مظاهری دانش جوی کارش ناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق    -77

 علیه السالم مسئول واحد سیاسی

 جیمواضع بس نییتب یشورا ریدبی، دانشگاه خوارزم یفلس فه اس الم  کارش ناس ارش د    ،یمیس ل  نیمحمد ام -78

 .کشور یدانشگاه ها ییدانشجو

دانش جوی کارش ناس ی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام    پور،  یض  یمحس ن ف حمد م -76

 نییتب یشورا ری، دبالسالمعلیهدانشگاه امام صادق ییدانشجو جیبس یاسیمس ئول سابق واحد س ، الس الم  علیهص ادق 

 تهران بزرگ. یدانشگاه ها ییدانشجو جیبسمواضع 

 شورای اسبق دبیر/ تهران شهیدبهشتی دانشگاه دانش جویی  بس یج  اس بق  مس ئول ،زاده رمض ان  محمدمهدی -84

 هدانشگا اقتصاد ارش د  کارش ناس ی   دانش جوی ،بزرگ تهران های دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مواض ع  تبیین

 تهران شهیدبهشتی

 ییدانشجو جیبس یهماهنگ یشورا ریدب، دانش گاه آزاد کرج  یاس  یکارش ناس ارش د علوم س     ،یش وراب  دیوح -81

 .آزاد کشور یدانشگاه ها

 نایفرهنگ کیزیف یکارش  ناس  ،انیدانش  جو یجامعه اس  الم هیاتحاد التیتش  ک ریپور دب یمهد نیمحمد ام -82

 اصفهان

 هیمعصوم جیسابق بس معاون اصفهان یصنعت جیافراز مسول سابق بس یحجه االسالم مهد -80

 اقتصاد دارش کارشناسی مقطع دانشجوی،مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،عباسی ابوالفض ل  -80

 مشهد فردوسی دانشگاه

 حدیث رآن،ق تحقیقات مرکز مدیر اصفهان، پزشکی علوم دانشجویی بسیج اسبق مسئول،تفض لی  وحید دکتر -27

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه ایرانی طب تخصصی ارشد دستیار پزشک،،شیراز پزشکی علوم طب و

 دانشگاه کیپزش دانشجوی اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه مسئول نادری مجتبی دکتر -89

 اهلل بقیه پزشکی علوم

 علوم هدانشگا ارتباطات علوم دکتری دانشجو،صداوسیما دانشگاه دانشجویی بسیج اس بق  مس ول ،یاوری بهروز -87

 تهران تحقیقات

 شهرستان سمنان ییدانشجو جیمواضع بس نیتبب یشورا رسابقیدب ،یخیرضا ش محمد -88

 گاهدانش برق مهندسی کارشناسی،سمنان دانشگاه دانش جویان  اس المی  انجمن تش کیالت  دبیر،غالمی محمد -86

 سمنان

 گاهدانش کشاورزی مهندسی دکتری،مدرس تربیت دانشگاه دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،اورکی حس ین  -64

 1060 مدرس تربیت



 شتیبه شهید دانشگاه فیزیک کارشناسی مقطع دانشجوی،وحدت تحکیم دفتر دبیر،مقدم کوهی اسماعیل -61

 ارشد دانشگاه عالمه کارشناسی،قم دانشگاه دانشجویی سابق بسیج مسول،کیانی امین -62

 خوارزمی دانشگاه کارشناسی خوارزمی،دوره دانشگاه بسیج احمدی مسئول علی -60

 یدانشجو،تهران دانشگاه فنی دانش کده  مرکزی ش ورای  عض و  و دانش جویی  بس یج  مس ئول ،قزوینیان دانیال -60

 تهران دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع

 لومع دانشگاه پزشکی دانش جوی  ایران پزش کی  علوم دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول  مهر کیانی مهدی -6۵

 ایران پزشکی

 اطاتارتب ارشد کارشناسی دانشجوی،سیما و صدا دانشگاه دانشجویی بسیج س ابق  مس ئول ،خس روی  مجتبی -69

 تهران سیما و صدا دانشگاه

 شورا عضو ، ره خمینی امام المللی بین دانشگاه سیاسی علوم ارش د  کارش ناس ی   دانش جوی  احمدوند محمد -67

 اسالمی مذاهب دانشگاه دانشجویی بسیج سابق مسئول ، دانشجویی بسیج مواضع تبیین

 طلقه داس خناج، مداي ح زه دانشج اي ح زه دانشج اي شياف و اسقند ح زه دانشج اي دانشگنه تهيا  ،حميد آقنن ا  -89

 جوییدانش بسیج سابق مس ئول ،تهران فرهنگیان دانش گاه  دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول  عبادی مجتبی -66

  های دانشگاه دانشجویی بسیج مواضع تبیین شورای سابق عضو/ تهران فرهنگیان دانشگاه

 مقطع دانش جوی  مش  هد فردوس  ی دانش  گاه دانش جویی  بس یج  س  ابق مس  ئول ش  الچیان محمدص ادق  -144

 مشهد فردوسی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی

 علم لسفهف ارشد کارشناسی،تبریز سهند صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق مس ئول ،گنجی مرتض ی  -141

 کبیر امیر دانشگاه

 ییقضاوت دانشگاه علوم قضا یکارشناس، انیدانشجو یجامعه اسالم هیاتحاد یاسیس ریرضا کارگر دب -018

 هعالم دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن فرهنگی دبیر و خواهران واحد مسئول"،اسمعیلى زهرا -140

 انشجوید،"طباطبایی عالمه دانشگاه مدیریت دانشکده دانشجویی بسیج س ابق  عض و  چنین هم طباطبایی، و

 طباطبایی عالمه دانشگاه صنعتی مدیریت کارشناسی مقطع

 تهران پزش  کی علوم دانش  گاه دانش جویی  بس  یج خواهران مواض  ع تبیین ش  ورای دبیر دوس  تی س احل  -140

 تهران پزشکی علوم داروسازی ای حرفه دکتری مقطع دانشجوی

 شناسیکار مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه ابوریحان پردیس دانشجویی بسیج مسئول،صدر س اراشریعتی  -14۵

 تهران دانشگاه آب مهندسی

 0سطح طلبه عالمه، دانشگاه ارتباطات دکترای،صداوسیما دانشگاه بسیج اسبق مسول،ساراطالبی -149

 دانشجویی،تهران دانشگاه منابع و کش اورزی  پردیس دانش جویی  بس یج  حوزه مس ول ،علیجانزاده س عید  -147

 تهران دانشگاه کشاورزی مهندسی کارشناسی



دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسالمی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب س هیل احمدی،   -148

 اسالمی

 کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،اص فهان  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،موس وی  ایمان س ید  -146

 اصفهان دانشگاه مکانیک مهندسی

 دانشگاه شهید چمران  /مسئول خواهران وتریکامپ ی/مهندس یعیمعصومه شف دهیس -114

 نایس یدانشگاه بوعل جیمسئول بس یریام نایس -111

 پزشکی یدکتر دانشجوی،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج سابق مسئول،حسنی اکبر علی -112

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 مسئول و 6۵-60 امیرکبیر ص نعتی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  دهقانی علیرض ا  -110

 69-6۵(  وحدت تحکیم دفتر عض  و)  امیرکبیر ص  نعتی دانش  گاه دانش  جویان اس  المی انجمن تش  کیالت

 امیرکبیر دانشگاه فیزیک کارشناسی آخر سال دانشجوی

 دفتر حادیهات مرکزی شورای عضو کبیر امیر صنعتی دانشگاه کامپیوتر علوم کارشناسی"،صفرپور علیرض ا  -110

 نش  ریه فناوری، مدیرمس  ئول و تحقیقات علوم وزارت نش  ریات بر ناظر مرکزی ش  ورای وحدت عض  و تحکیم

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن سابق تحکیم، دبیر سراسری

 کارشناسی مقطع دانشجوی اهواز چمران شهید دانشگاه دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر آراوند مس عود  -11۵

 اهواز چمران شهید دانشگاه اقتصاد

 کارشناسی دانشجوی شریف دانشگاه مستقل دانشجویان اس المی  انجمن خواهران دبیر جعفری منص وره  -119

 شریف دانشگاه فیزیک

 اسیکارشن دانشجوی،تهران دانشگاه کشاورزی پردیس دانشجویی بسیج حوزه اسبق مسئول،ازرقی مهدی -117

 تهران دانشگاه کشاورزی آموزش ارشد

اه دانشگ ییدانشجو جیبس مسئولیی، دانش گاه علوم قضا  ییرش ته علوم قض ا   یدانش جو ی، حماد یمهد -118

 ییعلوم قضا

 کار بط تخصصی دستیار،ایران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج سابق مسوول،چیان چینی مهدی -116

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 ئولمس-کشور  پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویی بسیج هماهنگی شورای دبیر-" میرحس ینی  احمد -124

 شهید سیاسی پروری نخبه چهارم دوره ی آموخته دانش-مش هد   پزش کی  علوم دانش گاه  دانش جویی  بس یج 

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه کارآموزی- مقطع پزشکی دانشجوی "دیالمه



 سیجب سابق مسئول _ قضائی علوم دانشگاه عمومی حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی تاریان امیرحس ین  -121

 قضایی علوم دانشگاه

 جویدانش،تهران رجایی شهید دبیر تربیت دانش گاه  دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،عبدالملکی مهدی -122

 تهران رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی مقطع

 مهندسی لیسانس،اهواز چمران شهید دانشگاه دانش جویان  اس المی  انجمن اس بق  دبیر،زاده حاجی امید -120

 اهواز چمران شهید دانشگاه قدرت برق

 و کشور سراسر مستقل دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه مرکزی شورای عض و ،رفعتی امیرحس ین  -120

 انشگاهد اقتصاد ارشد مقطع دانشجوی(،ره) طباطبایی عالمه دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن دبیر

 (ره) طباطبایی عالمه

 ناسیکارش،تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس دانشجویی بسیج اسبق مس ئول ،جدی پدرام -12۵

 تهران دانشگاه زیست محیط

ی شهید مدرسه عال جی.مسئول اسبق بس یارش د فقه و حقوق خص وص     ی.کارش ناس    یمانیس ل  نیحس   -129

 مطهری

رش  ته ی  دانش  جوی،همدان یدانش  گاه علوم پزش  ک ییدانش  جو جیمس  ئول بس  ،حس  ین غالمی ذاکری -127

 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 جبسی سابق مسئول - همدان استان دانشجویی بسیج مواضع تبیین شورای دبیر،رضایی جواد محمد -128

 همدان صنعتی دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،همدان صنعتی دانشگاه دانشجویی

سینما، کارشناسی مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی محمدرضا برونی، کارگردان مستند پرزیدنت آکتور  -126

 اصفهان

 ياجقمنع  سنب  ش اا عض  ااشد فلسفه هني دانشگنه هني ف،اشي کيمکنن يمهندس يكناشننسي اضر ان  يمصرطف  -623
 يياناا  نامهنانشده و او  مسقندهن كناگيدا  فاشي  يبس
  دهنمسقن كناگيدا  فاشي  الزهيا ن يسنب  ه فعن  فاشي عاصنن يمهندسر  يكناشرننسر   يكيبنسر   مهد ديسر  -626

  شب ننمه و فنكق اص ا
حجت االسرمم اصر ي سهيابي، فعن  سنب  بسي  دانشج اي صنعقي اصفهن ،اسقند ح زه تهيا ، مسو   سنب  خننه    -623

 طمب قم

 طيح ميكز  قههس اولين عض , بهشهي ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسري   پناگنه سرنب   فيمننده،خليلي ازداني ابنذا -622

 بهشهي شهيسقن  ن ا پينم دانشگنه الهين  كناشننسي ملطع دانشج  ،منزنداا  اسقن  والات
 شقها عم مي دكقي  ملطع دانشج    كيدسقن  پزشکي عل م دانشگنه دانشرج اي  بسري   مسر     اسرد   ابياهيم -622

 كيدسقن  دندانپزشکي
  ين ا اادب نميپ تيو تيب ميمسو   سنب  تعل ياققنل ميابياه -622



  شهيب يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس ينسي/ مسو   سنب  س  اوانسنالا /اشقه ه شقي ميابياه -621

 ت ذاه ل مع كناشننسي ملطع دانشج  ،كنشن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسري   مسرو   ،ااد كنظمي ابياهيم -621
 كنشن  پزشکيعل م دانشگنه

 ا ميكز ن نميپ ايدانشج   يامضن  زاده بس دياققصرند / مسو   ح زه شه  يكناشرننسر    /دانشرج  کخ اهين ميابياه -629
 ب شهي

 حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    فخيالداني ميي  اب الفض  -628
 ايدانشج   يااشد دانشگنه امنم صند  ع ، فعن  بس يملطع كناشننس  اب الفض  احسن  في دانشج  -623

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع احسننفي؛دانشج   اب الفض  -626
 دانشج اي سي ب م اضع تقيين ش اا  بجن اد،عض  ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين،ااد اص ي  اب الفض  -623

 بجن اد ن ا پينم حل  ، اشقه كناشننسي، ملطع دانشج  .،شمنلي خياسن 
 اققصند ننسيكناش ملطع دانشج   مشهد فيدوسي دانشگنه اققصند دانشکده بسري   پناگنه جننشرين  بنژ  اب الفضر   -622

 فيدوسي دانشگنه
 اب الفض  چمند ،كناشننسي بي ،دبيي ك  سنب  جنمعه اسممي -622

 دانشگنه نه وكنابيد آمنا كناشننسي ملطع دانشج  ،زنجن  دانشگنه عل م دانشکده پناگنه فيمننده،حسني اب الفضر   -622
 زنجن 

 شهيد انشگنهد صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف دانشگنه دانشج اي بسي  عضر  ،خنني اب الفضر   -621
 شياف

 (82تن86 صداا)سنلهن ايدانشج   ياسق  ح زه بس مسو  ،دانشگنه صداا يملطع كناشننس ن ياله،اب الفض  دااوغه -621

 واضعم تبیین شورای سابق دبیر مازندران دانش گاه  دانش جویی  بس یج  اس بق  مس ئول ،رحیمی ابوالفض ل  -108

 مازندران دانشگاه بازرگانی مدیریت کارشناسی دانشجوی،مازندران استان دانشجویی بسیج
 ش اا  عض  ، صنعت و علم دانشگنه دانشج اي بسي  بياسي و تحلي  كميقه عض "،فيخ بهزاد اضرناي  اب الفضر   -628

 كناشننسي ملطع دانشرج   ،"صرنعت  و علم دانشرگنه  صرنفي  شر اا   منقخب ، عضر   الحسرين  محقن  هين  ميكز 
 صنعت و علم دانشگنه مکننيک مهندسي

 دانشگاه الر ییدانشجو جیمسئول بس ،یسیابوالفضل رئ -1۵4

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس تيو تيب ميتعل ،معنو ايدااو يميش ياب الفض  زكنو ،كناشننس -626
 عيطقي ومننبع كشنواز  پيداس دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   و علمي معنو ،مجد صرفي   اب الفضر   -623

 تهيا  دانشگنه كشنواز  اققصند كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه
 قم دانشگنه اانضي، دانشج  ،قم دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،ق اني اب الفض  -622

 ناشننسيك دانشج اي پزشکي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عضر   ن شرهي   گيد اب الفضر   -622
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه

 یکارشناس مقطع دانشجوی،قم دانشگاه مستقل دانش جویان  اس المی  انجمن کل دبیر،محرمی ابوالفض ل  -1۵۵

 اسالمی حقوق مبانی و فقه-الهیات



 اب الفض  محمد پ ا مسو   علمي ح زه شهيد آواني -621

 نزاگننيب كناشننسي، مدايات ملطع دانشج  "،زنجن  دانشگنه دانشج ان  اسممي  جنمعه دبيي،محمد  اب الفضر   -621
 "زنجن  دانشگنه

 ملطع دانشررج  ،آملي اهلل آات آزاد دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ميكز  شرر اا  عضرر ،نژاد مهنجي  اب الفضرر  -629
 آملي اهلل آات آزاد دانشگنه حل   كناشننسي

 انشگنهد عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه محق ااي شر اا   عضر  ،اوش نيک اب الفضر   -628
 تفيش

 دانشگنه كنزاو  ايدانشج   يمسو   بس کننم،ياب الفض  ن -613

 دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه سينسي فيهنگي فعن ،چ بيني ا سرفي  اب الفضر   -616
 تهيا 

 قنا پيس كناشننسي ملطع دانشج  ،اااک پزشکي عل م دانشگنه اسممي جنمعه ميكز  ش اا  عضر  ،بنقي  اب ذا -613

 اااک پزشکي عل م دانشگنه
 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يمسو    بس  دايح اب ذا -612

 عملط دانشج   شهيقدس دانشرج اي  ح زه تحلي  بياسري  مسرو    و ميكز  شر اا   عضر   حسريني  علي اب ذا -612
 آزاد دانشگنه حل   كناشننسي

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس و حفظ اازشهن يفيهنگ  خنلد اب طنلب -612

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس  مجنز  فضن  مظهي اب طنلب -611

 ي بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقدقننيپشق  ييام اب لفض  -611

 کانیکم مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،تفرش دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول ،دلجو ابولفض ل  -198

 تفرش دانشگاه

 زداعلم وهني  يبس يقننيزااع مسو   سنب  پشق اب لفض  -618

 دانشکده سمن ش شقي ايدانشج   ي/مسو   بس تيي/كنمپياب لفض  صنلح -613

 بيازجن   كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   ياطمعن  / مسو   سنب  بس  فننوا ي/ كناشننس ياب الفقح احد -616

 دانشگنه بجن اد ايدانشج   يشجنع ، معنو  سنب  آم زش بس احد -613

 تهيا  كناشننسي،شياف دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،اب   احسن  -612
 و( حد و تحکيم دفقي) ااوميه صنعقي دانشگنه دانشج ان  اسرممي  انجمن دبيي دواه دو،فياهنني آقنزاناتي احسرن   -612

 هااومي صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي دانشج  ،وحد  تحکيم دفقي اتحنداه عم مي ش اا  عض 

 ننسيكناش ملطع دانشج   تهيا  وصنعت علم دانشگنه(ع) الحسين محقن  دانشج اي هين  عض  تشکي  احسن  -612
 شيمي مهندسي

 كناشننسي ملطع دانشج   منزنداا  دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه تحلي  و بياسي اسق  مسو   تليبين  احسن  -611
 منزنداا  دانشگنه اسممي حل   مقنني و فله ااشد

 بي  ااشد،شخيكيد و اصفهن  صنعقي دانشگنه بسي  سنب  عض ،خلجي احسن  -611



 عل م و( يجك دانشکده انسنني مننبع مس  )اايا  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  فعن  عض ،اضناي احسرن   -619
 تهيا  پزشکي عل م دانشگنه ا  حيفه بهداشت كناشننس،تهيا  پزشکي

 يازيدانشگنه ش هاعل م پن گنهاپن ايدانشج   يمسو   بس ،يناتااحسن  ز -618

 بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقد و نظنا  يدتيعل  داز احسن  -693

 لسقن گ دانشگنه بي  كناشننسي دانشج  ،گلسقن  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه دبيي،پ ا سليمن  احسن  -696
 اب دكقي ،مداس تيبيت دانشگنه بسي  ش اا  عض ،ملدم شيافي احسن  -693
 ندسيمه كناشننسي ملطع دانشج   اه از آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن دبيي اضن غياب احسن  -692

 اه از آزاد دانشگنه عميا 
 دانشگنه حل   دانشکده بسري   سرنب   تهيا ،جننشرين  دانشرگنه  سرينسري   شر اا   سرنب   عضر  "،فيوغي احسرن   -692

 تهيا  دانشگنه سينسي عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،"تهيا 
 زادانشگنه  ايدانشج   يبس  مس   ح زه امنم مهد  مخقنا احسن  -692

 احسن  ممن ا  ، كناشننس ااشد اشقه معناف اسممي و ااتقنطن  ، دانشگنه امنم صند  ع -691

 انشگنهد اوانشننسي كناشننسي ملطع دانشج   كيج خ اازمي دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  عضر   نجفي احسرن   -691
 خ اازمي

 يجنديب  دانشکده كشنواز  يمس   بس ياحسن احمد -699

 عيبي ين ادب و زبن  القحصي  فناغ،تهيا  دانشگنه ادبين  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو   ،بنبنئي احمد -698
 تهيا  دانشگنه

 دانشگنه MBA ااشد ملطع دانشج   شياف صنعقي دانشرگنه ( س)الزهيا هين  اجيااي شر اا   عضر   پييو احمد -683
 شياف صنعقي

 ملطع القحصي  فناغ آزاد دانشرگنه  صرنلحي  شرهيد  دانشرج اي  بسري   ا  ح زه شر اا   سرنب   عضر   تيک احمد -686

 كيج واحد ازاد دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي
 انشگنهد فيزاک كناشننسي دانشرج    منزنداا  دانشرگنه  پناه عل م دانشرکده  پناگنه اسرق   مسرو    حسريني  احمد -683

 منزنداا 
 مماواحد ا يدانشگنه آزاد اسمم يناآو ديح زه شه يمهندس يفن گنهامسو   پن ياحمد دشق -682

 يوا يسممت ش يمجقمع ام زش عنل ايدانشج   يبس ني، جننش  زاونداد احمد -682

 ندسيمه كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،خ  صرندقي  اضرن  احمد -682
 تفيش دانشگنه عميا 

 نس جان ا  نميدانشگنه پ تيو تيب مياضن كيم زاده مسو   تعل احمد -681

 مدا ه يدانشگنه صنعق ايدانشج   ياحمد افيعي دانشج  اشقه مهندسي معد  مسو   فيهنگي سنب  بس -681

 يكناشننس ملطع دانشج   كيج خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسري   فيهنگي قيااگنه مسرل   سرعدآبندداود   احمد -689
 كيج خ اازمي دانشگنه مکننيک مهندسي

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشننسي ملطع عقند ؛دانشج   احمد -688

  جخ ام  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   ي/مسو   بستايامد يآم زش  / اشقه تکن ل ژيحمد عقدالها -333



 عم مي حل   ااشد كناشننسي 91 و 92 سن  دانشج ان  اسممي جنمعه اتحنداه سينسي واحد دبيي عقد  احمد -336
 احمد قلي نژاد ، كناشننسي ، فعن  فيهنگي -333

نه جنمع دانشگ ايدانشج   يبس م ي/ معنو  سرنب  تشک  يفيهنگ تايامد ياصر  / كناشرننسر     ييگيمسر  احمد -332
 اسقن  ب شهي  كنابيد يعلم

 شوشتر یدانشکده علوم پزشک ییدانشجو حی/مسئول بسی/پرستاریاحمد مراد -240

 طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضررررر  ،م ف  نصريتي  احمد -332
 سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه شيم  دكقي  ملطع دانشج  ،سنا 

  مشهد يفيدوس دانشگنه زاست ومحيط طقيعي مننبع دانشکده دانشج اي بسري   ميكز  عضر شر اا     احمدت كلي -331
 مشهد فيدوسي دانشگنه شيم  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  

   نس جا يدانشگنه دولق  يبس  عض  اسق  ش اا ميكز ياحمدحلنن -331

 دانشگاه فسا ییدانشجو جیاحمدرضا دالوند، مسئول بس -248

 شيمي ليسننس ملطع القحصي  فناغ،اصفهن  ن ا پينم دانشگنه دانشج ان  اسرممي  انجمن دبيي،عقنسري  احمداضرن  -338
 محض

 نس جا يدانشگنه دولق  يبس يعلم گنهامس   پن ياوانشننس سننسيل   دانشج  يقن اتاحمداضن  -363

 يمهب مدايات كناشننسي دانشج   السمم عليه حسين امنم دانشج اي بسي  ح زه جننشين كمنلي احمداضن -366

اه تهيا ،عض  سنب    مطهي ديشه يمداسه عنل يفله و حل   اسرمم  ي،كناشرننسر  يهفشرجنن  ي انياحمداضرن ك  -363
 اه تهيا   مطهي ديشه يمداسه عنل  يبس  ش اا

 دانشگنه آزاد ش شقي ايدانشج   ي/مسو   بسي/دامپزشکايس ياحمداضن گ -362

 زداعلم وهني يداحمدكنظميشه ايدانشج   يسنب  بس نيجننش ينيحس احمداضندوست -362

 عم مي حل   ااشد كناشننس( 91 و92 سن )  دانشج ان  اسممي جنمعه اتحنداه سينسي واحد مس و  احمدعقد  -362

  كنابيد يدانشگنه جنمع علم ايدانشج   يبس ي/ معنو  علمکيتجنا  الکقيون    IT ياادوا  دهلن / كناشرننسر   -361
 اسقن  ب شهي

 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يبس يام ا منل داديب اازو -361

 مهندسي ننسيكناش ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي دانشکده بسي  مسو   ننمداا ااشرن  -369

 امييكقيي صنعقي دانشگنه مکننيک
 دانشکده سمن ش شقي ايدانشج   ي/بي /مسو   اسق  بس اسکندا انصنا -368

 بنداعقنس يدانشکده عل م قيآن ،مس   اسمم خداداد -333

 کي/ژنقتيو تيب مي/مسو   تعليسنك اسمن -336

 منعياجق عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،زاده ع ض اسرمن  -333
 انس ج دانشگنه

 ننوه گ  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس ياطمعن  / مسو   علم  فننوا ي/ كناشننس ن يقنسم اسمنء -332

 مدايات اشقه2 تيم دانشج  ،هينزگن  دانشگنه ميكز  ش اا عض ،زاده اسمنءتيكي -332



 شقسقي حل   كناشننسي،ن اشقسقي پينم دانشگنه(س)زانب حضي  پناگنه مسو  ،اسمنبهيامي -332
 ااشد يكناشننس ملطع دانشج  ،گيگن  واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  اسق  مسو  ،افيازه اسرمنعي   -331

 بنداگز واحد اسممي آزاد دانشگنه
  يسق  بسا ينسيمعنو  س -ب شهي ياهلل دانشگنه عل م پزشک هيمنقظيا  بل ن ي/مسر   اسرق  ه    اكقي  ياسرمنع  -331

 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک  دانشج 

 ن ا ميكز ب شهي نميپ ايدانشج   ي/ مسو   سنب  ح زه بس كنابيد يمي/ش دايح  ياسمنع -339

 ...ن يدانشگنه فيهنگ- مس   جهند-زااع  ياسمنع -338

 ميا ع مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج   ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،كنا سريف  اسرمنعي   -323
 تفيش دانشگنه

   مسو فييوزه شهي. ا  خنمنه اهلل اات هنيسقن    ام ز  دانش پناگنه فيمننده جننشرين " ابند  شرمس  اسرمنعي   -326
     زهح فيمننده جننشين( منقظي  شهيد) اضر    خياسرن   ا  حيفه فني دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه انسرنني  نييو

 ملدس مشهد منقظي  شهيد  دانشگنه عميا  مهندسي. كناشننسي ملطع دانشج   "�� منقظي  شهيد دانشگنه
 گنهدانش دانشج ان  اسممي انجمن دبيي زنجن ، دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،ن ا  اسرمنعي   -323

 كنات گيافي كناشننسي(،وحد  تحکيم دفقي) زنجن 
 دا ادواا مخقلف قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يإسمنعي  حسين پ ا معنونت من  بس -322

 اشدا كناشننسي ملطع دانشج  ،چنل س شرهيسرقن    دفقيبسري   تيبيت و تعليم مسرو   ،م سر    السرندا   اشريف  -322
 چنل س واحد آزاد دانشگنه انگليسي زبن  آم زش

  ين ا اادب نميدانشگنه پ  ايدانشج   يبس ياص ي پنشنپ ا مسو   فيهنگ -322
 دانشگنه آزاد ش شقي يدانشکده انسنن ايدانشج   ي/مسو   اسق  بسخازاده/تنا ياص ي عقنس -321

 كنن   مسررو   262اناا  سررنات پناگنه خقينگنا فيمننده ح زه،جننشررين بدني تيبيت مسررو  "،تنجگيدو  اصررم  -321

 اه از ن  پينم ااتقنطن  كناشننسي دانشج  ،"مسجد فيهنگي
 پينم ج ايدانش بسي  مهد  انواا  جهند  گيوه مسو   و گلقنف ن ا پينم دانشج اي بسري   فيمننده  نليقي اطهيه -329

 سو  م  سليمنني محمد الشرهيد  خندم جهند  گلقنف گيوه ن ا پينم دانشرگنه  حسرنبداا   اشرقه  كناشرننسري    گلقنف ن ا
 هيا ت دانشگنه اطمعن  فننوا  مدايات ااشد كناشننسي دانشج    خداداد  شهيد فني دانشکده دانشج ئي بسي 

 و لهف اشقه كناشننسي ملطع دانشج   اسممي مذاهب دانشگنه خ اهيا  بسي  ح زه سرينسي  مسرو    حداد اعظم -328
 اسممي مذاهب دانشگنه ، حل  

 نهدانشگ وحل   فله كناشننسي ملطع دانشج  ،خ اهيا  واحد اسممي مذاهب دانشگنه سينسي مسو  ،حداد اعظم -323
 اسممي مذاهب

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس يقننيپشق ،، جنگلداا يمهندس ن ،ياعظم عقداله -326

 شهيكيد پزشکي عل م دانشگنه منمناي كناشننسي،اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،عليداد  اعظم -323
 عل مپزشررکي دانشررگنه مسررقل  دانشررج ان  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا  سررنب  عضرر ،مقنشرري  اعظم -322

 شيياز ل مپزشکيع دندانپزشکي دانشج  ،شيياز



 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ،،ينهيگ ستاز يكناشننس ،،ي سفااعظم  -322

 ين ا ميكز ب شه نمي/ مسو   سنب  كنن   قيآ  و عقي  دانشگنه پيبنزاگنن تايا/اشقه مد اياضن افسننه -322
 كز ب شهين ا مي نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يانسنن  يوي/مسو   سنب  ن صحياكنا/ اشقه حسنبداا افسننه -321

 هيدانشگنه آزاد ب ش يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس ي/ معنو  فيهنگ  حسنبداا يفيد /كنادان افسننه -321

 و فهفلس كناشننسي ملطع دانشج   خ اازمي دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   ا سرفي  افسرننه  -329
 خ اازمي دانشگنه اسممي حکمت

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس  ييگيو پ يبياس پ ا اهنمن نيافش -328

 دانشج  ،اه از واحد اسممي آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،غممي افشرين  -323
 اه از اسممي آزاد دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي ملطع

 دانشج ،اه از واحد اسممي آزاد دانشرگنه  مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن سرينسري   دبيي،شرمس  كي افشرين  -326
 اه از واحد اسممي آزاد دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي

 يصدوق ديدانشگنه شه-يمس   فيهنگ- نندا نيافش -323

 ارشاد استان همدان یمرکز فرهنگ و هنر اداره  ی المهید دیشه گاهیپا یفرمانده  یمیپورابراه کبرا -2۵0

 دانشگنه امنم صند  ع حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   كشق   اكقي -322
دانشگنه  يناوآ ديشه ايدانشج   يح زه بسر   يتحل يخقي و مسرل  بياسر   مماا  خقي گنهاپن ييسريدب  يعل بااكقي  -322

 مماا يآزاد اسمم

 ملطع دانشررج   اه از چميا  شررهيد دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا عضرر  اسرردبلند اكيم -321
 اه از چميا  شهيد دانشگنه شيمي كناشننسي

 دانشج   ملطع كناشننسي مهندسي هني  دانشگنه وليعصي)ع ( افسنجن -مسو   كنن   فيهنگي اكيم بخشر ده  -321
 )فننوا  اطمعن  دانشگنه وليعصي )ع 

 فناغ،ب شهي فناس خلي  دانشگنه كشنواز  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،هنشرمي  القنين ام -329
 ب شهي فناس خلي  دانشگنه كشنواز  مهندسي كناشننسي القحصي 

 مدايات كقي د ملطع دانشج    بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  سرنب   جننشرين   ابياهيمي اميد -328
 تهيا  دانشگنه دولقي

 يازيدانشکده هني دانشگنه ش ايدانشج   ياعقمند، مسو   بس ديام -313

 بيداا  هنلش مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   دفنع وزاا  بيداا  نلشه دانشرکده  بسري   مسرو    پيمنني اميد -316
 دفنع وزاا  ج يافيناي سنزمن  دانشکده

 بي  مهندسي تقياز شهند دانشگنه تقياز سهند دانشگنه جند اسق  دبيي احيمي اميد -313

   المیا یدانشگاه آزاداسالم ینیدآویشه ییدانشجو جیمسئول حوزه بس یسارائ دیام -290

 شگنهدان بنزاگنني مدايات كناشننسي ملطع دانشرج   ،گلسرقن   دانشرگنه  اسرممي  جنمعه عضر  ،پ ا سرينوش  اميد -312
 گلسقن 



 زمين دااش كناشننسي ملطع دانشج  ،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،صرندقي  اميد -312
 تهيا  مداس تيبيت دانشگنه مهندسي شننسي

 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يبس  ميكز  حل  / عض  ش اا ي/ كناشننس يصنلح ديام -311

 . تهيا  علميه ح زه دو سطح طلقه شياف، صنعقي دانشگنه فيزاک دانشج   فشند  اميد -311
 سيكناشنن ملطع دانشج  ،مشرهد  منقظي  ا  حيفه و فني دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  دبييجنمعه،قنقي  اميد -319

 منقظي  ا  حيفه و فني دانشگنه مکننيک مهندسي
 دانشگنه ج ايدانش بسي  فيهنگي فعن  تقياز، دانشگنه فني دانشکده دانشج اي بسي  اسرق   مسرو   ،مهدو  اميد -318

 مداس تيبيت دانشگنه مکننيک مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،مداس تيبيت
  ااشد بي  يكناشننس  يالقحص فناغمداس  تيدانشگنه تيب ايدانشج   يسنب   بس عض  اينک  ديام -313

 زشکیپ دانشجوی،شیراز پزشکی علوم دانشگاه مستقل دانشجویان اس المی  انجمن س ابق  دبیر،نیکو امید -271

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 نس جا يدانشگنه دولق  يمس    آم زش بس  كشنواز سننسيل  دانشج  دمظل ميام -313

 يييكقيام  تييكنمپ يمهندس يكناشننس ،يقياحمد حق ييام -312
 منلک دانشگنه اققصند ااشد دانشج  ،شنهد دانشگنه بسي  عض ،احمد  اميي -312
 يهنگيف پناگنه، مسو   فيهنگي قنئمشهي،مسو   شرهيسرقن    دانشرج اي  بسري   دفقي فيهني مسر   "،بنبنپ ا اميي -312

 اازش ينش و اثنا حفظ مسو  قنئمشهي،  سپنه فيهنگي بن مشهد،همکنا فيدوسي دانشرگنه  سريدالشرهدا   داشرج اي  هين 
 قنئمشهي سپنه ملدس دفنع هن 

 شياف گنهدانش بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف بي  دانشکده بسي  سنب  مسو  ،بصيي  اميي -311
 لسررمما عليه اكقي علي حضرري  بسرري  پناگنه صررمحيت تنايد و نظنا  و انسررنني نييو  مسررو  ،پ ااامن  اميي -311

 قم دانشگنه اسممي حل   مقنني و فله پي سقه كناشننسي ملطع دانشج  .، قيچک شهيسقن 
 تحنداها سينسي كميسي   عض  نصيي خ اجه دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه ميكز  ش اا  جهننفي عضر   اميي -319

   نصيي دانشج خ اجه دانشگنه مکننيک دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   دانشرج ان   اسرممي  جنمعه
 نصيي خ اجه دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع

ضر  ش اا  ميكز  جنمعه اسممي دانشج ان  دانشگنه خ اجه نصيي عض  كميسي   سينسي اتحنداه  اميي جهننفي، ع -318
ج   دانش،جنمعه اسرممي دانشرج ان  عضر  شر اا  ميكز  بسي  دانشج اي دانشکده مکننيک دانشگنه خ اجه نصيي    

 دسي مکننيک دانشگنه خ اجه نصييملطع كناشننسي مهن

 يفعن  فيهنگ قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يبس يقننيچمک معنونت پشق ييام -393
 عممه نهدانشگ مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن اققصند دانشکده دبيي و ميكز  ش اا  عض ،بهزاد  حسين اميي -396

 طقنطقناي عممه دانشگنه كنابيدهن  و آمنا كناشننسي ملطع دانشج  ،طقنطقناي
 اشقه ا حيفه دكقي  دانشج  ،شنهد دانشگنه اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   سرنب   عضر  ،پننهي حسرين  اميي -393

 شنهد دانشگنه پزشکي
   نس جان ا  نميدانشگنه پ يعل باپ ا  نيحس ييام -392



 دانشررگنه مدايات دانشررکده مسررقل  دانشررح ان  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا عضرر ،داواشرري حسررين اميي -392
 تهيا  دانشگنه دولقي مدايات كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا 

 يم پزشکدانشگنه عل  ايدانشج   يبس يبدن تي/ مسرو   كنن   تيب  يجياح  / اشرقه تکن ل ژ يزااع نيحسر  ييام -392

 ب شهي

 اميي حسين قنسمي، كناشننسي ااشد فله و حل  ، مسو   سنب  سينسي دانشگنه مذاهب اسممي -391

 زین یدشه قرارگاه سابق مسئول قم، دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه دفتر کل دبیر،کالته حسین امیر -287

بس  یج  باقری ش  هید قرارگاه س  یاس  ی  س  ابق عض  و. وارثون نش  ریه مس  ئول مدیر قم، اس  تان الدین

 قم دانشگاه اسالمی حقوق مبانی و فقه کارشناسی مقطع دانشجوی،دانشجویی

 شننسي ااشداميي حسين مکنا ، دانشج   كنا -399

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع پ ا؛دانشج   تيک دولت اميي -398

 ارشد کارشناسی دانشجوی،سمنان اس تان  آزاد های دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول ،رحیمیان امیر -264

 سمنان آزاد دانشگاه صنایع مهندسی

 هن كنننل و تيي س م سنات مداي ا ، اسننه سرينسري   فعن  اجقمنعي، پژوهش ااشرد  كناشرننس  حقيب آ  اضرن  اميي -386
 و تيي س م سرنات  مداي ا ، اسرننه  سرينسري   فعن  اجقمنعي، پژوهش ااشرد  حقيب كناشرننس  آ  اضرن  اميي" مهيوازا 
 "مهيوازا  كنننلهن 

 يليدانشگنه محل  اادب يمسو   سنب  فيهنگ  دياضن سع ييام -383
  ياادب ن يدانشگنه فيهنگ ايدانشج   يمسو   بس نيجننش ،يمننيسل ييام -382

  هیدانشگاه اروم ییدانشجو جیمسئول اسبق بس یشجاع ریام -260

 دانشگنه امنم صند  ع اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   شيفي اميي -382

 دانشگنه آزاد واحد  بنداعقنس  يبس  ش اا عض ي،شهنب ييام -381

 ل مع كناشننسي ملطع دانشج   مشهد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   عنمي  اميي -381
 مشهد اسممي آزاد دانشگنه سينسي

 مييكقييا دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   شيفي شهيد بسي  پناگنه مسو   فقحي اميي -389

 دسيمهن كناشننسي ملطع دانشرج    تهيا  دانشرگنه  مکننيک دانشرکده  دانشرج اي  بسري   عضر   كيمنجنني اميي -388
 تهيا  دانشگنه مکننيک

 نسيكناشن ملطع دانشج  ،بجن اد واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج   بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،گيا اني اميي -233
 بجن اد واحد اسممي آزاد دانشگنه معمنا  مهندسي

 سممال عليه صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشننسي ملطع مکنني؛دانشج   گ  اميي -236
 هعلي صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشرننسي  ملطع اصرفهنني؛دانشرج     محدگ اميي -233

 السمم
 گنهدانش بي  مهندسي كناششننسي ملطع دانشج  ،فني دانشرکده  بسري   عم مي شر اا  عضر  ،حيامي محمد اميي -232

 تهيا 



 كقيي اميي دانشگنه ه افضن ااشد كناشننسي القحصي  فناغ اصفهن  مدااس دا فيهنگي فعن  حسيني محمد اميي -232
 اميي ميادعلي ، كناشننسي مدايات فيهنگي ، مسو   سنات طيح جنمع اققصند ملنومقي ميدو  -232

 و ادم  مهندسي ااشد كناشرننسي  ملطع دانشرج    مشرهد  فيدوسري  دانشرگنه  تشرکيم   واحد دبيي م الانا  اميي -231
 مشهد فيدوسي دانشگنه مقنل اژ 

 اسممي نافمع اشقه پي سقه ااشد كناشننسي دلنشج   صنلحين حلله ميبي و بسي  فعن  عض  اسرد   مهد  اميي -231
 (ع)صند  امنم دانشگنه حل   و
 اميي مهد  زاده م من، كناشننسي ااشد -239

 معناف دااش كناشننسي دانشج   السمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسري   مجنز  فضرن  دبيي  ن ذا  اميي -238
 عم مي گذاا  سينست مدايات و اسممي

 دانشگنه امنم صند  يدولق تاياو مد يمعناف اسمم  ،دانشج  ن ذا ييام -263

 اشقه كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،بننب دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر  ،ن ا  اميي -266

 بننب دانشگنه آ  كنابيدهن  و اانضين 
 دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،اعيابي امييحسين -263

 شياف صنعقي
 حسنبداا  كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،همت شرهيد  دانشرج اي  بسري   ح زه فيهنگي معنو ،اميااي امييحسرين  -262

 غيب تهيا  دانشگنه
 مقنني و فله كناشننسي ملطع دانشج  ،قم دانشگنه الهين  بسي  پناگنه سينسي مسو   و عض ،امييان  امييحسرين  -262

 قم دانشگنه اسممي حل  
  ياف،ش دانشگنه مسجد مداي  شياف، دانشگنه دانشج اي بسي  بهشرقي  شرهيد  مجمع عضر    انصرنا   امييحسرين  -262

 صنناع مهندسي كناشننسي.  شياف دانشج اي ح زه اسننه معنو  شياف، دانشج اي ح زه فيهنگي معنو 
 زداعلم وهني ايدانشج   يمسو   امي به معيوف بس  آخ ند نييحسيام -261

 معد  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه فني دانشکده اسممي جنمعه عضر  ،آذاكيش امييحسرين  -261
 تهيا  دانشگنه

 ايبجن اد ، فعن  دانشج  دانشگنه،افزاانيم يمهندسي،بيات نييحسيام -269

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج   خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   بيننل  امييحسرين  -268
 خ اازمي دانشگنه مکننيک

 مهندسي نسيكناشن ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  اسننه واحد عض ،بيطيفن  امييحسين -233
 شياف دانشگنه بي 

 يعم م دكقي  دانشج   كيمن  پزشکي عل م دانشگنه اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر   پنااز  امييحسرين  -236
 كيمن  پزشکي عل م دانشگنه پزشکي

 سي ب فعن  افسنجن ،عض  مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن عم مي ش اا  عض "،ااوا  نژاد تيابي امييحسرين  -233
 افسنجن  پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دكقي  ملطع دانشج  ،"،   محم  بسي  و آم ز  دانش



 کاربردی شیمی کارش ناس ی   دانش جوی ،رازی دانش گاه  مس تقل  اس المی  انجمن دبیر،ترابی امیرحس ین  -020

 رازی دانشگاه

 ملطع دانشج  ،خيمشهي دااناي فن   و عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،پ ا تيک امييحسرين  -232
 خيمشهي دااناي فن   و عل م دانشگنه دااناي الکقيونيک و مخنبيا  مهندسي كناشننسي

 صنناع هندسيم كناشننسي دانشج   امييكقيي دانشگنه صنناع دانشرکده  دانشرج اي  بسري   فعن  ثلفي امييحسرين  -232
 امييكقيي دانشگنه

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع جننمحمد ؛دانشج   امييحسين -231

 شنهد دانشگنه اسممي حل   و فله اشقه كناشننسي ملطع دانشج  ،.،جليل ند امييحسين -231
 سيمهند كناشرننسي  دانشرج    ااوميه صرنعقي  دانشرگنه  وحد  تحکيم دفقي سرينسري   مسرو    ج ا  امييحسرين  -239

 ااوميه صنعقي دانشگنه مکننيک
 يمهندس ااشد كناشننسي ملطع دانشرج    كنشرن   دانشرج ان   اسرممي  جنمعه سرنب   دبيي چگ نين  امييحسرين  -238

 كنشن  دانشگنه كنمپي تي
 انشگنهد اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    بيجنا ننحيه بسي  فعن   اطهي خ اشيد  امييحسرين  -223

 (ع)صند  امنم
 انشگنهد بي  مهندسي كناشننسي،شنهد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن نظنا  شر اا   دبيي،دااابي امييحسرين  -226

 شنهد
 شج  دان بهشقي شهيد دانشگنه معمنا  و پناه عل م هن  دانشرکده  بسري   پناگنه مسرو    آزاد دهلن  امييحسرين  -223

 بهشقي شهيد دانشگنه محض شيمي كناشننسي ملطع
 بنداعقنس يكيان ديشه يدانشکده فن  يبس مس   ،ذاكي نييحسيام -222

 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه يانسنن  يويانجقيمسو   سنب  ن نييحسيام -222

 بسي  ميكز  ش اا  پيگيي  بياسي گيم ،مسو   دانشگنه دانشج اي بسي  مسو   جننشين"،انجي امييحسرين  -222
 گيم  دانشگنه اسممي معناف و الهين  كناشننسي ملطع دانشج  ،"گيم  دانشگنه دانشج اي

 ع دام ن   دانشگنه جنم ايدانشج   يبس تاح زه وال تيو تيب ميمعنونت تعل ع،اصنن يسيمست مهندس نييحسيام -221

 رجندیب یدانشگاه علوم پزشک جیها مسول بس یسرو نیرحسیام -007

 زدینور  امیدانشگاه پ ییدانشجو جیمسئول بس،  عیصنا یرشته مهندس یدیسع نیرحسیما -008

 ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه پناين فني دانشکده دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،سرعيد   امييحسرين  -228
 تهيا  دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي

 . مشکن  علميه مداسه طلقه صفناان  امييحسين -223
 عممه هدانشگن ااتقنطن  عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،"ا  اسرننه  سرينسري،فعن    فعن "،فيد طيقي امييحسرين  -226

 تهيا  طقنطقناي
 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج   خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   عقنسري  امييحسرين  -223

 خ اازمي دانشگنه مکننيک



 کننيکم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،مدد علي امييحسرين  -222
 تفيش دانشگنه

واحد  يمدانشگنه آزاد اسم ايدانشج   يملدم بس يتهيان ديگنه شهاو آم زش پن تيتيب ن ،معنونتاغف ا نييحسر يام -222

 واحد همدا  يعميا  دانشگنه آزاد اسمم يمهندس يملطع كناشننس  همدا  ،دانشج 

 ج  دانش قم پزشکي عل م دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  شر اا   عضر   فيوغي امييحسرين  -222
 قم پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دندا  دكقي  ملطع

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،شنهد دانشگنه مسقل  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،قنمقي امييحسرين  -221

 شنهد دانشگنه مکننيک
 دانشج اي نشياه سيدبيي. آملي اهلل آات آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه سرينسي  مسرو   ،زاده قلي امييحسرين  -221

 آملي اهلل آات تحليلن  و عل م واحد اسممي آزاد دانشگنه خص صي حل   ااشد كناشننسي دانشج  ،س انن
 سنا ،كناشننسي مهندسي عل م دامامييحسين گ  محمد ، عض  بسي  دانشج اي دانشگنه كشنواز   -229

 لنومقيم اققصند گيوه كنا عض  آم ز  دانش بسي  ملي كنگيه اسرقنني  ائيسره  هيوت عضر  "،محم د  امييحسرين  -228
 دشررهي فني دانشررگنه بسرري  از   عضرر   آم ز  دانش بسرري  واز انداشرره هيوت آم ز  دبيي دانش بسرري  كنگيه
 بهشقي شهيد فني دانشگنه صنعقي بي  كناداني ملطع دانشج  ،"بهشقي

 لطعم دانشج   خ اازمي دانشگنه كنمپي تيعل م و اانضي دانشکده دانشرج اي  بسري   مسرو    مياد  امييحسرين  -223

 خ اازمي دانشگنه كنمپي تي عل م كناشننسي
 زدادانشگنه  ايدانشج   يبس ناالد ناز ديشه گنهازاده مس   پن يملن نييحسيام -226

 دانشگنه آزاد بجن اد  يمهندس يفن ايدانشج   يبس گنها، مسو   پن  ننمداا نييحسيام -223

 بدني تيبيت كناداني محم دآبند شهيسقن  تحلي  بياسي مسو   زاده نقي امييحسين -222
 نس جا يدانشگنه دولق  يبس يمس   فيهنگ کازيف سننسيل  نظنفت دانشج  نييحسيام -222

 ننيس يدانشگنه ب عل يدانشکده مهندس  يپ ا مسو   بس يم س يوحدت نييحسيام -222

منن ، دانشگنه س  يبس ينسيو س يدتيسمنن ، مسو   عل  عميا  دانشگنه سياسي يمهندسر  ، ياحمديام ياضرن يام -221
 ميدم نهند اسقن  سمنن   تشک  هن يفعن  فيهنگ

 مهندسي نسيكناشن القحصي  فناغ،ازد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن  تشکيم  سنب  دبيي،بشيي  اميياضرن  -221

 ازد دانشگنه صنناع
 لطعم دانشج  ،مشهد مسقل  دانشرج اي  مياكز دانشرج اي  بسري   وتحلي  بياسري  مسر و  ،حضريتي  اميياضرن  -229

 مشهد بهشقي شهيد پيداس فيهنگين  دانشگنه اانضي آم زش كناشننسي
 سيدبيي اميوز ميدا  ننمههفقه اادبي  سيدبيي اسقن  دانشج اي هن تشک  همنهنگي مجمع عض "،سعيد  اميياضن -228

 دانشج  ،" اادبي اسقن  ن ا پينم دانشگنه دانشج اي م اضع تقيين ش اا  اسق  خنكي عض  سريخ  دانشرج اي  نشرياه 
 اادبي  اسقن  ن ا پينم دانشگنه اطمعن  فننوا  مهندسي كناشننسي ملطع

 مومیع دکترای مقطع دانشجوی البرز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج مس ئول  ص فایی  امیررض ا  -094

 البرز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی



 جوییدانش بسیج حوزه سابق مسئول دانشجویی، بسیج سازمان باقری شهید قرارگاه عضو،غالمی امیررض ا  -091

 مرکز تهران دانشگاه صنایع مهندسی ارشد کارشناسی،ایالم آوینی شهید

 دانشررگنه ه افضررن ليسررننس ف   صررند  جعفي امنم بسرري  266 ح زه انسررنني نييو  بخش اايس ملکي اميياضررن -213
 امييكقيي

 كقيا د دانشج  ،تهيا  پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشرکي  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   معنو ،مييزااي اميياضرن  -212
 تهيا  پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشکي عم مي

 دانشگنه ي بس ميكز  ش اا  عض  _ امييكقيي دانشگنه نسنجي دانشکده بسي  مسو   اشريفي  زاده نجف اميياضرن  -212

 امييكقيي دانشگنه نسنجي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي
 دانشگنه آزاد بجن اد هاو نشي  زيدانشج  ن يي، سيدب ي انايگييام -212

 دانشگنه اوانشننسي كناشننسي ملطع دانشج   كيج خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين اسدپ ا امييمحمد -211
 كيج خ اازمي

 کارشناسی دانش جوی ،ش اهد  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن اس بق  دبیر،آئین بهش ت  امیرمحمد -097

 شاهد دانشگاه

 ندسيمه كناشننسي ملطع دانشج  ،مشهد فيدوسي دانشگنه مهندسي دانشکده بسري   مسر   ،سرعيد   امييمحمد -219
 فيدوسي دانشگنه شيمي

 زشکيپ عل م دانشگنه پزشرکي   افسرنجن   پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   مسر     شرفيعي  امييمحمد -218
 افسنجن 

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع م ذ ؛دانشج   امييمحمد -213
 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يبس  يوتحل يمسو   سنب  بياس يمييمحمداحيام -216

 عميا  كناشننسي،اشت چميا  شهيد ا  حيفه فني دانشکده بسي  مسو  ،امييمحمدكنظمي -213
 طقيعي مننبع و كشررنواز  دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ميكز  شرر اا  عضرر ،شررنهکم امييمحمدمحمد  -212

 انا  كشنواز  دانشگنه دامي عل م كشنواز  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،سنا 
 3پناه طلقه،زدا پنكنژاد  شهيدا پيداس فيهنگين  دانشگنه دانشج اي بسي  نشياه اسق  سريدبيي ،انجقي امييمحم د -212

 قم بهجت... ا آاه علميه مداسه
 دا عنليتف سنبله اايا ، صرنعت  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   انسرنني  مننبع كن ني معنونت قمني امييمسرع د  -212

 صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   صنعت و علم دانشگنه دانشرج اي  بسري   فيهنگي و سرينسري   هن معنونت
 صنعت و علم دانشگنه

 ملطع دانشرج   ،شرياف  ه افضررن  دانشرکده  بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضرر ،دوسرت  م ل   امييمصرطفي  -211

 شياف دانشگنه ه افضن مهندسي كناشننسي
 ناشننسيك ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  اققصند واحد عض ،جمنعت پييمحمد امييم عظ -211

 شياف صنعقي دانشگنه عميا  مهندسي



 دانشج  ،اايا  پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،كيامي امييمهد  -219
 عم مي پزشکي ا  حيفه دكقيا  ملطع

 مدايات ااشد كناشننسي،كيمن  ازاد دانشگنه اسممي جنمعه دبيي،ااسمني امين -218

 عقيصن دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه نظنا  هيوت عض  و ،دبيي سييجن  جند م سس"،سرنااب  اسرممي  امين -293
 سييجن  صنعقي دانشگنه دانشج ،"دانشج ان  اسممي جنمعه اتحنداه اايسه هيوت ،عض  سييجن 

  ناياسقن  چهنامحن  و بخق  و اسننه ا ينسيدانشگنه شهيكيد، فعن  س ايدانشج   يانگناده  ادواا بس نيام -296
 نسيكناشن ملطع دانشج    تهيا  دانشگنه فني دانشکده دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر    بهيوا  امين -293

 اايا  پقيوشيمي و پليمي پژوهشگنه پليمي مهندسي ااشد
 هقهن ب نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  ياسق  بس  ميكز  بي / عض  ش اا يمهندس  /دانشج  دايح نيام -292

 مقطع التحص  یل فارغ،هرمزگان دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن اس  بق دبیر،خلیق امین -080

 هرمزگان دانشگاه دولتی مدیریت کارشناسی

 تفيش دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه محق ااي ش اا  عض ،خ شگفقنا امين -292
 سمنن   دانشگنه سياسي يمس و  واحد فيهنگ ک،يمکنن يمهندس يكناشننس ،يلماد نيام -291

 رشدا کارشناسی مقطع دانشجوی تبریز دانشگاه دانشجویان اس المی  جامعه تش کیالت  دبیر دیندار امین -087

 تبریز دانشگاه طیور تغذیه گرایش دامی علوم مهندسی

 هندسيم ااشد كناشننسي ملطع دانشج    تهيا  دانشگنه دانشج اي بسري   اسرق   فيهنگي معنو   احمنني امين -299
 تهيا  دانشگنه بي 

 شگنهدان بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   شرياف  دانشرگنه  دانشرج اي  هين  عضر   كيقند امضرنني  امين -298
 شياف صنعقي

 دانشگاه آزاد بجنورد ییدانشجو جی، مسئول بس یحانیر نیام -064

 دانشگاه علم و هنر...- اءیمسول حوزه خاتم االنب-پور یسییر نیما -061

 دانشکده عل م دانشگنه شهيكيد  ناالد ناز ديشه گنهاپن يمس   سنب  فيهنگ يسهياب نيام -283

 دانشگنه شهيكيد ايدانشج   يشقن  ادواا بس نيام -282

 ناشننسيك ملطع دانشج   اايا  صنعت و علم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عضر   قيبنني امين -282
 اايا  صنعت و علم دانشگنه كنمپي تي مهندسي

 يكناشننس ملطع دانشج  ،صرنعت  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضر  ،قيبنني امين -282
 صنعت و علم دانشگنه كنمپي تي مهندسي

 ناسیکارش مقطع دانشجوی(،ره)بروجردی العظمی...ا آیت دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،ماکیانی امین -069

 بروجردی العظمی...ا آیت دانشگاه اقتصاد

 كناشننسي ملطع دانشج  ،اودهن واحد اسممي آزاد دانشگنه  دانشج اي بسي  ٔ ح زه شر اا   عضر  ،ن ا  امين -281
 اودهن اسممي آزاد دانشگنه حل  



 ولقيد مدايات كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه عض ش ااميكز ،ن اان  امين -289
 تهيا  دانشگنه

 یغرب ذربایجاناستان آ انیدانشگاه فرهنگ ییدانشجو جینژاد مسئول بس یول نیام -066

   يشقد  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس اياطمعن  / مسو   اادو  فننوا ي/ كناشننس يدوااهک نهيام -233

 جفننوا  اطمعن ، مسو   پناگنه دانشکده فني مهندسي دانشگنه ازاد اسممي واحد سنند كناشننسي،اميد اصمني -236
 اميد ج اابل  فعن  فيهنگي دانشگنه آزاد -233

 ن سنب  بسي  دانشج اى دانشگنه آزاد بجن اد و مداي خقيگزااى دانشج  خياسن  اض ىمماى جننشي اميد -232

 اميي حسين اعل بي مسو   اادواي ح زه شهيد آواني -232

 كقي د دانشج  ،"اسممي انلمب حنمين  جقهه ، دبيي تهيا  دانشگنه اب مهندسي دكقي  دانشج  ،شيافي اميي -232
 تهيا  دانشگنه  اب مننبع مهندسي

 كناشننسى قم ازاد دانشگنه عميا  مهندسى،بسيجى،مشک اى اميي -231
 عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،گيمسنا دانشگنه دانشج اي بسري   شر اا   عضر  ،اكقيان  امييحسرين  -231

 گيمسنا دانشگنه

 شهر مقائ واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده دانشجویی بس یج  فرمانده آقاجانی امیرحس ین  -048

 شهر قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری کارشناسی مقطع دانشجوی

 قطعم دانشجوی،آمل شهرستان آملی اهلل آیت دانشگاه دانشجویی بسیج مس ئول ،فرد غفوری امیرحس ین  -046

 آملی اهلل آیت دانشگاه حقوق کارشناسی

 مشنواه و يااهنمنا كناشننسي دانشج   خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  تيبيت و تعليم معنونت مل مي اميياضن -263
 خ اازمي دانشگنه  

 دانشج  ،گيم  دانشگنه كشنواز  دانشکده پناگنه مسو   و ااتقنطن  ح زه و مجنز  فضن  مسو  ،شرفنئيه  االين -266
 گيم  دانشگنه كشنواز  اققصند مهندسي اشقه

 مهندسي يكناشننس ملطع دانشج  ،بهشقي شهيد دانشگنه كنمپي تي و بي  دانشکده سرينسري   معنونت،آهنگي اامن  -263
 تهيا  بهشقي شهيد دانشگنه كنمپي تي

 مکننيک مهندسي كناشرننسري   ملطع دانشرج    تهيا  دانشرگنه  مکننيک دانشرکده  بسري   عضر   حجنازاده اامن  -262
 تهيا  دانشگنه

 انشگنهد عميا  كناشننسي دانشج  ،ب شهي لين  انقفنعي غيي دانشگنه فيهنگي ش اا  عضر  ،زانا  دشرمن  اامن  -262
 ب شهي اسقن  لين  غييانقفنعي

 شاهرود یدانشگاه علوم قرآن جیخشت مسوول بس یمیرح مانیا -01۵

 قطعم دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول  جانش ین ،نارنجی درن کرمی ایمان -019

 طباطبایی عالمه دانشگاه شناسی جامعه کارشناسی

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،گيم  دانشرگنه  طقيعي مننبع دانشرکده  دانشرج اي  بسري   خ اهي جننشرين ،آتننا سرفي  -261

 گيم  دانشگنه آبخيزداا  و ميتع مهندسي



 خ اهيا  دانشگنه آزاد ش شقي ايدانشج   ي/مسو   بستايا/مديآذا عقداله -269

 كناشننسي ملطع دانشج  ،ااذه واحد مسقل  دانشرج ان   اسرممي  انجمن بنن ا  عم ا مشرنوا ،پ ا ملصر د   آازو -268
 ااذه آزاد دانشگنه ابقدااي آم زش

 دانشگاه آزاد شوشتر یدانشکده فن ییدانشجو جیآرش لک/برق/مسئول اسبق بس -024

  نابيدك يدانشگنه جنمع علم ايدانشج   يبس يهم  احمي/ مسو   كنن   اققصند ملنومق ي/ كنادانيكمنل آاشرنم  -236
 اسقن  ب شهي

 بنداعقنس يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس نيجننش آامن  پ زش -233

 مواضع استان نییتب یو عضو شورا زدیعلم و هنر  ییدانشحو جیمسئول اسبق بس ییایآرمان در -020

 كناشننسي ملطع دانشج  ،شرياف  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،انصرنا   زاده وثي  آامن  -232
 شياف دانشگنه بي  مهندسي

 ااوميه دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،ااوميه دانشگنه سينسي مسو  ،سعيد  آامين -232
 هي ش ااز  بيننمه اشقه كناشرننسري   ملطع،تهيا  دانشرگنه  ج يافين دانشرکده  بسري   اسرق   مسرو   ،ملدم آامين -231

 تهيا  دانشگنه
 دانشگنه سي ب م اضع تقيين ش اا  عض  - تهيا  دانشگنه الهين  دانشکده بسي  اسق  مسو    نعيم فيشي آاوان -231

 تهيا  دانشگنه اسممي معناف و الهين  كناشننسي ملطع دانشج    تهيا 

 م اضع ينتقي ش اا  عض  - تهيا  دانشگنه الهين  دانشکده دانشج اي بسري   اسرق   مسرو   ،نعيم فيشري  آاوان -239
 تهيا  دانشگنه اسممي معناف و الهين  كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه بسي 

  مطنلعن ااشد كناشرننسري   دانشرج   .،تهيا  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرنب   علمي معنو ،نژاد ابياهيمي آاان -238
 تهيا  دانشگنه اسننه و فيهنگي

  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبسر  يبدن تي/ مسرو   سرنب  تيب   يام ا بننک ي/ كناشرننسر   ن اسرجند  آزاده -223

 ب شهي  اسقننداا

  اادا ل ژ كناشننسي دانشج ،افسنجن  پزشکي عل م دانشرگنه  اسرممي  انجمن شر ااميكز   عضر  ،صرفنا   آزاده -226
 افسنجن  پزشکي عل م

 يازيدانشگنه ش ايدانشج   يبس يپژوهش يمسو   علم ،يآصف سعندت -223

 صند  منما دانشگنه تيبيقي عل م كناشننسي ملطع دانشج  ( ع) صند  امنم دانشگنه بسي  عض  بنقي  حنجي آمنه -222
 خ اهيا  پيداس(ع)
و   ازدانشکده كشنو ايدانشج   يبس ينسي/ مسو   س كشنواز يمهندس يكناشرننسر    / دانشرج  ياسرقم  آمنه -222

 فناس  يدانشگنه خل يعيمننبع طق

 ضمح شيمي كناشننسي ملطع دانشج   اامم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   محقشرم  آمنه -222
 اامم دانشگنه

 نهدانشررگ حداث و قيا  عل م دكقيا  دانشرج   ،مداس تيبيت دانشرگنه  بسرري  ميكز  شرر اا  عضر  ،ابدا  بق   -221
 تهيا  مداس تيبيت



 يدشق  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   ياطمعن  / مسو   بس  فننوا ي/ كناشننس  اسکندا بق   -221
 عل م يپزشک دانشج  ،شهيكيد پزشکي عل م دانشگنه اسممي مسقل  انجمن عم مي ش اا  عضر  ،عظيمي بق   -229

 شهيكيد پزشکي
 بيازجن   كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس ياطمعن  / معنو  سنب  علم  فننوا ي/ كناشننس ينعمق بق   -228

 دكقيا  طعمل دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسري   مسرو    في دليي  بيهن  -223
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي ا  حيفه

 هیدانشگاه اروم ییدانشجو جیمسئول اسبق بسبشاسب  -001
 ن بهقه نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ست،از يكناشننس ، ديزب  بشي -223

  ين ا اادب نميپ ايدانشج   يبس نيجننش  محمديعل نينميبن -222
 ناشننسيك ملطع دانشج   بنب  پزشکي عل م دانشگنه دانشرج    بسري   ميكز  شر اا   عضر   ن ابخش بنينمين -222

 نب ب پزشکي عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  بنب  عضر شر اا    پزشرکي  هل م دانشرگنه  آزمناشرگنهي  عل م
 بنب  پزشکي عل م دانشگنه محيط بهداشت مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  

 بنينمين شقيهي مسو   تيبيت بدني ح زه شهيد آواني -222

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهيا  دانشگنه صنعق  يبس ،،اسننهايدااو يميش يكناشننس ن،،يبهناه آتش -221

 بنهني شهيكيد ديشه ساپيد ايدانشج   يبس ينسيفعن  س يليبهناه خل -221

  كنابيد يدانشررگنه علم ايدانشررج   يبسرر  ميكز  اطمعن  / عضرر  شرر اا  فننوا يصررلح / كناشررننسرر بهناه -229
 ب شهي   اسقننداا

 يمهندس و عل م كناشننسي ملطع دانشرج   ،اامم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،فيزام بهناه -228
 اامم دانشگنه غذااي صنناع

 ش اا عض (. اه)طقنطقنئيعممه دانشگنه الهين  و ادبين  دانشکده دانشج ئي بسي  پناگنه مسو  ،ابنذا غفنا  بهداد -223
 (اه)طقنطقنئي عممه دانشگنه حداث و قيآ  عل م كناشننسي(،اه)طقنطقنئي عممه دانشگنه بسي  ح زه ميكز 

 شرر اا  عضرر  ، اودهن واحد اسررممي آزاد دانشررگنه احمي هم  جمعيت دانشررج اي كنن   دبيي،عقدالمنلکي بهيوز -226
 اودهن واحد اسممي آزاد دانشگنه افزاانيم مهندسي دانشج ،اودهن واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه

 قم ازاد دانشگنه عميا  مهندسى كناشننسى ملطع دانشج ى،بسيجى،اصمنى بهزاد -223

 لیدانشگاه آزاد اردب ییدانشجو جیور مسئول سابق بس لهیبهزاد پ -0۵0

 بهننم اميني ، فناغ القحصي  دانشگنه امنم صند  عليه السمم -222

 کارشناسی،60 سال در السالم علیه ص ادق  امام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  حوزه جانش ین ،امینی بهنام -0۵۵

 ارتباطات و فرهنگ و اسالمی معارف ارشد

 دانشگنه بجن اد اي، فعن  دانشج  يصندق بهننم -221

 بهننم عنش  د ، دانشج   كناشننسي ااشد -221

 بهننم محمد  ، كناشننسي ااشد اشقه مدايات -229

 یانقالب اسالم یو مهندس یدانشکده فن ،یو حرفه ا یدانشگاه فن جیمسئول بس ،یدیبهنام مر -0۵6



   بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقدمجنز  فضن  سيو پناسن -213

 کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،ره نوری محدث عالمه دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول ،ش جاع  پارس ا  -091

 نوری محدث عالمه دانشگاه صنایع مهندسی

 دانشگنه سمنن  تيو تيب ميبي ، مس و  واحد تعل ي،كناشننس ييشيعل پناسن -213

  بسي فيهنگي معنونت مسرو   .قم صرنعقي  دانشرگنه  اسرممي  جنمعه سرينسري   واحد مسرو   " نژاد محسرن  پداام -212
 ملطع دانشج   "اللدا ليله 662 ح زه تحت فجي بسي  پناگنه فيهنگي معنونت مسو   .قم صنعقي دانشگنه دانشج اي

 قم صنعقي دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي
 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ،،ايدااو يمي، ش ،يپيسق  احمنن -212

 حداث و قيآ  عل م كناشننسي ملطع  دانشج  ،قيآني عل م دانشکده بسي  عض ش اا ،پيسق پيينمنئي -212
 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهيا  دانشگنه صنعق  يبس ي، فيهنگ ،يعم م ستاز ي، كناشننس ،يپيوانه سيوسقنن -211

ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع  پرهام روش نایی دانش جوی کارش ناسی    -097

 جانشین حوزه بسیج دانشجویی

 پيهنم شجنع ، فعن  فيهنگي دا م سسه هني  اسننه ا  ااده -219

 اسممي آزاد دانشگنه دوم اتحنداه اايا  دانشج ان  اسممي سنزمن  سينسي دبيي طهمنسقي پيهنم -218

 استز كناشننسي ملطع دانشج  ،اصفهن  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   فعن  عضر  ،صرندقي  پياسرن  -213
 اصفهن  دانشگنه شننسي

 نس جادانشگنه  يانسنن يوين نيزبن  خناجه جننش ينژاد كناشننس يلاطي سناپي -216

 حضي  معص مه دانشگنه دام ن    گنهاپياسن ميهمي مسو   ام زش پن -213

 دانشگنه سمنن   يواحد خ اهيا  بس يانسنن  يويسيافياز مسو   ن پگنه -212

 دانشگنه آزاد ش شقي  خ اهيا  دانشکده كشنواز ايدانشج   ي/مسو   اسق  بسي/دامپزشکايپگنه صفن -212

 ققصندا دانشکده دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو    تهيا ، دانشرگنه  نظي  اققصرند  اشرقه  آم خقه دانش،پيت  پ اان -212
 انشگنهد اققصند كناشننسي ملطع اخي سن  دانشج  ،تهيا  دانشگنه بسي  افقنا  عل م قطب مسرو    تهيا ، دانشرگنه 
 تهيا 

 /اشقه بي زداآزاد  يانسنن  يويپهل ا  زاده مسو   اسق  ن ناپ ا -211

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يفيهنگ ،معنو ايدااو يميش ين،كناشننسين يليخل ناپ ا -211
 يدانشگنه ن اآبند ممسن ايدانشج   يمسو   بس ، نديص ناپ ا -219
 صنعقي نهدانشگ نل  و حم  ااز  بيننمه ااشد كناشننس شرياف  صرنعقي  دانشرگنه  سرينسري   فعن  عليميداني پ اان -218

 شياف
  اازميخ دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  و خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسري   علمي معنونت فيجنمي پ اان -293

 خ اازمي دانشگنه اسممي حل   و فله كناشننسي ملطع دانشج   اسممي حل   و فله كناشننسي دانشج  
 سننها مدايات ااشد كناشننسي دانشرج   ،مماي دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه سرنب   ملنم قنئم،معمن پ اان -296

 (اه)طقنطقناي عممه دانشگنه



 ننيس يدانشگنه ب عل هادانشکده عل م پن  يمسو   بس  كمي نهيس  جعفي ناپ  -293

 انلمب دا مي نشياه مدايمسو   و اسننه واحد مسل  شياف، دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،سرليمنني  پ ان -292
 شياف صنعقي دانشگنه ه افضن  مهندسي كناشننسي،شياف دانشج اي بسي 

 پهي تنبن ، دانشج   كناشننسي ااشد ، كناشننس فننوا  اطمعن  -292

 ننسيكناش كش ا سياسي مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه ننظي هين  سنب  عض  فيد داخشن  پينم -292
 شيياز دانشگنه از هني پژوهش ااشد

 يومقنن فله كناشننسي ملطع دانشج  ،منزنداا  دانشرگنه  اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،ابياهيمي پيمن  -291

 منزنداا  دانشگنه حل  
 ميكز  ا ش ا عض  گيم ، دانشگنه _ شي  مهندسي و فني دانشکده دانشج اي بسري   مسرو   + "،اميني پيمن  -291

 دسيمهن و فني دانشکده ادب و شعي كنن   م سس هيوت عض  شي ، مهندسري  و فني دانشرکده  معناف و قيآ  كنن  
 گيم  دانشگنه صنناع مهندسي كناشننسي دانشج  ،"شي 

 پیمان تقوی، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، مسئول سابق بسیج دانشگاه مذاهب اسالمی -088

 نزاگننيب مدايات كناشننسس  آذاشرهي  ن ا پينم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه مسر     تيم ال  سرلمنني  پيمن  -298
 آذاشهي دانشگنه

   نس جان ا  نميدلقنز ج  مسو   قيآ  و عقي  دانشگنه پ تنبن  -283

 انشگنهد كناشننسي دانشج  ،سنب  فيهنگي ومعنونت دانشج اي بسي  سنب  نشرياه  مسرو   ،محمد  وظناف تناا -286
 اايا  صنعت و علم

 دانشگنه سمنن   يمسو   سنب  واحد خ اهيا  بس يميمل تيانه -283

 های ینماش مکانیک دانشجوی،اردبیلی محقق دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن کل دبیر،لطفی توحید -060

 اردبیلی محقق دانشگاه کشاورزی

 يليمحل  اادب يسيكناشننس زبن  انگل ثيل ديت ح -282
 ااشد كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،دانشرج ان   اسرممي  جنمعه اتحنداه ك  دبيي اجيااي معنونت،محمدزاده ت حيد -282

 طقنطقناي عممه دانشگنه

 تهران فرهنگیان دانشگاه شیمی دبیری کارشناسی مقطع التحصیل فارغ،تهران -069

 دانشررگنه حداث و قيآ  عل م دكقي  داشررنج   مداس تيبيت دانشررگنه دا قيآني و فيهنگي فعن  دااس جنسررم -281
 مداس تيبيت

 سقن ا مهندسين بسي  سنزمن / دزف   ازاد دانشگنه خ ابگنه بنزاسي مس   دانشج اي بسي  عضر   سر اا   جنسرم  -289

 دزف   ازاد دانشگنه م اد مهندسي كناشننسي ملطع القحصي  فناغ خ زسقن 
 آلي شيمي اشدا كناشننسي دانشج  ،گيم  دانشگنه پناه عل م دانشکده دانشج اي بسي  مسو  ،نصفي افيا جنواد -288

 گيم  دانشگنه
 دانشررج   گيم  دانشرگنه  دانشررج ان  اسرممي  جنمعه اجيااي هين  دبيي و ميكز  شر اا   عضر   جعفي  جعفي -233

 ليسقن  دانشگنه انسنني مننبع مدايات دكقي 



 گننوه  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يهم  احمي/ مسو   بس ي/ كناشننسيسيائ جعفي -236

 كناشننسي اشقه معناف اسممي و اققصند دانشگنه امنم صند  عجعفي عنافي، دانشج    -233

 حقوق یهمدان، دانشجو مقطع کارشناس یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیجعفر ورزنده ، مسئول بس -۵40

 دیهدانشگاه ش ییدانشجو جیارشد رشته فقه و حقوق جزا ؛ مسئول سابق بس ی؛ کارش ناس  یوس ف یجعفر  -۵40

 مطهر مینس هیمسئول نشر ریمشهد و مد یمطهر

 مماواحدا يدانشگنه آزاداسمم ينادآويشه ايدانشج   يح زه بس نيجننش يجعفيلطف -232

 دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  و آم ز  دانش بسي  سرنزمن   واز انداشره  هيوت عضر  ،م اد مياد  الدان جم  -231
 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،كنسپين فني دانشکده

 دندانپزشکي  دندانپزشکي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  مسو    ظه ا منقظيا  جهند  گيوه عندلي جم  -231
 دانشگنه ي ب مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،نژاد عصناه جم  -239

 شياف صنعقي

 شهرکرد یو کاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیمسول حوزه بس یجالل غزال -۵46

 قيازت دانشگنه ام خقگن  دانش جهند  گيوه مسو   و تقياز دانشگنه جهند  گيوه اسق  مسرو    غضرنفي   جم  -263
 اادبيلي محل  دانشگنه كشنواز ، هن  منشين مکننيک ااشد كناشننسي

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع پ ا؛دانشج   نلد  جم  -266

 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي دكقيا  دانشج  ،تهيا  دانشگنه  بسي  ميكز  ش ااهن  عض ،كزاز  جمن  -263
  ا اواحد ا يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يمسو   بس  جمن  مياد -262

 شکيپز   اشقه دانشج   گلسقن  پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   اازد  ج اد -262
 گلسقن  پزشکي عل م دانشگنه

 طقيعي مننبع و كشررنواز  عل م دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ظهي  پنشررن شررهيد پناگنه مسررو  ،آشررين  ج اد -262
 يعيطق مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه كشنواز  هن  منشين مکننيک مهندسي كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،سرنا  
 سنا 

 انشج  د مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   في بخشر ده  ج اد -261
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي ا  حيفه دكقي 

 دانشگاه آزاد بجنورد ییدانشجو جیپاک ، مسئول سابق بس جواد -۵17

 دا) شياف ح زه محق ا  مدايات شرياف مسو    دانشرج اي  ح زه آم زش معنونت سرنب   مسرو   "  حجت ج اد -269
 نااخت ااشد كناشننسي ملطع دانشج    "اسمم تنااخ   زمينه دا مداّس و پژوهشگي (اسممي انلمب معناف   زمينه
 بهشقي شهيد دانشگنه اسمم

   راز،یدانشگاه ش جیمسئول بس ،یجواد خداداد -۵16

 وحد  ميدفقي تحک يعم م  سنب  ش اا عض  دانشگنه تهيا   كشنواز يمهندس  يفناغ القحص يج اد ااحم -233

 يجنديب  دانشکده كشنواز ايدانشج   يزااع مس   اسق  بس ج اد -236

 ج اد عيفنني، كناشننسي معمنا  دانشگنه قم -233



 ازاد نهدانشگ كناشننسي دانشج   شهيقدس ازاد دانشگنه دانشرج اي  بسري   ح زه مسرو    جننشرين  فناضري  ج اد -232
 شهيقدس

 دانشگنه سمنن  يعل م انسنن گنهامس و  پن ،يميش يمهندس يچشمه، كناشننس ينجف ج اد -232

 شهدم پزشکي دكقيا ملطع دانشج   مشهد پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ش اا  عض  زاده ا سف ج اد -232
  حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   عليزاده  حنمد -231
 آزاد گنهدانش فني دانشکده تحلي  و بياسي مسو   و فني دانشکده دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر  ،اسرد   حنمد -231

 جن ب تهيا  واحد آزاد دانشگنه سنزه-عميا  مهندسي ااشد كناشننسي،كيج واحد اسممي

 دانشگنه آزاد بجن اد يعل م انسنن ايدانشج   يبس گنهاآزادزاده، مسو   پن حنمد -239

 خقلفدا ادواا م قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يبس ينسيو مس   كنن   س نيجننش ن ينيشيحنمد پ -238

 یدانشجوی های تشکل هماهنگی مجمع اردبیل دبیر دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول "،حس نلی  حامد -۵04

 زیکفی کارشناسی مقطع دانشجوی،"دانشجویی بسیج کش وری  مواض ع  تبیین ش ورای  اردبیل عض و  اس تان 

 اردبیلی محقق دانشگاه

 هيدانشگنه آزاد واحد ااوم  يتحل يزاده مسو   بياس ايدا حنمد -226
 عل م اشدا كناشننسي تهيا  دانشگنه سينسي عل م و حل   دانشکده دانشج اي بسي  سنب  جننشرين  اضرناي  حنمد -223

 تهيا  دانشگنه اجقمنعي
 كيمننشنه  مسو   سنب  دانشگنه ااز ايحنمد اضن -222

 واحد اودا )اسقن  هيمزگن ( يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس مس  ي، حنمد اوحنن -222

 سيسين عل م ااشد كناشرننسي ،اصرفهن   دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن اسرق   سرينسري   دبيي،سرنناي  حنمد -222
 دانشگنهنصفهن 

 يكناشننس ملطع دانشج   تهيا  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه طنا  نشرياه  سرنب   سريدبيي  صرندقي  حنمد -221
 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي

 مکننيک دانشکده دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   و فيهنگي و سرينسري   اسرق   معنو ،زاده غياب حنمد -221
 تهيا  دانشگنه اققصند اشقه ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه

 اصفهن  پزشرکي  عل م و اصرفهن   هن  دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر   فدااي حنمد -229
 اصفهن  دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ( تشکيم  مسو  )
  ولقيد مدايات ااشد دانشج  " مشهد اسممي ازاد دانشگنه انسنني عل   دانشرکده  بسري   مسرو    كنشرنني  حنمد -228

 "مشهد اسممي آزاد دانشگنه

 ليسننس, خ زسقن  دانشگنهي جهند,  عميا  مهندس،بسي  ش اا  عض ،نژاد كنظم حنمد -223
 حنمد ممن ا  ، كناشننسي ااشد از دانشگنه امنم صند  ، فعن  دانشج اي -226

 دانشجوی،60 تا 64 های سال از  یزد صدوقی شهید بیمارستان دانشجویی بسیج مسئول ،هوشنگ حامد -۵02

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ایرانی طب تخصصی دکتری مقطع



 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يبس يمسو   سنب  ام امنل حنمدخناكن -222

 زداعلم وهني يداحمدكنظميشه يمسو   سنب  فيهنگ يماحنمدكي -222

 یجبس سابق س یاسی  دبیر و اردبیلی محقق دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن اس بق  دبیر،حامدیاری -۵0۵

 اردبیلی محقق دانشگاه از اتمی فیزیک التحصیل فارغ،اردبیلی محقق دانشگاه دانشجویی

 مهندسي كناشننسي دانشرج     قم دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر    ج ا د  حننيه -221
 قم دانشگنه كنمپي تي

 اسممي مذاهب دانشگنه ، قيآ  عل م اشقه كناشننسي ملطع دانشج   بسي  اعضن  از مهي  حننيه -221

 دانشگنه بجن اد ايدانشج   يسنب  خ اهيا  بس نيخل  ذكي ابند ، جننش حننيه -229

 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن  حننيه كيمي مسو   تحلي  و بياسي -228

 ناشرننسي ك ملطع دانشرج    "بهشرقي  شرهيد  پزشرکي  عليدتي عل م و پيگيي  بياسري  مسرو   "  في مينناي حننيه -223
 بهشقي شهيد پ ع كنادامنني

 وزاا  دفنع  دانشگنه نلشه بيداا ايدانشج   يمسو   سنب  بس زادهيعل بيحق -226

 حجت اسمنعي  بيگي ، كناشننسي القيونيک ، دانشگنه قم -223

  ناياسقن  چهنامحن  و بخق ينسيفعن  س  حجت االسمم ج اد ننصي -222
  ياادب ن يدانشگنه فيهنگ ايدانشج   يبس يحجت داداش زاده، مسو   بنزاس -222

 سنا .ليسننس،پناگنه ش اا  عض ،كنظمين  حجت -222

 هیدانشگاه آزاد اروم ییدانشجو جیمسئول بس زادهی قل یمهد حجت -۵۵9

آزاد  ییدانشجو جیحوزه بس زد؛فرماندهیاستان  ییدانش جو  جیمواض ع بس    نییتب یش ورا  ریدب ریحجت م -۵۵7

  زدی

 دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   عضر  ،نلي حجت -229
 شياف صنعقي

 ن يامنم جعفي صند )ع( دانشگنه فيهنگ ساپيد  يمسو   بس ن ااحمد ثاحد -228

 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يخ اهيا  اسق  بس ني/ جننشمييپل يسياداا /كناشننس ثاحد -213

 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يخ اهي  بس نيجننش يصنلح ثاحد -216

 و پژوهشي علمي و زاست محيط از حفنظت سممت كنن   و دانشرج اي  هن  نشرياه  دا عضر ات   حيدانين حداثه -213
 عل م سيكناشنن ملطع دانشرج     ن اسري  ملنله كناگنه دا شريكت  دانشرگنه  خيياه گيوه دانشرگنه  تيبيقي عل م كنن  
 قم فيهنگين  معص مه حضي  دانشگنه تيبيقي

 و پژوهشي علمي و زاست محيط از حفنظت سممت كنن   و دانشرج اي  هن  نشرياه  دا عضر ات  حيدانين حداثه -212
 عل م يكناشرننس  ملطع دانشرج    ن اسري  ملنله كناگنه دا شريكت  دانشرگنه  خيياه گيوه دانشرگنه  تيبيقي عل م كنن  
 قم فيهنگين  معص مه حضي  دانشگنه تيبيقي

 ننحيه سررينسرري مسررو  / سررينسرري فعن  اصررفهن  دانشررج   عقي  و قيآ  و معناف دانشررگنه"،نيامنني حداثه -212
 اصفهن  عقي  و قيآ  و معناف دانشگنه/   معلم تيبيت كناشننسي ملطع دانشج  ،"دانشج اي



انشگنه د ايدانشج   يبس ينسيس  عض  ش اا ،يدامپزشک يتخصرص   ملطع دكقيا  دانشرج     ،ااشرعي  حسرنم  -212
 يازيش

 انشج  د امييكقيي صنعقي دانشگنه عميا  دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   كمنقي  الدان حسرنم  -211

 امييكقيي صنعقي دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي ملطع
 لطعم دانشج  ،اااک دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن سرينسري   دبيي ملنم قنئم،مهنجياني الدان حسرنم  -211

 اااک دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي
 نيم پي تيكنم كناداني ملطع دانشج  ،پ ا شمسي شهيد دانشکده دانشج اي بسي  اسرننه  مسرو   ،حسرينى  حسرنم  -219

 پ ا شمسي شهيد دانشکده افزاا

 دانشجویان اس المی  انجمن اس بق  دبیر بابل، پزش کی  علوم دانش گاه  پزش کی  دانش جوی ،رودگر حس ام  -۵96

 دانش  جویان اس  المی های انجمن اتحادیه مرکزی ش  ورای س  ابق عض  و بابل، پزش  کی علوم دانش  گاه

 بابل پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجوی،مستقل

 فننوا  ااشد كناشننسي دانشج  ،صرنلحن   عنلي آم زش م سرسره   شرهيدعلمداا  پناگنه مسرو   ،سرنالافي  حسرنم  -213
 اطمعن 

  حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   داخشنده  حسن -216
 دانشررگنههن  م اضررع تقيين شرر اا  دبيي _ ن ا واحد اسررممي آزاد دانشررگنه ح زه اسررق  فيمننده،اسررد  حسررن -213

 گمننم هدا ش سناقي  جهند  قيااگنه مسو   _ ن ا شهيسقن  دانشج اي بسي  دفقي سينسي مسو   _ ن ا شرهيسقن  
 ن ا واحد اسممي آزاد دانشگنه افزاا نيم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  _ سنز مسقند و كناگيدا  _
 يعيو مننبع طق  دانشگنه عل م كشنواز ايدانشج   يح زه بس  مجنز  و فضرن   قيامسرو   سرن   ن ،ينيحسرن ام  -212

 گيگن 

 ل  ح كناشننسي،دمنوند اسممي آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،بندوام حسن -212
 كناشننسي ، دمنوند آزاد دانشگنه ،

 عضو –بوشهر  یدانشگاه علوم پزشک ییدانش جو  جی/ مس ئول بس   یدندانپزش ک  یحس ن باربرز/ دانش جو   -۵7۵

 کشور یعلوم پزشک یدانشگاه ها ییدانشجو جیبس یهماهنگ شورای

 يازيدانشگنه ش ايدانشج   يبس تيو تيب مي: مسو   تعليناحسن بحي -211
 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس سنب  نيجننشي قيحق حسن -211

 ا ميكز ن نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس  ميكز  نيم افزاا/عض  سنب  ش اا يقمي /اشرقه مهندسر    ديحم حسرن  -219
 ب شهي

 ب شهي   يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يسنب  بس ني/ جننش پيسقنا ي/ كناشننسشمندااند اياضن حسن -218

 دانشگنه آزاد بجن اد   ايدانشج   يبس ني، جننش يحنناا حسن -293

 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يمسو   سنب  اميبه معيوف بس يزااع حسن -296

 عليه السمم صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع ش اهد ؛دانشج   حسن -293

 رجندیب یدانشگاه صنعت جیمسول بس یصادق حسن -۵80



  ين ا اادب نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يقننيمسو   پشق ن يحسن عقنس -292
 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه يانسنن  يويمسو   سنب  ن يعقدلله حسن -292

 ااوميه هدانشگن مکننيک مهندسي كناشننسي،ااوميه دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  مسو  ،علييضنزاده حسن -291
 كناشننسي طعمل دانشج  ،بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  مجنز  فضن  كناگيوه،منطلي حسن -291

 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي
 نهدانشگ امنا كناشننسي ملطع دانشج  ،زنجن  دانشرگنه  ح زه فنوا و عل م پناگنه فيهنگي مسر   ،احمد  حسرين  -299

 زنجن 

 حسين اسمنعيلي ، كناشننس مهندسي فيزاک -298

 بسیج مواضع تبیین شورای عضو و نیشابور آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه مسئول اصغرزاده حس ین  -۵64

 نیشابور آزاد دانشگاه میکروبیولوژی ارشد کارشناسی دانشجوی رضوی خراسان استان دانشجویی

 یخراسان شمال ییدانشجو جیمواضع بس نییتب یشورا ری، دب یاکبر نیحس -۵61

 دانشگنه امنم صند  يدولق تاياو مد يمعناف اسمم  ي،دانشج يبنزگ نيحس -283

 فيزاک اانضي اشقه آم ز دانش،كش ا آم ز  دانش بسي  همفکي  ملي كنگيه اانست،بنقي  حسين -282
 دانشگنه ، متسم نظنم مدايات كناشننس،تهيا  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين،بخقينا  حسرين  -282

 تهيا  پزشکي عل م
 كناشننسي ملطع دانشج    شهيا  ع  محمد آ  قنئم مسجد شهي  بسي  ميكز  ش اا  عضر    بياهي حسرين  -282

 السممعليه صند  امنم دانشگنه منلي مدايات و اسممي معناف
حسرين بن سرعيد،دانشرج   اشقه مهندسي مکننيک،مسو   پناگنه بسي  دانشج اي دانشگنه صنعقي جند  شنپ ا     -281

 دزف  

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس آم زش ن يبهيام نيسح -281

 قديم يو كناشننس عل م قيآن يفعن  فيهنگ نيبهن نيحس -289

 نمپي تيك مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج   شياف دانشرگنه ( س)الزهياء هين  فيهنگي فعن  بيگي حسرين  -288
 شياف دانشگنه

 شياف دانشگنه صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،بسي  فعن ،تيابي حسين -133
 اققصند دااش كناشننسي دانشج   اه از چميا  شهيد دانشگنه دانشج اي بسي  سرينسري   مسرو    جعفيپ ا حسرين  -136

 تهيا  دانشگنه
 پزشکي دانشج  ،بنب  پزشکي عل م دانشج اي بسي  ميكز  ش دا  عض ،جعفي  حسين -133

 دانشگاه المرد ییدانشجو جیزاده، مسئول بس یحاج نیحس -940

 دسيمهن كناشننسي ملطع دانشج   مشهد فيدوسي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرينسري   مسرو    حلي حسرين  -132
 مشهد فيدوسي دانشگنه بي سيسقم مکننيک

 دانشکده نفت آبندا   يوتحل ي/معنونت بياسيبنزاس ي/مهندسايخزا نيحس -132

 دانشگنه آزاد آبندا  م يو تشک يبي /مسو   اسق  بنزاس ي/مهندسيسادا نيحس -131



 اشننسيكن ملطع دانشج  ،خ   واحد - ااوميه دانشگنه فني دانشکده دانشج اي بسي  مسو  ،ان  دست حسرين  -131
 ااوميه دانشگنه عميا  مهندسي

 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يعميا / مسو   كنن   وازش و ج انن  بس ياادمهي/مهندس نيحس -139

 ننسيكناش ملطع دانشج   اادبيلي محل  دانشگنه داشنج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض  اجقي حسرين  -138
 اادبيلي محل  دانشگنه كنمپي تي عل م

 گنهدانش فني دانشرکده  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   و سرنب   سرينسري   معنو ،تقياز  احيم حسرين  -163
 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا 

 تحنداها عم مي اوابط ملنم ليسقن ، قنئم دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه ميكز  ش اا  عض "،اشقينني حسين -166
 ليسقن  دانشگنه كناشننسي، دانشج ،"دانشج ان  اسممي جنمعه

 و زبن  شننسيكنا القحصي  فناغ،سمنن  دانشگنه انسنني عل م دانشکده دانشج اي بسي  سنب  عض ،زانا  حسرين  -163
 سمنن  دانشگنه فناسي ادبين 

 سي ب السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع زاقنده؛دانشج   حسين -162
 حسين شنه پي  ، ااشد عل م سينسي ، دانشگنه تهيا  -162

 مسو   دفقي و ااتقنطن  نيشنه نيحس -162

 بي سيسقم مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اامم دانشگنه دانشج اي بسري   جننشرين ،شرفيعي  حسرين  -161

 اامم دانشگنه
 شک ت همنهنگي مجمع اادبيلي دبيي محل  دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن سنب  دبيي" پ ا شرمسري   حسرين  -161

 اادبيلي محل  دانشگنه اانضي دانشج   "اادبي  اسقن  دانشج اي هن 
 همدا  ننيس يدانشگنه ب عل ايدانشج   يبس يندگافيج د.مسو   سنب  ح زه نمن يصداقق نيحس -169

  ياادب ن انميپ ايدانشج   يبس يمسو   بنزاس  طنهي نيحس -168

 هيااوم يدانشگنه صنعق ايدانشج   يمسو   سنب  بس يعقداله نيحس -133
 كناشننسي ملطع دانشرج   ،غيب تهيا  آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،عقدالهي حسرين  -136

 غيب تهيا  آزاد دانشگنه مکننيک مهندسي
 صنداقق كناشننسي ملطع دانشج  ،اصرفهن   دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن سرينسري   دبيي،عزاز  حسرين  -133

 اصفهن  دانشگنه
 حسين عليپ ا ، دانشج   دكقي  ، فناغ القحصي  دانشگنه امنم صند  عليه السمم -132

  القحصرري  فناغ. مشررکن  علميه ح زه طلقه صررنعت؛ و علم دانشررگنه جهند  گيوه سررنب  عضرر  عليزاده حسررين -132
 اايا  صنعت و علم دانشگنه افزاا نيم مهندسي

 آبندا   دانشگنه هن ايدانشج   يمسو   بس/ عاصنن ي/ مهندسزادهيعل نيحس -132

     حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   فناانب حسين -131
 عميا  هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،قم دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي قيااگنه فعن  عض ،فليهي حسين -131

 قم دانشگنه



 و آمنا كناشننسي ملطع دانشج  ،ليسقن  دانشگنه دانشج اي اسممي جنمعه ميكز  ش اا  عض ،پ ا قنسم حسين -139
 ليسقن  دانشگنه كنابيدهن

 دانشگنه صداا  يوصن  القيز و فعن  بس يم سسه فيهنگ ي.ميب،،صدااينيم افزاا،كناشننس  تييكنمپ،پ ا يقل نيحس -138

 ننسيكناش ملطع دانشج  ،اادبي  ن ان عنلي آم زش م سرسره   دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو   ،قنقي  حسرين  -123
 امنم اندگنا واحد آزاد دانشگنه حسنبداا 

 تمد  و نااخت اشقه كناشننسي ملطع دانشج ،تهيا  دانشگنه الهين  دانشکده بسي  سنب  مسرو   ،كنشرنني  حسرين  -126
 تهيا  دانشگنه اسممي مل 

 دبيي  كناشننسي ملطع دانشج  ،گيم  اسقن  فيهنگين  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   مسرو   ،كنووسري  حسرين  -123
 گيم  فيهنگين  دانشگنه اسممي معناف

  فله اشدا كناشننسي ملطع دانشج   ع صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  كنوانني حسرين  -122
 ع صند  امنم دانشگنه حل   و

 بوشهر یدادگستر یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس یکرم نیحس -900

 مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  سرينسي  واحد عضر  ،كيامي حسرين  -122
 شياف صنعقي دانشگنه ه افضن

 ياجقمنع عل م ااشد كناشننس كش ا دانشرج اي  خ اه عدالت جنقش ميكز  شر اا   سرنب   عضر   كميلي حسرين  -121

 طقنطقناي عممه دانشگنه
 هين ا ااوم نميدانشگنه پ ايدانشج   يمسو   اسق  بس  ققند يك نيحس -121
 )اه(ايدانشگنه عممه طقنطقن  يسنب  بس ،مس   طند يننيك نيحس -129

 اسررقن  (ع)محمدبنقي امنم ا  وحيفه فني دانشررگنه  دانشررج اي بسرري  سررنب   مسررو  ،گلسررقنني  حسررين -128
 انشگنهد بيداا  نلشه آم خقه دانش،كش ا ا  وحيفه فني دانشگنه دانشج اي بسري   واز انداشره  عضر هيوت /منزنداا 

 منزنداا  اسقن (ع)محمدبنقي امنم ا  وحيفه فني
 بي /مسي   اسق  بسي  دانشج اي صنعقي جند  شنپ ا دزف  حسين من  اميي/دانشج   اشقه مهندسي -123

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف اشقه آبند ؛دانشج   احمد محمد  حسين -126
 يكناشننس ملطع دانشج   اسرفياان  دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن تشرکيمتي  عضر   معصر مي  حسرين  -123

 اسفياان دانشگنه صنناع مهندسي
 ملطع دانشررج  ،اسررفياان عنلي آم زش مجقمع عقي  و قيآ  كنن   ميكز  شرر اا  عضرر ،معصرر مي حسررين -122

 اسفياان عنلي آم زش مجقمع م ادومقنل اژ  مهندسي كناشننسي

 یکارشناس مقطع دانشجوی،آباد خرم اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،فرد موحدی حس ین  -900

 بازرگانی مدیریت

 يم پزشکدانشگنه عل  ايدانشج   يبن  بس دهاد هامسو   نشي يا/ مد  اشرقه پيسقنا   / دانشرج  ينعمق نيحسر  -122
 ب شهي



 عن السمم؛ف عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسرممي  معناف كناشرننسري   ملطع نلد ؛دانشرج    حسرين  -121
 بسي 

 زداعلم وهني  ايدانشج   يبس هانشي يسنب يسيدب يوحدان نيحس -121

   هيب ش ن ا پينم دانشگنه تيبيقي عل م  كناشننسي ملطع دانشج  ،خ اهيا  بسي  فعن  بسي ،حسيني -129
 حسين اسمعي  پ ا طيقي مسو   نييو  انسنني ح زه شهيد آواني -128

 ازاد دانشگنه افزاا نيم كناشننسي مشهد آزاد دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  عض  دست آانه حسين -123
 گيمسنا  حسين اضناي دانشگنه سياسي -126

 فعن  و ز ميك ش اا  سنب  عض  و فيدوسي دانشگنه پناه عل م دانشکده دانشج اي بسري   فيمننده،كفنش حسرين  -123
 فيدوسي دانشگنه شيمي كناشننسي ملطع دانشج  ،آم ز  دانش اسممي انجمن مسو   و نمنانده و فيهنگي

 مجدم دانشگنه دولقي گيمسناحسين  -122

 سنب  يو مس   فيهنگ  مجنز  مس و  فضن_زداآزاد  _يپزشک_السندا  مهمنندوست مهيحک -122

ا ادواا د قديم يدانشررکده عل م قيآن ايدانشررج   يبسرر  ييگيوپ يو كنن   بيسرر ،يحمد عطناد مسرر   كنن   علم -122
 مخقلف

 بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقد نيجننش  حمد منص ا -121

خقلف دا ادواا م  قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   ياز بس يكنن   امي به معيوف و نه و ،مسر   ن يقيحمزه حق -121

 يازيدانشگنه ش ايدانشج   يبس فعن ،

 نب س دبيي ننئب)بييجند دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض  سن  سره  خسريو   حمزه -129
 انجمن معکس نشياه اسق  دبيي سي/انجمن اسق  سرينسي  دبيي/بييجند دانشرگنه  مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن
 دبييجن دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ( بييجند دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي

 کارشناسی مقطع دانشجوی،هرمزگان دانشگاه مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،دس تیار  حمزه -9۵6

 هرمزگان دانشگاه استراتژیک مدیریت ارشد

 ياتمدا كناشننسي ملطع دانشج   ااوميه دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر   مطلقي حمزه -113
 ااوميه دانشگنه

 نس جا يدانشگنه دولق  يبس  آذاب  عض  اسق  ش اا ميكز ديحم -116

 بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   زاب  دانشگنه ميكز  ش اا  عض  نژاد بهيامي حميد -113
مشنوا  -  ميدانشگنه گ دياسنت  يعض  بس م يدانشرگنه گ   ملطع دكقي ياشرقه جنمعه شرننسر     يسر يپ اع ديحم -112

ك  اسررق  ادااه ك  فيهنگ و ااشررند  يامد- م ياسررقن  گ  دا دانشررگنههن  ملنم معظم اهقي يندگانهند نمن سيائ
 م يگ ياسمم

 دانشگنه امنم صند  يدولق تاياو مد يمعناف اسمم  ت انن،دانشج  ديحم -112

 و اسممي معناف ن ذا ،دانشج   اميي  صند  امنم دانشگنه دولقي مدايات و اسممي معناف ت انن،دانشرج    حميد -112
 صند  امنم دانشگنه منلي مدايات و اسممي معناف ابنني،دانشج   محمد  صند  امنم دانشگنه دولقي مدايات



 ح زه هطلق تهيا  مشکن  علميه ح زه طلقه/ شياف دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   جملي حميد -111
 شياف صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي/ تهيا  مشکن  علميه

 قم علميه ح زه طلقه قم ح زه طلقه فيد جهننشنهي حميد -111

 مداس و حل   مقنني و فله ااشد كناشننس،منزنداا  دانشج اي بسري   فيهنگي و سرينسري   فعنال  از،حقيقي حميد -119
 دانشگنه سنب 

 دانشگنه  حل  كناشننسي،ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسري   عضر   و ملدس دفنع ااثناگي و ازمنده،نين حسرن  حميد -118
 كيج ن ا پينم

  اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   آااني اكقيزاده علي  اضن حميد -113
 شياف دانشگنه صنناع مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج ،اضناي اضن حميد -116
 ااشد  دانشگنه امنم صند  ع يملطع كناشننس  دانشج  نين  اضن مهدو ديحم -113

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع ژان ؛دانشج   حميد -112

 يل م پزشکدانشگنه ع ايدانشج   يبس  زاو بيننمه ا م ي/ معنونت  تشک ي/ اشرقه دندانپزشک يخيم يقيط ديحم -112
 ب شهي

 هیاروم یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیزاده مسئول اسبق بس یقل دیحم -97۵

 لطعم القحصي  فناغ  كيدسقن  پزشکي عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه سرنب   مسرو     محمدجنني حميد -111
 كيدسقن  پزشکي عل م دانشگنه پيت دامنني كناشننسي

 فيهنگي دا م سسه هني  اسننه ا  ااده حميد مظنهي  ، فعن  -111

 ارشد کارشناسی دانشجوی،بیرجند دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن اس بق  دبیر،نظریان حمید -978

 تهران دانشگاه عمومی حقوق

 يمهندس كناشرننسي  ملطع دانشرج   "،بييجند ن ا پينم دانشرگنه  احيمي شرهيد  ح زه مسر و  ،ابند  هنشرم  حميد -118
 "معمنا 

 انشگنهد مدايات ااشد كناشننسي،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عضر  ،پ ا امنمي حميداضرن  -193
 تهيا 

 دسيمهن كناشننسي ملطع دانشج  ،كيج آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،بخشري  حميداضرن  -196

 كيج آزاد دانشگنه بي 
 دانشگنه امنم صند  عحميداضن پيهيزكنا ، دانشج   دكقي  ، فناغ القحصي   -193

 ممالس عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع قمي؛دانشج   حسيني حميداضن -192
 تل ازا   دگيكنن تهيه ااشد كناشننسي دانشج   صداوسيمن دانشگنه دانشج اي بسي  سيپيست حيدا  حميداضرن  -192

 صداوسيمن دانشگنه
 كقي د ملطع دانشج  ،شهيدبهشقي پزشکي عل م دانشرگنه  بسري   سرينسري   مسرو   ،منشرند   دهلن  حميداضرن  -192

 شهيدبهشقي پزشکي عل م دانشگنه عم مي
 مماا يدانشگنه آزاداسمم يناآو ديشه ايدانشج   يح زه بس يمسو   بنزاس ن اداضن سنايمح -191



 دانشج   شياف صنعقي دانشگنه م اد علم و مهندسي دانشکده دانشج اي بسي  فعن  عضر   شرعقننعلي  حميداضرن  -191
 شياف صنعقي دانشگنه م اد مهندسي كناشننسي ملطع

 گيگن  يعيو مننبع طق  دانشگنه عل م كشنواز ايدانشج   يح زه بس دبنهنييشه گنهافيمننده پن ،يشفنئ داضنيحم -199

 حميداضن طنهي  جننقنزل ، دانشج   كناشننسي ااشد دانشگنه امنم صند  ع -198

 گاهدانش   الهیات و ادبیات دانش  کده بس  یج پایگاه مس  ئول س  ابق جانش  ین،بنادکی میررکنی حمیدرض  ا -591

 عالمه دانش   گاه الهیات و ادبیات دانش   کده بس   یج پ ایگ اه   کنونی مس   ئول( / ره)طب اطب ائی  عالم ه 

 (ره)طباطبائی عالمه دانشگاه فلسفه رشته کارشناسی مقطع دانشجوی(،ره)طباطبائی

 هيكيد.دانشکده عل م دانشگنه ش  ناالد ناز ديشه ايدانشج   يبس گنهاپن يمس   سنب  فيهنگ يهنشم داضنيحم -186

 علم وهني يداحمدكنظميشه  مسو   سنب  جهند يزاشک داضنداهيحم -183

 خ اهيا  دانشگنه آزاد ش شقي ايدانشج   يبس ينسي/بي /مسو   سيبهمن دهيحم -182

  كشنواز مهندسي كناشننسي دانشج  ،انسر ج  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   خ اهي جننشرين ،زاده حسرين  حميده -182
 انس ج دانشگنه

 حميد اضن مهدو  دانشگنه دولقي گيمسنا -182

 ااتقنطن  اشدا كناشننسي القحصي  فناغ شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   عضر   تهياني تينن  حميداضرن  -181
 وسيمن صدا دانشگنه

 حسنبداا  كناداني ملطع دانشرج   ،قدس شرهي  آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   بنزاسري  معنونت،شرهيانا  حنننه -181
 قدس شهي آزاد دانشگنه

 زادآ صنعقي طياحي كناشننسي ملطع دانشج  ،غيب تهيا  آزاد دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر  ،الهي فقح حنننه -189
 غيب تهيا 

  يبسرر ينسرريحل   دانشررگنه امنم صررند  )ع( واحد خ اهيا ، عضرر  فعن  معنونت سرر يكناشررننسرر ، حنننه كنفقي -188
 احد خ اهيا .دانشگنه امنم صند  )ع( و ايدانشج 

  حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   تل ائي حنيف -133
   آبندا  ح زه آزاد دانشگنه وازشي فيزا ل ژ  ااشد دانشرج   ،وازشرکناا    بسري   عضر فعن  ،نژاد تخقناي ح ااه -136

 داپلم،دانشج ،"اجقمنعي سينسي
 دانشگنه آزاد آبندا   يو تحل يعميا /معنونت اسق  بياس يپنکه سنز/مهندس دايح -133

 علوم پزشکی دانشجوی،رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اس المی  انجمن دبیر،رئیس یان  حیدر -740

 رفسنجان پزشکی

خنتم  يدانشگنه صنعق  ياسق  بس  عميا / مس   اسننه و عض  ش اا ميكز ي/ كناشرننس مهندس  مشرک ا  دايح -132
 بهقهن  نءياالنق

 ینور ترکالک امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسی/حسابداریخانم زهرا طهماسب -74۵



 یردو کارب یخواهران دانشگاه علم ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسی/حس ابدار انیبابااحمد نهیخانم س ک  -749

 شوشتر نیآذ

 مق دانشگنه حل   و فله كناشننسي ملطع دانشج   مسقل  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض  محمد  خننم -131
 يفيهنگ هن  عيصه دا تشرکيمتي  گيوه داا . تهيا  اسرقن   شرهيانا  فيهنگي فعن  و بسريجي ،وفن ن ا  خداجه -139

 پيند ن ا پينم دانشگنه حل   ليسننس،نگهقن  ش اا  مسو   ننظي.مذهقي سينسي
 دانشگنه از يکمکنن مهندسي كناشننسي،شياف صنعقي دانشگنه مکننيک دانشرکده  بسري   مسرو   ،بيازكي خشرنانا  -138

 شياف

 ای حرفه دکتری دانش  جوی،فرهنگی فعال و ش  اهد دانش  گاه اس  المی انجمن اس  بق دبیر،فهیم خش ایار  -714

 شاهد دانشگاه پزشکی

 هن بهق نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ست،،از طيمح يمهندس،،يخل د بداان -166

 اهدانشگ برق مهندسی کارشناسی مقطع دانش جوی ،ایالم دانش گاه  اس المی  جامعه دبیر،نیا عامری خلیل -712

 ایالم

 ( بهقهن )ص نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  يبي ، مسو   آم زش بس يمهندس  ملدم،دانشرج    نايبخق  شاداا -162
 "اادبي  اسممي آزاد دانشگنه اجيااي مدايات ااشد كناشننسي و. محل  دانشگنه فيزاک كناشننسي دانشج  

 و فقه کارش ناس ی   مقطع دانش جوی ،مازندران دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،حیدری دانیال -710

 مازندران دانشگاه اسالمی حقوق مبانی

 سررياسرري  مسررقل  دانشررج ان  اسررممي هن انجمن  اتحنداه ميكز  شرر اا  اسررق  عضرر ،داود  دانين  -162
 منزنداا  دانشگنه اققصند ااشد كناشننسي،كش ا

 شنهيود يدانشگنه صنعق ،  يفنطم ن يسنب  ه ييدب يمياح ن يدان -161

 ( بهقهن )ص نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  يبس يمسو   فيهنگ ک،يمکنن يمهندس  ،دانشج يصندق ن يدان -161

 يجنديب  دانشکده كشنواز ايدانشج   يمدبي مس   بس ن يدان -169

 دانين  كنوانني فعن  فيهنگي دانشکده دامپزشکي -168

 يا، مد83-98چميا  اه از دا سن  ديدانشرگنه شه  ايدانشرج    يبسر   يو تحل يبياسر  مسرو   ، ن ا يداود مداسر  -133
 ينسيااشد عل م س  ، دانشج 262ناا ا  خقي گنهامسو   پن ياخ زسقن ، مد ندامسو   دوهفقه ننمه في

 سينسي، عل م ااشد دانشرج   ،83سرن   دا چميا  دانشرج اي  بسري   تحلي  و بياسري  مسرو   ،ان  مداسري  داود -136
 غيب تهيا  دانشگنه

دا ادواا  قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يبس يكنن   فيهنگ مسر   ،شرهي آبنده   يفعن  فيهنگ  قنقيداوود  -133
 مخقلف

 یلیزاده مسئول سابق دانشگاه مقدس اردب میداوود کر -720

 الکقيونيکي اندگيي  دكقيا  مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  مسو   اكقي  الهنم دكقي -132



 صصيتخ دكقي  دانشج   سرينسي  و دانشرج اي  فعن  ، پناداا صرلح  حنمين  جمعيت اسرد ، دبييك   امين دكقي -132
 كيج اسممي آزاد دانشگنه دامپزشکي جياحي

 بسیج واضعم تبیین شورای دبیر ، رامسر الملل بین دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،رض انیا  ایمان دکتر -729

 بسیج سال9 ، همدان آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج فرهنگی اسبق معاونت ، رامس ر  ش هرس تان   دانش جویی 

 رامسر الملل بین دانشگاه پزشکی دکتری مقطع دانشجوی...،و دانشجویی فعال

 ییشجودان جیمواضع بس نییتب یو عضو شورا یلیپر زور مسئول سابق دانشگاه محقق اردب زیدکتر پرو -727

 یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیکودکان و نوزادان،مس ئول اس بق بس     دنتی،رزیفوالد دهیدکتر س پ  -728

 هرمزگان

مس    - شهيب يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   ي/ مس   اسق  بس يعم م يپزشک  /دكقيا  دكقي عقداهلل نظي -138
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 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک

 ننيکمک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،كش ا آم ز  دانش بسري   واز انداشره  هيوت مسرو   ،ممشرل   اضرن  -969
 اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه



   هاشق كناشننسي ملطع دانشج  ،منزنداا  فننوا  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   مسرو   ،نصريالهي  اضرن  -968
 منزنداا  فننوا  و علم دانشگنه بي  مهندسي

  عض مهندسي، دانشرکده  پناگنه همنهنگي مسرو    چميا ، دانشرگنه  ميعشري  شرهيد  پناگنه جننشرين ،نظي  اضرن  -933

 کننيکم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،چميا  شهيد دانشگنه بيت اه  محقن  دانشج ئي هيوت ميكز  شر اا  
 اه از چميا  شهيد دانشگنه

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبسي و بياس  يتحل زاده ديوح اضن -936

 واحد بنداعقنس يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس  ش اا عض ي،اضن ه ت -933

 اشدا كناشننسي ملطع دانشرج   ،مداس تيبيت دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،اعل بي اضرن  -932
 مداس تيبيت دانشگنه مکننيک مهندسي

 عمقط دانشجوی رضوی خراسان ای حرفه و فنی دانشگاه دانشجویی بس یج  ی حوزه مس ئول  رض ابابائی  -820

 خودرو مکانیک رشته کارشناسی

 عمقط دانشجوی،خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن کل دبیر،رض اباغجری  -287

 خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه اقتصادی ویژه مناطق گرایش دریایی مدیریت کارشناسی

  معد مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج    زنجن  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   اضرنبين   -931
 زنجن  دانشگنه

 شجویدان بوشهر طباطبایی عالمه پردیس/فرهنگیان دانشگاه دانشجویی بسیج مس ئول  نژاد رض ادرویش  -285

 بوشهر فرهنگیان دانشگاه کارشناسی مقطع

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   سرينسري   واحد عضر  ،اضرناله تي  -939
 شياف صنعقي ه اوفضندانشگنه

 صنعقي انشگنهد بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،اضرنملکي  -938
 شياف

 انشگنهد حسنبيسي كناشننسي ملطع دانشج  ،آزاداشت دانشگنه انسرنني  دانشرکده  بسري   مسرو   ،خنني اضرننلي  -923
 آزاداشت

 صنعقي انشگنهد شيمي كناشننسي،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،شييخدااي اضر ا   -926
 شياف

 زشکيپ اشقه دانشج  ،اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه شر اا   عضر  ،عقدالعظيمي اضر ا   -923
 اصفهن  پزشکي عل م

  يمطنلعن  زنن  بس معنو ،دانشگنه امنم صند )ع( يفله و حل   اسمم يكناشننس،  كه از اض ا  -922
 لطعم دانشج  ،گيم  دانشگنه پينه عل م دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،زاده اسرمنعي   اضر انه  -922

 گيم  دانشگنه جنن ا  شننسي زاست كناشننسي
 م ميع دكقي  دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   في بهننم اضر انه  -922

 مشهد دندانپزشکي   دانشکده



 فيزاک كناشننسي ملطع دانشج   قم دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر   مليسره  اعنن -921
 قم دانشگنه

نشگنه آزاد دا يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس ينسي/ معنو  سينسيااشرد عل م س  ي/كناشرننسر    احمد هياق -921

 ب شهي

 لقحصي ا فناغ،تهيا  اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه دانشرج اي  بسري   اسرق   خ اهيا  جننشرين ،ااسرمني  اقيه -929
 تهيا  اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه معمنا  مهندسي كناشننسي ملطع

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،گيم  دانشگنه كشنواز  دانشکده دانشج اي بسري   پناگنه مسرو   ،ك هي پيش اقيه -928

 گيم  دانشگنه كشنواز  اققصند_كشنواز  مهندسي
 يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس  يو تحل يپ ا مس   بياس نيحس هياق -923
 کننيکم مهندسي كليشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه دانشج اي بسري   شر اا   عضر  ،آقناي سرندا   اقيه -926

 تفيش دانشگنه

 ا  حيفه دكقي  دانشررج  ،اه از پزشررکي عل م دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ميكز  شرر اا  عضرر ،سررنكي اقيه -923
 اه از پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشکي

 آبينا  تکن ل ژ  كناداني ملطع دانشررج   كيج جهندكشررنواز  دانشررگنه بنن ا  جهند  مسررو   عزازوند اقيه -922
 كيج جهندكشنواز  دانشگنه

 يدانشررگنه علم ايدانشررج   ياطمعن  / مسررو   كنن   وازش  بسرر  فننوا يشررعقن  زاده / كناشررننسرر امضرن   -922
 فيهنگ و هني ب شهي  كنابيد

 امضن  عزاز  فعن  فيهنگي دانشگنهي -922

 مشنواه ااشد خناج،كناشرننس  داس طلقه قم معصر ميه  علميه مداسره  بسري   سرنب   عضر   تيم ا  على امضرن   -921
 قم خميني امنم تخصصي ميكز اسممي

 گيگن  يعيو مننبع طق  دانشگنه عل م كشنواز ايدانشج   يح زه بس يانسنن  يويمسو   ن ،يپ اعل يامضننعل -921

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع آخ ند ؛دانشج   االمين اوح -929
 شيياز دانشگنه بي  كناشننسي كنشن  دانشگنه دانشج اي بسي  اسقند  اهلل اوح -928

 همدان یدانشگاه صنعت یدانشجوب جیمسئول اسبق بس ،یروح اهلل راج -8۵4

 بنب  آزاد دانشگنه مدايات ااشد،بنب  آزاد دانشگنه ح زه فيمننده،افيعي اهلل اوح -926
 شننسيكنا ملطع دانشج   شنهد دانشگنه انسنني دانشکده مسرقل   اسرممي  انجمن سرينسري   دبيي عقد  اهلل اوح -923

 شنهد دانشگنه حل  
شکده دان ايدانشج   يبس نيمداس تهيا ، جننش تيدانشرگنه تيب   كناشرننس ااشرد كشرنواز    ،ياوح اله دسرق اان  -922

 مداس تيتيب  كشنواز

 اوح اله اس لي، دانشج   دكقي  ، فناغ القحصي  دانشگنه امنم صند  ع -922

 ن اطمع فننوا  ااشد كناشننسي،كش ا دانشج اي بسي  سنزمن  دانلمه شهيد مجمع سنب  عض ،زااع اله اوح -922
 دانشگنه عيفن  و ادان  كناشننسي،اادبيلي محل  ئننشگنه دانشج ان  اسرممي  جنمعه دبيي،وند حنجي قنلقي اله اوح -921

 اادبيلي حل  م



 ننسيكناش ملطع دانشرج    امييكقيي صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   عقداللهي اوژا  -921
 امييكقيي دانشگنه صنناع مهندسي

  نهند اهقي نيسنب  و فعنل  مجنز  مس   فضن_ زدادانشگنه آزاد _ياشقه پزشک_ السندا  م س  حننهاا -929

 عض  فعن  بسي ، . اانشگنه امنم صند  عي.فله و حل   .كناشننس يآقنمحمدكنش حننهاا -928

 يزاکف كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   زنن  كنن   مسرو   ،مظل م خندم ااحننه -913
 گيم  دانشگنه

   تکن ل ژيب يكناشننسي،علم،زاهدپننه حننهاا -916

 پينم ننسياوانش كناشننسي ملطع دانشج  ،جن ب تهيا  ن ا پينم دانشکده دانشج اي بسي  عضر  ،سرعيد   ااحننه -913
 جن ب تهيا  ن ا
 لطعم دانشج   مشرهد  پزشرکي  عل م دانشرگنه  پيياپزشرکي  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   عضر   نژاد علي ااحننه -912

 مشهد پزشکي عل م دانشگنه اادا ل ژ  كناشننسي

 دانشگنه بجن اد ايفعن  دانشج  ،يكيبنس حننهاا -912

 غذااي صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شهيقدس دانشگنه بسي ،معص مي ااحننه -912
  يبس يسنب  واحد فيهنگ يا ،مسو  اعلم و صرنعت ا  ،دانشرگنه  م اد ومقنل اژ ي،مهندسر  محمد فاوظن حننهاا -911

 خ اهيا  دانشگنه علم و صنعت

 شهين ا ب  نميدانشگنه پ ايدانشج   ي/ مسو   سنب  كنن   دفنع ملدس بسيمي/اشقه ش نمنشاآا دهيزب -911

 دانشگنه الزهيا ب شهي ايدانشج   يبس ينسي/ معنو   س تييكنمپ ي/ كنادان يژنيب دهيزب -919

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس يقنني، پشق ست،از طيمح يمهندس ن ،،ااخقي  زا -918

 و يا ق عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري     ح زه شر اا   عضر  ،بنايامي زكيه -913
 گيم  دانشگنه حداث

 خ اهيا  دانشگنه سمنن   يمسو   آم زش سنب  بس ن اطنهي هيزك -916

 ملطع شج  دان مشهد پزشکي عل م دانشگنه پيياپزشکي دانشکده دانشج اي بسري   سرينسري   مسرو    فعن  زكيه -913
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه اادا ل ژ  كناشننسي

 مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اجناي شهيد دانشگنه دانشج اي بسري   فيهنگي معنو ،آسرينبي   پيواز زليخن -912
 اجناي شهيد دانشگنه مقنل اژ 

 و لمع سينسقگذاا  دكقي  اايا  صنعت و علم دانشگنه دانشچ اي بسي  ميكز  شر اا   عضر ا  اب الحسرني  زهيا -912
 فننوا 

 فننوا  و علم گذاا  سينست دكقي ،وصنعت علم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،اب الحسني زهيا -912

 دانشگنه سمنن   يتقنا فعن  واحد خ اهيا  بس  ياسمنع زهيا -911

 کارشناسی مقطع التحصیل فارغ دانشجوی،س اوه  نور پیام دانش گاه  خواهران بس یج  مس ئول ،افش ار  زهرا -877

 ساوه نور پیام دانشگاه اقتصاد



 هيدش دانشگنه پمسمن مهندسي ااشد ملطع دانشرج   ،بهشرقي  شرهيد  دانشرگنه  بسري   شر اا   عضر  ،اكقي  زهيا -919
 بهشقي

 ااز  نهدانشگ افزاا نيم مهندسي كناشننسي،ااز  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عض ،اميني زهيا -918

 ازد نهدانشگ سينسي عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،ازد دانشگنه اسممي انجمن سينسي ملنم قنئم،زهيا اازد  -993
 مهندسي ااشرد  كناسرننسري   القحصري   فناغ،گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،آاوند زهيا -996

 گيم  دانشگنه كشنواز 
  شهيب  اسقننداا  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس اي/ معنو  اادو  يام ا بننک ي/ كناشننس ياآژ زهيا -993

 ییحکمت دانشجو یمرکز یدانش گاه س منان، عضوشورا   یعرب اتیزبان وادب یکارش ناس    ،یآش ور  زهرا -228

 دانشگاه سمنان ییدانشجو جیکشور، مسئول سابق خواهران بس

 صند  امنم دانشگنه كمم و فلسفه كناشننسي دانشج  ،بسي  وضع،آقنصندقي زهيا -992
 دانشکده هني ش شقي ايدانشج   يبس ينسي/مسو   سکي/گيافايزهيا بنبن -992

 يسقابهز  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس  ميكز  ك دک / عض  ش اا تيتيب ي/ كناشننس يبنص ل زهيا -991
 بيازجن  

 ضمح شيمي كناشننسي ملطع دانشج  ،گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   خ اهيا  واحد مسرو   ،بخشري  زهيا -991
 گيم  دانشگنه

 و قيآ  عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  قيآ  فن   و عل م دانشکده خ اهيا  سرينسري   معنو ،بيزواي زهيا -999
 تهيا  قيآ  فن   و عل م دانشکده حداث

  شهيدانشگنه آزاد ب يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  ميكز  حل   / عض  ش اا يبيومند /كناشننس زهيا -998

 زهيا بني علي، كناشننسي فلسفه دانشگنه امنم صند  ع، سيگيوه حلله هن  صنلحين بسي  -983

 امنم دانشگنه حل   كناشننسى ملطع دانشرج ى ،السرمم  عليه صرند   امنم دانشرگنه  حل   دانشرج ى ،بهيامى زهيا -986
 السمم عليه صند 

گ و فرهن یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس ی/ مسئول علم یاطیخ ی/ کارش ناس    س تون یب زهرا -862

 هنر بوشهر  

 عاصنن يمهندس يكناشننس ،مجنز  فضن ،ن يزهيا پناسنئ -982

 نسيكناشن ملطع دانشج   اادبيلي محل  دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  شر اا  عضر   پ اشرفيع  زهيا -982
 اادبيلي محل  دانشگنه اوانشننسي

 دانشج  دمشه پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ش اا  عضر   خطمي گ  پ سرقچين   زهيا -982
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه عم مي ملطع پزشکي

 هيب ش يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج    ياسق  بس ي/ معنونت علميدندانپزشک  / دكقيا پ الد زهيا -981

 گيم  دانشگنه شننسي جنمعه دانشج  ،گيم  دانشگنه دانشج اي بسي  فعن  عض ،پيي زهيا -981
 و آم زش تي/مس   تيبن ي/اشقه الهيکننيپ زهيا -989



 لطعم دانشج   امييكقيي صرنعقي  دانشرگنه  ه افضرن  مهندسري  دانشرکده  خ اهيا  بسري   مسرو    نژاد پيم  زهيا -988
 امييكقيي صنعقي دانشگنه ه افضن مهندسي كناشننسي

 نس جادانشگنه  ن يجننشن خ اهي دانشکده ادب يفناس ن يادب يكناشننس  ديتمج زهيا -833

 طيح هن،گذااند  پناگنه هن  ،سيدفقي  صنلحين هن  حلله ،عضر   فيهنگي هن  مسر وليت  عضر  ،تمجيد  زهيا -836
 لطعم  دانشررج  ،انسرر ج دانشررگنه انسررنني عل م دانشررکده دانشرج اي  بسرري  پناگنه خ اهي ،جننشررين اسررقنني والات

 انس ج دانشگنه فناسي ادبين  و زبن  كناشننسي
 ينسيس فعن  اتن  عم   دانشج  نس جا يعل م پزشک  يبس  ش اا عض ي زهيا ثنبق -833

 دانشج   ملدس مشهد هن  غييانقفنعي(/ع) حسين امنم دانشرج اي  بسري   ح زه خ اهيا  مسرو    جنواد  زهيا -832
 اض   حکمت دانشگنه حسنبداا  اشقه كناشننسي ملطع

 انشگنهد بنزاگنني مدايات كناشننسي ملطع دانشج  ،بجن اد دانشگنه خ اهيا  بسي  سرنب   فيمننده،جعفينژاد زهيا -832
 بجن اد

 بهقهن  نيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  ياسننه بس ،،ينضاا يكناشننس ،يزهيا جهننقخش -832

 ملطع دانشج    افسنجن  ع  وليعصي حضري   دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  عضر شر اا     چهيازاد زهيا -831
 افسنجن  ع  وليعصي حضي  دانشگنه كناشننسي

 عملط آزمناشگنهي عل م دانشج   شنهيود پزشکي عل م دانشگنه دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر   خياشري  زهيا -831

 شنهيود پزشکي عل م دانشگنه كناشننسي
 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن  زهيا دام نني نژاد مسو   نييو  انسنني -839

  شهين ا ميكز ب نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس  ميكز  / مسو   سنب  ش ااي/اشقه اوانشننس نن ادادا زهيا -838

دانشگنه  يادانشج   يخ اهيا  بس يا ،مسو  اعلم و صنعت ا ،دانشگنهيوكنابيدهن،كناشننس ن ينضازهيا ااسرقگ ،ا  -863
 علم و صنعت

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  ش اا م ،عض يش ي، مهندس ،ايزهيا اجن -866

  نابيدك يدانشگنه علم ايدانشج   يبس  ميكز  اطمعن  / عض  سنب  ش اا  فننوا ي/ كناشرننس  يمياح زهيا -863
 ب شهي  اسقننداا

 ايغذا عاصنن يمهندس-يكناشننس،زنن  مطنلعن ،اخ زهيا -862

 ينسيس عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،ازد دانشگنه دانشج اي اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر  ،افيعي زهيا -862
 ازد دانشگنه

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس يكنن   علم_يزهيا امضنن -862

 نس جادانشگنه   قياسن نيجننش  كشنواز يمهندس ياوانگيد كناشننس زهيا -861

 ه شيبي كناشننسي دانشج  ،القيز پزشکي عل م دانشگنه خ اهيا  واحد اسق  مسو  ،سندا  ده ن جه اوحنني زهيا -861
 تهيا  پزشکي عل م دانشگنه

 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک  ايدانشج   يخ اهيا  بس ني/جننش يه شيب ي/كناشننس کييپ نيسندا  اوئ زهيا -869

 دانشگنه شهيد چميا  سقز  /آمنا وكنابيدهن/مسو   قيااگنه فيهنگي زهيا -868

  يفعن  بس عض ، امنم صند  ع ،دانشگنهيو حل  ،كناشننس فله،  دگييزهيا سف -833



 نسيكناشن ملطع دانشج  ،شهيقدس آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  زنن  مطنلعن  ح زه دا فعن ،پسند  شرنه  زهيا -836
 شهيقدس ازاد دانشگنه شيمي مهندسي

 نس جادانشگنه  يفيهنگ نيجننش  كشنواز يمهندس يكناشننس يفاشي زهيا -833

 لطعم دانشج  ،شنهيود صنعقي دانشگنه وح زه كشنواز  دانشکده آواني شرهيد  پناگنه مسرو   ،ااد شرک هي  زهيا -832
 شنهيود صنعقي دانشگنه خنک شيمي مهندسي ااشدكناشننسي

 ملطع دانشررج   اااک پزشررکي عل م دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي جنمعه خ اهيا  واحد دبيي شررهقنز  زهيا -832
 اااک پزشکي عل م دانشگنه جياحي تکن ل ژ  كناشننسي

 ب شهي ن يدانشگنه ل ايدانشج   ينيم افزاا/مسو   سنب   بس ي/ اشقه مهندسايشهيو زهيا -832

 عهجنم كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فيهنگي شر اا   عضر  ،االسرمم  شريخ  زهيا -831
 تهيا  دانشگنه شننسي

  نداااسقن  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش اا  حسنبداا ي/ كناشرننسر   يصرندق  زهيا -831

 ب شهي

شگنه دان يليتکم م يدانشکده تحص ايدانشج   يصرداقت/ اشقه حل  / مسو   آم زش  واحد خ اهيا  بس  زهيا -839
 ب شهي يآزاد اسمم

 خواهران دانشگاه آزاد شوشتر ییدانشجو جیپور/حقوق/مسئول اسبق بس یزهرا صف -626

ارش  د مطالعات زنان ،  ی، کارش  ناس   انیدانش  جو یجامعه اس  الم هیاتحاد یفرهنگ ری. دب انیزهرا طاهر -604

 دانشگاه الزهرا

 نشگنهدا اجقمنعي عل م دانشکده دانشج   سينسي معنو  جننشين بسي  ميكز  ش اا عض ،شريياز   ظيفچي زهيا -826
 تهيا  دانشگنه شننسي جنمعه كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا 

 خ اهيا  شهيكيد يدانشکده فن  يبس گنهاپن  يو تحل يو مس   بياس ينسيفعن  س  ييزهيا ظه -823

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشچ  ،منزنداا  وفننوا  علم دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهي جننشين،عقنسري  زهيا -822
 منزنداا  فننوا  و علم دانشگنه افزاا نيم گيااش كنمپي تي

 ن ا بيازجن  نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس ينسيزبن / مسو   س يمقيجم ينژاد/ كناشننس يعل زهيا -822

 اي دانشج  يمعنونت زنن  بس يا ،مسو  اعلم و صنعت ا ،دانشرگنه يو كنابيدهن،كناشرننسر   ن ينضر ا،ايزهيا غمم -822

 خ اهيا  دانشگنه علم و صنعت

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ،،،يعم م ستاز يكناشننس ،يزهيا فيد بنبل -821

 نس جادانشگنه  هاعل م پن گنهاخ اهي پن نيجننش کازيف يفيزانه كناشننس زهيا -821

 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک  ايدانشج   يواحد خ اهيا  بس ي/ معنونت علميدندانپزشک  / دانشج  هيزهيا فل -829

 ممهع دانشگنه اجقمنعي كناشرننسري مددكنا   " طقنطقناي عممه اجقمنعي عل م بسري   پناگنه مسرو    فمح زهيا -828
 "طقنطقناي



 علمي نجننشي ، انس ج دولقي دانشگنه اجقمنعي پژوهشگي    اشقه كناشننسي ،دانشج   بند نصيآ قنسمي زهيا -823
 دانشگنه ياجقمنع پژوهشگي  كناشننسي ملطع دانشرج   ،انسر ج  دانشرگنه  ادبين  پناگنه علمي جننشرين ،ادبين  پناگنه
 انس ج

 ل مع كناشننسي ملطع دانشج  ،اااک پزشکي عل م دانشگنه اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر  ،قيبننعلي زهيا -826
 اااک مزشکي عل م دانشگنه آزمناشگنهي

 دانشگنه شهيكيد ايدانشج   يبس ايفعن  دانشج  يزهيا قيبنن -823

خنتم  يعقدانشگنه صن ايدانشج   يخ اهي بس نيجننش ست،از طيمح يميش يكناشننس  دانشج  ، ش نداهيا قيز -822

 )ص( بهقهن  نياالنق

 نسيكناشرن  ملطع دانشرج     بنب  ن شرييواني  صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   خ اهي جننشرين   ق اد  زهيا -822
 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي

 فيزاک كناشررننسري  ملطع دانشررج  ،اااک دانشرگنه  مسررقل  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا  عضر  ،كيمي زهيا -822

 اااک دانشگنه مهندسي
 پيياپزشکي مشهد پييامزشکي دانشکده دانشح اي بسي  پناگنه عض  حنني ك ه زهيا -821
  يبس ينسيس معنو ، دانشگنه امنم صند  ع ،يفلسفه، كناشننس، زهيا ك هسنا -821
  سنب  معنونت اققصند يا ،عض ادانشرگنه علم و صرنعت ا    و ااشرد ودكقي  يبي ،كناشرننسر   يزهيا مجد،مهندسر  -829

 دانشگنه علم و صنعت ايدانشج   يخ اهيا  بس

 كناشننسي،تنکنبن ن ا پينم دانشگنه اگنهپن فيمننده،مجدآاا زهيا -828
 طعمل دانشج  ،السمم عليه صرند   امنم دانشرگنه  انقظنا كنن   دا فعنليت ، بسري   عند  عضر  ،نژاد مجيد  زهيا -823

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   كناشننسي
گنه دانش ايدانشج   يفلسفه دانشگنه امنم صند  )ع( واحد خ اهيا ، عض  فعن  بس يكناشننس ن،يزهيا محمد حسر  -826

 امنم صند  )ع( واحد خ اهيا 

 صنعقي مدايات كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،شرنهد  دانشرگنه  مسرقل   اسرممي  انجمن عضر  ،محمدمييزااي زهيا -823
 شنهد دانشگنه

 و عل م  كناشننسي ملطع دانشج  ،مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،زنداه محمد  زهيا -822

 اااک دانشگنه آب مهندسي
 دانشکده حداث و قيآ  عل م دانشج   الدان اصر    دانشرکده  دانشرج اي  بسري   فيهنگي معنونت محمد  زهيا -822

 الدان اص  
 فله كناشننس،ااذه واحد اسممي آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن بنن ا  ام ا اسرق   دبيي،مدني زهيا -822

 ااذه آزاد دانشگنه اسممي حل   مقنني
  يفعن  بس عض ، ااشد، امنم صند  ع ،يآم زش تايامد ، زهيا مياد -821
 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن زهيا مظفي  مسو   پشقيقنني -821

 كناشرننسي  ملطع دانشرج     قم دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر    منش ملدم زهيا -829

 قم دانشگنه اطمعن  فننوا  و كنمپي تي مهندسي



 یجهاد کشاورز یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مسئول بس یکشاورز ی/ کارش ناس    یملکوت زهرا -6۵6

 بوشهر  

 انشگنهد پزشکي دانشج  ،ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه بسي  خ اهيا  بياسي و تحلي  مسو  ،مهي مهدو  زهيا -813
 ليسقن  پزشکي عل م

 يكناشننس دانشج  ،شهيكيد پزشکي عل م دانشگنه( مسقل ) اسممي انجمن ميكز  عضر ش اا  ،في مهذب زهيا -816
 شهيكيد پزشکي عل م دانشگنه ه شقي  پي سقه

 الزهيا اسمم،دانشگنه دا ز  حل   ااشد،زنن    ح زه دا فيهنگي فعن  و بسيجي،مييزائي زهيا -813

 دانشج  ،شرهيكيد  پزشرکي  عل م دانشرگنه ( مسرقل  )اسرممي  انجمن فعن  عم مي شر اا   عضر  ،نصريي   زهيا -812
 شهيكيد پزشکي عل م دانشگنه ه شقي  پي سقه كناشننسي

 نس جادانشگنه  يدانشکده فن يفيهنگ نيجننش يميش يمهندس يكناشننس ينعمق زهيا -812

 كناشننسي ملطع دانشج  " اااک دانشگنه دانشج ان  مسقل  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر   ن اوز  زهيا -812
 "اااک دانشگنه مهندسي م اد

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يمنل ،معنو يبنزاگنن تايامد يزهيا واامش،كناشننس -811
 دانشگنه الزهيا ب شهي اي/ فعن  دانشج   معمنا ي/كنادان يهنشم زهيا -811

 نس جادانشگنه  ايدانشج   ياز اعضنء فعن  بس  كشنواز يمهندس يكناشننس يهنشم زهيا -819

 يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  مجنز  / مسرو   اسرننه و فضرن    حسرنبداا  ي/ كناشرننسر  يهنشرم  زهيا -818
 دانشگنه آزاد ب شهي

  شهيدانشگنه آزاد ب يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  ميكز  حل  / عض  ش اا ي/كناشننس ن اهژبي زهيا -813

 سيمهند كناشننسي ملطع دانشج    انس ج دانشگنه كشنواز  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   عضر    همنا   زهيا -816
 انس ج دانشگنه مقنل ژ  و م اد

  شهيب ياهلل دانشگنه عل م پزشک هيمنقظيا  بل وتي/ مسو   ه يشگنهاعل م آزمن ي/ كناشننسي سفا زهيا -813

 ندسق عمنا،عض  جشن ااه ميدمي اكيا  عضر شقکه .شرهيانا  دا( دو ن ج ا )صرنلحين  حلله سريگيوه "،علي زهيابني -812
 ممك و فلسفه كناشننسي دانشج  ،"شرنهدشرهي   اعقکنف بيگزاا  شرهيعضر سرقند    شرنهد  گمننم شرهدا   از اسرقلقن  
 .صند  امنم دانشگنه اسممي

 وحل   فله كناشننسي دانشج  ،وحداث قيآ  جنددانشگنه عض ش اا ،زهياپ احسيني -812
 قيتيبي عل م كناشننسي ملطع دانشج   اه از چميا  شهيد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن عضر   زهياشرياف  -812

 اه از دانشگنه
 ملطع القحصرري  فناغ،خ اازمي دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا  سررنب  عضرر ،زهياكنظمي -811

 خ اازمي دانشگنه بنليني اوانشننسي كناشننسي
 حل  - كناشننسي ملطع دانشج   دام ن  شهيسقن  ن ا پينم دانشگنه بسي  مس و  زهيالطفي -811
 شيمي يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دانشرگنه  الدان زان شرهيد  پناگنه فيهنگي جننشرين ،زهيانعمقي -819

 انس ج دانشگنه



 طقنطقناي عممه دانشگنه الهين  كناشننسي ملطع دانشج  ،عض بسي ،زهيانلد  -818
و  يه فندانشکد ايدانشج   يزنن  و خنن اده بس/ مسرو   سنب  كنن   مطنلعن    تييكنمپ ي/ مهندسر  افقخنا زهيه -893

 دانشگنه آزاد ب شهي يمهندس

 اس   اكيم )ص( دام ن   كنابيد يدانشکده علم هنيام اب گنهاپن مسو  ي زهيه خياش -896

 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  ياسننه بس ست،،از طيمح يزهيه اهقي،، مهندس -893

 نس جادانشگنه  ن يدانشکده ادب تيو تيب ميتعل نيجننش يعل م اجقمنع يكناشننس يائ ف زهيه -892

 يادانشگنه مم  قيامسو   سن يسازهيه و -892

 ناشننسيك ملطع القحصي  فناغ،شمن  تهيا  واحد آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  خ اهي جننشين،اابنبي زانب -892
 شمن  تهيا  واحد آزاد دانشگنه  شيمي مهندسي

 لمل ا بين حل   تنااشد ملطع دانشج  ،غيب تهيا  آزاد دانشگنه انسنني دانشرکده  بسري   مسرو   ،اسردزاده  زانب -891
 غيب تهيا  دانشگنه

  ان دانشج اسممي انجمن عض ش ااميكز  دانشگنه نهنداهقي  فعن . .دانشج اي بسري   عضر فعن   اميي  زانب -891
 دااناي ن  وف عل م دانشگنه زاست محيط مهندسي كناشننسي دانشج  . خيمشهي دااناي وفن   عل م دانشگنه مسقل 
 خيمشهي

 ل مسق دانشج ان  انجمن عضر شر ااميكز   (  دانشرگنه  نهنداهقي )و ويته فعن .بسري   فعن  عضر  ،اميي  زانب -899
 خيمشهي وفن   عل م دانشگنه زاست محيط مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،خيمشهي دااناي وفن   عل م دانشگنه

 يكز م ش اا  عض  تهيا ، دانشگنه شننسي اوا  دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،آامننين  زانب -898
 تهيا  دانشگنه اوانشننسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه بسي  ميكز

  داااسقنن  كنابيد يدانشرگنه علم  ايدانشرج    يبسر  يتحت وب / معنو  سرنب  علم  ي/ كناشرننسر    بنقي نباز -883
 ب شهي

بنت  سايدپ ن يدانشگنه فيهنگ ايدانشج   يبس  ميكز  / عضر  شر اا  يقيعل م تيب ي/ كناشرننسر   زاپيو نباز -886
 صدا ب شهي  الهد

 دانشگنه الزهيا ب شهي ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش اا  تييكنمپ يتنبع بيدبنا /كنادان نباز -883

 کارشناسی دانشجوی،مازندران دانشگاه خواهران دانشجویی بسیج حوزه س ابق  مس ئول ،ترکاش وند  زینب -660

 مازندران دانشگاه شناسی مردم

 ملطع دانشج   بييجند دانشگنه مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن خ اهيا  واحد مسرو    محمد  جن  زانب -882
 بييجند دانشگنه شيمي كناشننسي

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس تيو تيب ميتعل_خنكسنافي نباز -882

 ن ا ميكز ب شهي نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس  ميكز  ش اا/عض  سنب    ل ژي/اشقه ب يازاق نباز -881

 دانشگنه يدااوا گينهن  ااشد كناشننسي القحصي  فناغ،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسري   فعن  عضر  ،اسر لي  زانب -881
 تهيا 



 ملطع دانشررج  ،دادانشررگنه مسررقل  اسررممي انجمن واتحنداه دانشررج اي بسرري  عضرر ،فنطمي سررندا  زانب -889

 طقنطقناي عممه دانشگنه دولقي مدايات ااشننسيڪ
 ناشننسيك ملطع دانشج   اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده بسي  مسرو    م سر    سرندا   زانب -888

 اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه آزمناشگنهي عل م
 ننسيكناش ملطع دانشج   كنشن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  شر اا  عضر   سرخنئي  زانب -6333

 كنشن  دانشگنه شيمي مهندسي ننن  ااشد
 طقنطقناي عممه دانشگنه كمم و فلسفه ااشد كناشننسي دانشج   صندقي زانب -6336

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه اب ااحن  پيداس دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،صرفيزاده  زانب -6333
 تهيا  دانشگنه كشنواز  مهندسي

 ن زب آم زش كناشررننسرري ملطع دانشررج  ،منزنداا  دانشررگنه انسررنني دانشررکده پناگنه فيمننده،نژاد عقنس زانب -6332
 منزنداا  دانشگنه انگليسي

 يدا گ ااكن  جزو و فعن  بسيجي و شهيكيد آزاد دانشگنه مسقل  دانشرج ان   اسرممي  انجمن عضر   غياقي زانب -6332
 شهيكيد آزاد دانشگنه منمناي كناشننسي ملطع دانشج  ( س) زهيا حضي  ح زه
 اه از يا چم شهيد دانشگنه اوانشننسي و تيبيقي عل م دانشکده مسرقل   اسرممي  انجمن فعن  عضر   غممي زانب -6332

 اه از چميا  شهيد دانشگنه اوانشننسي كناشننسي ملطع دانشج  
   نس جان ا  نميفيزمينني ح زه مطنلعن  ز  دانشگنه پ نباز -6331

 دانشج  ،يت انقخش عل م دانشکده بهشقي شهيد پزشکي عل م دانشگنه بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،كيوبي زانب -6331
 بهشقي شهيد پزشکي عل م شننسي شن ااي كناشننسي

سيگيوه  و  يدانشگنه امنم صند  )ع( واحد خ اهيا ، عض  فعن  بس يفلسفه و كمم اسمم يگلقهنا، كناشننس نباز -6339
 نيصنلح  دا حلله هن

 نسيشن زاست كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،گيم  دانشرگنه  پناه عل م دانشرکده  خ اهي جننشرين ،منهيوان  زانب -6338
 گيم  دانشگنه

  نهند اهقي ني، فيمننده خ اهيا  ، از فعنل زدا، آزاد  يپزشک ، آبند زاعز  محمد نباز -6363
 القيز فيهنگين  دانشگنه دانشج  ،فيهنگين  دانشگنه دانشج  ،ائ ف ننصي  زانب -6366

 دانشگنه اايا زانت احمدان ، دانشج    -6363

 دشت بزاگ و زهيا جعفي  و اازو نجفي/قيا  وعقي  زانب -6362

 آزاد دانشگنه حل   كناشننسي،آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ش اا  سنب  عض ،آزاد  سناا -6362
 اانضي اشدا كناشننسي،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  جننشين و فيهنگي سنب  معنونت،ازمي سرناا  -6362

 مداس تيبيت دانشگنه
 يبياس  يم اد /مسو   تحل ي/مهندس داويسناا سع -6361
 سناا صدازاده،مسو   فيهنگي سنب  دا بسي  دانشج اي دانشگنه دام ن  -6361



 یکاربرد یدانش  گاه علم ییدانش  جو جیحقوق / مس  ئول واحد خواهران بس   ی/ کارش  ناس   یعبدل س  ارا -0102

 بوشهر یدادگستر

 ل  ح و فله كناشننسي ملطع دانشج  ،صرند   امنم دانشرگنه  علمي و سرينسري   بسري   دا فعنليت،خ اه نيک سرناا  -6368
 آزاد دانشگنه پناگنه مسو  ،اودبنا واحد آزاد دانشگنه پناگنه صند  مسو   امنم دانشگنه

   نس جان ا  نميو جهند  دانشگنه پ يمسو   فيهنگ سناافيخي -6333

 هقهن ب نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ،،ينهيگ ستاز يكناشننس ، سناان اوز -6336

 قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يمس   ااتقنطن  بس نين لتيسنسن  حل -6333

 ننسيكناش دانشج    اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  جهند  ش اا  عضر    سرنالا   سرنسرن    -6332
 اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه عميا  مهندسي

 . زداواحد  يح زه امنم اضن ع  آزاد اسمم يانسنن  يويمسو   ن  سنجي نيحس سنالا -6332
 نسيكناشن ملطع دانشج  ،تقياز اسممي هني دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،پ ا خينط سرنالا  -6332

 تقياز اسممي هني دانشگنه ا چنداسننه هنيهن 

  طعمق التحصیل فارغ،هرمزگان دانشگاه مستقل دانش جویان  اس المی  انجمن س ابق  دبیر،رئیس ی  س امان  -1429

 هرمزگان دانشگاه صنعتی مدیریت کارشناسی

 دانشگنه شکيپز دانشج    ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  انسنني نييو  مسو    معقمد  سرنمن   -6331
 ليسقن  پزشکي عل م
  ابگنهخ بسي  مسو   و تهيا  دانشگنه انسنني عل م دانشرکده  بسري   بياسري  و تحلي  مسرو   ،جمشريد   سرنميه  -6339

 شننسيكنا ملطع دا منزنداا  دانشگنه بسي  بياسري  و تحلي  مسرو    و كناشرننسري   ملطع دا تهيا  دانشرگنه  فنطميه
 ن شهي علميه ح زه دو سطح طلقه و عيب ادبين  و زبن  ليسننس ف  ،ااشد،

  بسي جهند عض ،نسر ج ادانشرگنه   ن يدانشرکده ادب   جهند نيجننشر  يفناسر  ن يادب ياخ افيوز كناشرننسر   سرنننز  -6338
 انس ج دانشگنه فناسي زبن  ادبين  كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج  انسنني عل م دانشکده دانشج اي

 نس جادانشگنه  هاعل م پن دانشکدهي نسيس نيجننش يميش يغنچه پ ا كناشننس سنننز -6323

 كقي د ملطع دانشج    ليسقن  پزشکي عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر    بين  سرقحن   -6326

 دااوسنز  اشقه عم مي
 ياتمدا علمي انجمن ميكز  ش اا  طقنطقناي عض  عممه دانشگنه مهدوات كنن   عض "،سرينه  پيياهن سرقحن   -6323

 طقنطقناي عممه دانشگنه جهننگيد  مدايات ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،"آم  شمن  دانشگنه
 دانشگنه ت ذاه عل م كناشننسي دانشج    ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  مسو    مصدقي سقحن  -6322

 ليسقن  پزشکي عل م

 سيمهند كناشننسي ملطع دانشج   شهيقدس دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   جعفيزاده سرپهي  -6322
 عميا 

شگنه آزاد دان يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش اا حسنبداا ي/كناشرننسر    ييجم دهيسرپ  -6322
 ب شهي



م و صنعت،و خ اهيا  دانشگنه عل  يبس تيتيب ميااشد،دانشگنه علم وصنعت،مسو   تعل ي،كناشننسيعقاشري  دهيسرپ  -6321
 دانشگنه علم و صنعت،  يكناگيوه زنن  بس

 دانشگنه بجن اد ايدانشج   يبس يانسنن  يويكيم زاده ، مس   ن دهيسپ -6321

 شگنهدان بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اااک دانشگنه قل مس اسممي انجمن ش اا  عض ،احمد  سقنا -6329
 اااک
   نس جان ا  نميدفنع ملدس دانشگنه پ يكمنل سقناه -6328

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    پننه حيدا  سجند -6323

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   خسيوآبند   سجند -6326
 نشيان  ح زه شهيد آوانيسجند اتياشي مسو   ام ا  -6323

  كش ا سياسي هن دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه ميكز  شر اا   عضر    اسرد   سرجند  -6322
 سمنن  دانشگنه م اد مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  

 دانش  گاه دانش  جویان اس  المی جامعه نظارت عالی هیأت فعلی عض  و و اس  بق دبیر،اس  ماعیلی س  جاد -1400

 یزد دولتی دانشگاه صنعتی اقتصاد کارشناسی،یزد

 یلیمحقق اردب یسجاد آقازاده  مسئول سابق جامعه اسالم -140۵

 دانشگنه جنمع دام ن    ايدانشج   يبس تاح زه وال  يو تحل يمعنونت  بياس ع،اصنن يمهندس  بشي سجند -6321

 شياف MBAااشد كناشننسي القحصي فناغ شياف صنعقي دانشگنه الزهيا هين  عض  بننبي سجند -6321
  نس جان ا  نميدانشگنه پ يقننيپند مسو   پشق سجند -6329
 شياف صنعقي دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي دانشج  ،دانشج اي بسي  فعن ،جليلي سجند -6328
 كناشننسي ملطع دانشرج   ،"فني دانشرکده  بسري   ميكز  شر اا  جهند  عضر   مسرو   "،عمئي حسرني  سرجند  -6323

 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي
 كناشننسي ملطع دانشرج   ،قم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   محق ااي شر اا   وعضر   فعن  عضر  ،حيدا  سرجند  -6326

 قم دانشگنه مکننيک مهندسي
 يادانشج   يبس     ميكز  بهقهن     عضر  شر اا   نيخنتم االنق يبي . دانشرگنه صرنعق   ي. مهندسر  سرجند خنلد  -6323

 بهقهن  نيخنتم االنق يدانشگنه صنعق

دانشگنه  ايدانشج   يبس ناالد ناز ديشه گنها، فيمننده پن IT يمياشقه ش يكناشرننس   اسرنلت دانشرج    سرجند  -6322
 جنمع دام ن   

 بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقد تيو تيب ميتعل ياس ل سجند -6322

 لطعم دانشج   مشهد فيدوسي دانشگنه اققصند و اداا  عل م دانشکده دانشج اي بسي  جننشرين  اضرناي  سرجند  -6322
 مشهد فيدوسي دانشگنه سينسي عل م كناشننسي

 هرشت دانشجوی،شیراز پزشکی علوم دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،رض ایی  س جاد  -14۵9

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی



 هندسيم عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه سينسي مسرو   ،ائ في سرجند  -6321
 تهيا  دانشگنه

 مکننيک مهندسي ااشد كناشننس،تهيا  مداس تيبيت دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر  ،سرعد   سرجند  -6329

 پذاي تجداد هن  انيژ  گيااش بي سيسقم

 یاگرگان و عضو شور یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ییدانشجو جیمس ئول بس  ،یس جاد ش عبان   -14۵6

 کشور ییدانشجو جیمواضع بس نییتب

 لطعم دانشج   تهيا  دانشرگنه  مدايات دانشرکده  دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو    ل اسرنني  علين شريخ  سرجند  -6313

 تهيا  دانشگنه صنعقي مدايات كناشننسي
 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس ن ا/مسو   كنن   نشي ي/اشقه پزشک يسجند غمم -6316

 سق ا تهيا ،مس   طقنطقناي عممه دانشگنه بسي  اسق  اسرممي،جننشرين   انلمب ك چک سريبنز ،فخيااي سرجند  -6313
 طقنطقناي عممه دانشرررگنه هن  خ ابگنه بسررري  طقنطقناي،مسررر   عممه دانشرررگنه ااتقنطن  دانشرررکده بسررري 

 ااتقنطن  كناشننسي ملطع دانشرج   ،اسرننه  ح زه فعن  دانشرج ،  صردا   نشرياه  امقينز وصرنحب   تهيا ،مدايمسر   
 تهيا  طقنطقناي عممه دانشگنه

 گلسقن  يعل م اجقمنع، ن ادانشج  يجنمعه اسمم هااتحند  ياوابط عم مسجند فيهمند پناسن مسو    -6312

 مهندسي يكناشننس دانشج  ،امييكقيي صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  اسق  ميكز  ش اا  عض ،قندا  سرجند  -6312

 امييكقيي صنعقي دانشگنه نفت
 قم ازاد دانشگنه عميا  مهندسى كناشننسى ملطع دانشج ى،بسيجى،قنسمى سجند -6312
 مهندسي كناشننسي دانشج  ،مشهد فيدوسي دانشگنه دانشج اي بسري   فيهنگي قيااگنه فيمننده،نين كمنلي سرجند  -6311

 مشهد فيدوسي دانشگنه شيمي
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع گلچين؛دانشج   سجند -6311

 لیاردب یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیمسئول بس یسجاد محسن -1498

 دانشگنه شهيكيد ايدانشج   يو ادواا بس  ينسيفعن  س  سجند محمد -6318

 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي تهيا  دانشگنه بسي  سينسي معنو  محمد  سجند -6313
ده عل م دانشک  يبس گنهامسو   پني، مهندس تايامد-عاصنن يااشد مهندس يكناشرننسر    سرجند ميدانه/دانشرج    -6316

 ن يعققن  عنل  مسررو   سررقند اعزام و بنزسررنز  ، لن يدانشررگنه عل م و تحل ايدانشررج   يح زه بسرر نيجننشرر، هاپن
 كش ا  دانشگنه هن ن يعققن  عنل  و مطنلعن  سقند اعزام و بنزسنز يمعنو  علما ، تهي  دانشگنههن

 هين ا ااوم نميدانشگنه پ ايدانشج   يمسو  اسق  بس ينظنم سجند -6313
 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج   اسفياان دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن تشکيمتي عضر   نظيپ ا سرجند  -6312

 اسفياان مهندسي و فني دانشگنه صنناع
 ض مشهد ع منقظي  محمد شهيد ا  حيفه فني دانشکده دانشج اي بسي  فعن  عض " مشهد  خ ا  ن حه سجند -6312

 فني دانشکده از الکقيونيک تکن ل ژ  مهندسي كناشننسي القحصري   فنا  "مشرهد  اب ذا 9 ح زه محم ، بسري   فعن 
 مشهد منقظي  محمد شهيد ا  حيفه



 شيآم ز دواه دو بيگزاا  مسو  / اصفهن  صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   فعن  عضر   قند  ن اوزنژاد سرجند  -6312
/ صفهن ا صنعقي دانشگنه اطمعن ، فننوا  مهندسي كناداني قم علميه ح زه طلقه/ بسيجي دانشج ان  بيا  كشر ا  
 قم علميه ح زه اک سطح طلقه
 مياسم دبييانجمن ملنم وقنئم خيمشهي آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فيمننده سرنبله  جننشرين  سرجندداواشري   -6311

 واحد سمميا آزاد دانشگنه كنمپي تي مهندسي ننپي سقه كناشننسي دانشج   شهيكيد آزاد دانشرگنه  مسرقل   دانشرج ان  
 شهيكيد

 مهندسرري كناشررننسرري ملطع دانشررج   زنجن  دانشررگنه اسررممي جنمعه ميكز  شرر اا  عضرر  جقيائيلي سررحي -6311

 زنجن  دانشگنه گينهپزشکي
 دانشج  ،يبش نشياه سيدبيي و اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  عضر  ،ملصر د   سرندا   سرحي  -6319

 اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه فيزاک شيمي ااشد كناشننسي ملطع
 ح زه خ اهيا  واحد آم زش انس ج، مسو   دانشگنه ميثمي شهيد ح زه كشرنواز   پناگنه مسرو   "،صرفي   سرحي  -6318

 انس ج دانشگنه دام ژنقيک اصمح ااشد كناشننسي دانشج  ،"انس ج دانشگنه ميثمي شهيد
 هقهن ب)ص( نءيخنتم االنق يخ اهيا  دانشگنه صنعق  ياسق  بس نيجننش ، جنگلداا ي، مهندس ينحيسحي ص -6393

 كناشننسي ملطع دانشج  ،شهيكيد پزشکي عل م دانشرگنه  اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،كنظمي سرحي  -6396
 شهيكيد پزشکي عل م گنه دانش عم مي بهداشت

 نس جادانشگنه  وتيه نيجننش کازيف يكناشننس  ياحمديم سحي -6393

   نس جان ا  نميدانشگنه پ يمسو   منل سحيدسقنق   -6392

 افزاا مني مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  .،اايانشرهي  والات دانشرگنه  خ اهيا  بسري   فيمننده،نفس سرحينيک  -6392
 .اايانشهي دانشگنه

 پزشررکي عل م دانشررگنه اسررممي انجمن مسررقل  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا  عضرر ،ملکشررنهي سرريداا -6392

 افسنجن  پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا  كناشننسي ملطع دانشج  ،افسنجن 
   ل ژيکيوبي/اشقه م معن   گمب زاده/مسو   ن سنز سيوا -6391
 لطعم دانشج  ،شمن  تهيا  واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   سرنب   مسرلو  ،نژاد اب الحسرني  سرعيد  -6391

 شمن  تهيا  واحد اسممي آزاد دانشگنه فيهنگي مدايات ااشد كناشننسي
 فيزاک القحصي  فناغ،83 و 86 سنلهن  دا كش ا دانشج اي بسي  م اضرع  تقيين شر اا   عضر  ،اسرمنعيلي  سرعيد  -6399

 شهيكيد دانشگنه
 ننسيكناش ملطع دانشج   مشهد فيدوسي دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه سينسي واحد مسو   امداد  سرعيد  -6398

 مشهد فيدوسي دانشگنه كشنواز  مهندسي
 يافش دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج ئي،دانشکده بسي  مس و  سن  دو،انقظنمي سعيد -6383
 عممه  و ام ا دانشکده هن م يمسو   سنب  تشک ينسيااشد عل م س يكناشننس ايبنبن ديسع -6386

 بياسي   سنا ،مسو طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،بکقنش سرعيد  -6383
 انشگنهد دامي عل م مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،پنشرنظهي   شرهيد  دانشرج اي  بسري   ملنومت پناگنه تحلي  و

 سنا  كشنواز  عل م



  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يمنل ؛معنو  حسنبداا ي،كناشننسايپيت  ديسع -6382
 عض  - كش ا سياسي هن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه سرينسري   دبيي ،ااد ت انن سرعيد  -6382

 يكناشننس ملطع دانشج  ،تهيا  بهشقي شهيد پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا  
 ااگ تياپي اشقه
 دانشگنه ضنه اف مهندسي كناشننسي امييكقيي صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   اسرق   جننشرين  جعفي  سرعيد  -6382

 امييكقيي صنعقي
 مهندسي دكقي  دانشج   "دانشگنه ازاد مداش دانشرگنه  81 سرن   كشر ا   بيگزاده دانشرج   " جمنلپ ا سرعيد  -6381

 زلزله_عميا 
 فيدوسي دانشگنه بي  مهندسي فيدوسي دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه تيبيت و تعليم معنونت زاا  چمن سعيد -6381
 اه از شررنپ ا جند  پزشررکي عل م دانشررگنه السررممعليهم بيت اه  محقن  هين  اسررق  دبيي پ ا حنجي سررعيد -6389

 شيياز پزشکي عل م دانشگنه اواژانس طب تخصصي دكقيا  دسقينا  دانشج  

 كز مي ش اا  عض  كيج، واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   تقيين شر اا   عضر   كنوانا حسرن  سرعيد  -6388
 آزاد انشگنهد الکقيونيک بي  مهندسي كناشننسي ملطع القحصي فناغ كيج واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري  
 كيج واحد اسممي

دا  قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يآم زش بس تيتيب ،يانسنن  يويمعنونت ن ن،يزاده، جننشر  نيحسر  ديسرع  -6633

 ادواا مخقلف

ميكز  ييدب -دانشگنه آزاد ب شهي يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يحل  / مسو   بس يخ اند / كناشرننسر   ديسرع  -6636
 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يبس  ااهقيد

 ا  قههس فيزاک ااشد كناشننسي دانشج  ،دانشرج اي  بسري   سرنزمن   بنقي  شرهيد  قيااگنه عضر  ،نهداغي سرعيد  -6633
 ط سي نصييالدان خ اجه صنعقي دانشگنه

 عملط دانشج  ،"غيب تهيا  " واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشرج اي  بسري   سرينسري   مسرو   ،پ ا داگنه سرعيد  -6632
 حل   كناشننسي

 اسننه و ااتقنطن  عل م ااشد كناشننسي دانشج اي بسي  سنب  فعنلين از سليمنني سعيد -6632
 يمهندس كناشننسي دانشج   ميننب واحد اسرممي  آزاد دانشرگنه  دانشرج    بسري   ح زه مسرو    شرقنني  سرعيد  -6632

 ميننب واحد اسممي آزاد دانشگنه افزاا نيم تکن ل ژ 
 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس ي/معنونت علم ي/اشقه پزشک يفاشي ديسع -6631

 نور تفت امیدانشگاه پ جیبس مسئول، یبدن تیرشته ترب یشعبان دیسع -1147

 طقنطقناي عممه دانشگنه حسنبداا  كناشننسي دانشج  ،شيدائي سعيد -6639
 ااشند اسقن  همدا   ميكز فيهنگ و هني ادااه    نلمهاد ديشه گنهاپني،معنونت بنزاس  ييش ديسع -6638

 صنعقي دانشگنه كنمپي تي مهندسي كناشننسي دانشج  ،اسممي انلمب حنمين  جقهه عم مي اوابط،صندقي سرعيد  -6663
 سييجن 

 يازيدانشگنه ش يقيدانشکده عل م تيب ايدانشج   يمسو   بس ن،ين  قندا ديسع -6666

 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي،تهيا  دانشگنه نشيان  فعن ،كيامقي سعيد -6663



 تيبيت انشگنهد مهندسي و فني بسي  مسو  ...مداس تيبيت دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،كمنقي  سرعيد  -6662
 مداس تيبيت دانشگنه شيمي مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،مداس

 ننيس يدانشگنه ب عل  يبس ينسيمسو   س ، ميك اش اح ديسع -6662

  پژوهش و تحلي  واحد مسو    اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   محمد  سعيد -6662
 شگياا اسممي معناف و الهين  كناشننسي،شفت واحد ن ا پينم دانشگنه جهند  اادوهن  مسرو   ،مسرچين   سرعيد  -6661

 شفت واحد ن ا پينم دانشگنه از حل   و فله
 يليمحل  اادب يقننيمسو   سنب  پشق ايمصطفن ديسع -6661

 گنهدانش اسممي معناف و الهين  كناشننسي ملطع دانشرج   ،القيز اسرقن   سرن   فيهنگي بيگزاده،مظنهي  سرعيد  -6669
 تهيا 

 بسیج اضعمو تبیین شورای مسئول/ کاشان دانشگاه دانشجویی بسیج سابق مس ئول ،منص وربیگی  س عید  -1116

 کمکانی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،کاشان شهرستان عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه دانش جویی 

 کاشان دانشگاه

 ااشد كناشننسي ملطع دانشرج   /،نج م المپيند بينز مدا /شرياف  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   عضر  ،ولين  سرعيد  -6633
 شياف دانشگنه ه افضن مهندسي

 ننسيكناش ملطع دانشج  ،سييجن  صنعقي دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه ميكز  ش اا  عض ،هندو  سعيد -6636
 سييجن  صنعقي دانشگنه بي  مهندسي

 فيهنگي مدايات ااشد كناشننسي،ملدس دفنع ام ا دا ميكز  اسقننداا سنب  مشنوا،سعيداحمد  -6633

 عمقط التحص  یل فارغ آباد نورواحدپارس پیام دانش  گاه دانش  جویی بس  یج س  ابق مس  ئول س  عیدقبادی -1120

 حقوق رشته کارشناسی

عض  ش اا ميكز  اسق  بسي  دانشج اي دانشگنه مذاهب/ دانشج   ااشد/ دبيي اسق  كنن   سفييا  ، سعيدقيبنني -6632
دانش ام خقه دانشررگنه مذاهب  ،از جمله ميكز ااهقيد  جقهه فکي انلمبتلياب فعن  دا مجم عه هن  فکي  فيهنگي 

 دانشج   ااشد

 سیپرد ییدانشجو جیمسئول سابق بس_یباشت دهیسع -112۵

  مجنز  ، مس   فضن زداآزاد  ،ايدااو يمي، ش  دايح دهيسع -6631
  سقيدادگ  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس   ميكز  حل   / عض  ش اا ي/ كناشرننسر   اياضرن  دهيسرع  -6631

 ب شهي

 دانشج  ،غيب تهيا  ازاد دانشگنه مهندسي و فني دانشکده دانشج اي بسري   سرينسري   مسرو   ،نيامننپ ا سرعيده  -6639

 غيب تهيا  ازاد دانشگنه صنناع مهندسي كناشننسي ملطع
 سعيد اسفنداني مسو   كنن   ادبي ح زه شهيد آواني -6638

 ناغف خيمشرهي  دااناي فن   و عل م دانشرگنه ( مسرقل  ) دانشرج ان   اسرممي  انجمن ملنم قنئم قياشر ند   سرعيد  -6623
 خيمشهي دااناي فن   و عل م داانشگنه دااناي بنزاگنني و مدايات اشقه كناشننسي، ملطع القحصي 



 دانشج  ،شيياز پزشکي عل م دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،قنقيان  سرعيداضن  -6626
 شيياز پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشکي ا  حيفه دكقيا 

 وشهرنور ب امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/ مسئول سابق حوزه خواهران بسیبدزهره /رشته حسابدار نهیسک -1102

 ب شهي يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس  ميكز  /عض  ش اايعم م ياسقگنازاده /اشقه اوانشننس نهيسک -6622

 كناشننسيسلطنني، جننشين خ اهي اسق  دانشگنه كنشن ،  -6622

 زدادانشگنه  يناآو ديشه گنهامس   اسق  پن  سلمن  اسد -6622

 ييسيدب و خدا هن  قصه ، شنه ،معمن  سقناخن  سيان  عم مي اوابط مداي ااتقنطن  ااشد كناشننس اميي  سرلمن   -6621

 آزاد دانشگنه ااتقنطن  عل م ااشد كناشننس دانشج  ... و 32تنزه ،سيدبيي ني ز بنک بي سيدبيي جننشين ، صنبيني ز
 كناشننسي،آم  آملي اهلل آات آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه سينسي اسق  مسرو   ،سر اكي  كنظمين  سرلمن   -6621

 آم  آملي اهلل آات آزاد دانشگنه سينسي عل م ااشد
 يليکمت م يدانشکده تحص ايدانشج   يبس  ميكز  ااشرد نيم افزاا/ عض  ش اا  ي/ كناشرننسر   خداداد مهيسرل  -6629

 دانشگنه آزاد ب شهي

  نداااسقن  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس ينسر ي/ معنو  سر  يام ا بننک يسرمنء دهشرننس / كناشرننسر     -6628
 ب شهي

 ملطع دانشررج   اااک دانشررگنه مسررقل  دانشررج ان  اسررممي انجمن فني شرر اا  فيهنگي دبيي بنقي ، سررمننه -6623

 اااک دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي
 عل م دانشگنه زا القحصي  فناغ.شننسي شن ااي كناشننس،فيهنگي فعن .شننسي شن ااي كناشننس،تيامشرل   سرمننه  -6626

 تهيا  پزشکي
 خص صي حل   ااشد كناشننسي،تهيا  دانن  حل   بسي  عض ،شنناي سندا  سمننه -6623
 ح زه علميه 2سمننه شجنعي زاده ، طلقه سطح  -6622

و مسر   تدااكن  سرنب  دانشگنه آزاد    يمسر و  فيهنگ  _ زداآزاد  _ يااشرد حل   عم م  _  سرمننه همت آبند  -6622
 شنب اين

ن ا ميكز  نميپ ايدانشج   ي/مسو   كنن   دفنع ملدس بس يقيعل م تيب يكناشرننسر     / دانشرج  ايزنگ  يايسرم  -6622
 ب شهي

 كناشررننسرري ملطع دانشررج   مشررهد پزشررکي عل م ح زه خ اهيا  واازانبي نظنا  مسررو   پ ا سررعندتي سررمييا -6621
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا 

 دانشگنه سمنن   يواحد خ اهيا  بس ينسيمسو   س يماكي يايسم -6621

 ننسرريكناشرر ملطع دانشررج  ،انسرر ج دولقي دانشررگنه ادبين  پناگنه فيهنگي جننشررين،سرريشررت كفناقي سررمييا -6629

 انس ج دولقي دانشگنه اجقمنعي پژوهشگي 
 ناشننسيك ملطع كشنواز ، مهندسي مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهي سرنب   جننشرين  اميي  سرميه  -6628

 تهيا  مداس تيبيت دانشگنه ااشد،
 ناشننسيك ملطع كشنواز ، مهندسي،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهي سرنب   جننشرين ،اميي  سرميه  -6623

 تهيا  مداس تيبيت دانشگنه ااشد،



 ننسيكناش ملطع دانشج اي مشهد پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   اسر لي  سرميه  -6626
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا 

 لهين ا دبيي  كناشننسي ملطع دانشرج    قم فيهنگين  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   عضر فعن   اوزبهنني سرميه  -6623

 قم فيهنگين  دانشگنه
 دانشگنه سمنن   يمسو   كنن   قيآ  و عقي  واحد خ اهيا  بس  سنالا هيسم -6622

 ل مع كناشننسي ملطع دانشج  ،بنبلسي منزنداا  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه شر اا   عضر  ،شرعقنني  سرميه  -6622
 منزنداا  دانشگنه سينسي

 عملط دانشرج   ،اصرفهن   پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه ميكز  شر اا   عضر  ،عنناقي سرميه  -6622
 اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه دامنني گفقنا كناشننسي

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يانسنن  يوين ،معنو ايدااو يميش ي،كناشننس س دا احد -6621
 س ده مهقنب پ ا، دانشج   دانشگنه امنم صند  ع -6621

 ناشننسيك دانشج  ،همدا  سينن ب علي دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه تحلي  و بياسي اسق  مسو  ،صنلح سرهن  -6629
 تهيا  دانشگنه ااتقنطن  ااشد
 دانشگنه مکننيک مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج   فني دانشکده دانشرج اي  بسري   فعن  اسرقمي  سرهي   -6628

 (تهيا 
 دانشگنه سمنن   يفعن  واحد خ اهيا  بس  محمد ميسه -6613

 تهيا  گنهدانش منلي مدايات كناشننسي ملطع دانشج  ،مدايات دانشکده دانشج اي فعن ،هنشمي اب لفض  سيد -6616
 قهن ص( به)نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  يبياداا   بس نيبي  ، جننش يمهندس  احمد پندام ، دانشج  ديس -6613

 ملطع دانشررج   طقنطقناي عممه دانشررگنه اجقمنعي عل م دانشررکده بسرري  شرر اا  عضرر  سررعيد  احمد سرريد -6612
 عممه دانشگنه كناشننسي

 دانشگنه شهيكيد  ناالد ناز ديشه ايدانشج   يبس گنهامس   پن ن ااحمداضن طنهي ديس -6612

 ملطع دانشج  ،ميكز  تهيا  واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   قدا ح زه مسرو   ،محج ب اميي سريد  -6612
 ميكز تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي

 هن دانشگنه آزاد واحد بهق ايدانشج   يبس يانسنن  يوي/ مسو   ناي/ آم زش ابقدانيم انيت نييحسيام ديس -6611

سقن  ااشند ا  ميكز فيهنگ و هني ادااه    نلمهاد ديشه گنهاپني،انسرنن   يويمعنونت ن ن يفنضرل  نييحسر يام ديسر  -6611
 همدا 

 بسي  يكز م ش اا  عض /ميكز  اسقن  دانشج اي بسي  م اضع تقيين ش اا  اسرق   دبيي،انجقي امييمحمد سريد  -6619
 اااک پزشکيعل م دانشگنه ازمناشگنهي عل م كناشننسي دانشج  ،اااک پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي

 دوسیفر دانشگاه اقتصاد و اداری علوم دانشکده دانشجویی بسیج اس بق  مس وول " طباطبایی امین س ید  -1196

 مشهد

 اشتر مالک دانشگاه بسیج مسئول،هاشمی امین سید -1174



 اسیکارشن مقطع دانشجوی،آملی زاده حسن عالمه دانشکده دانشجویی بسیج مسول،حسینی ایمان سید -1171

 آمل زاده حسن عالمه دانشکده تولید و ساخت مهندسی

 سيد آامن  خ اشيد  ، دانشج   كناشننسي ااشد ، فعن  فيهنگي -6613

 - عمومی پزشک،کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،چی خامه پیمان س ید  -1170

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ایران سنتی طب دکتری مقطع دانشجوی

 عليه السمم صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   سعند ؛ ج اد سيد -6612

 رانته آزاد دانشگاه -  فجر دانشجویی بسیج حوزه اسبق مسئول - مکانیک مهندس،حس ینی  حامد س ید  -117۵

 دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای اس  بق عض  و -( ع) ثاراهلل مقاومت مرکز آموزش و تربیت معاونت - مرکز

 مرکز تهران آزاد دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی مقطع التحصیل فارغ،آزاد دانشگاه

 دانشگنه دا تياپياا دانشج  ،بنب  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي مسرو   ،النگي سريد  حقيب سريد  -6611
 بنب  پزشکي عل م
 دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،عل   حسين سيد -6611

 شياف صنعقي
 بيازجن   يدكناب يدانشگنه علم ايدانشج   يسنب  بس ينسيحل   / معنو  س يگلزادگن  / كناشننس نيحس ديس -6619

 لطعم دانشج  ،تهيا  دانشگنه مکننيک دانشکده دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،منصرفي  حسرين  سريد  -6618
 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي ااشد كناشننسي

 مهندسي يكناشننس ملطع دانشج    پيداس ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  ش اا  عض   م س   حسين سيد -6693
 پيداس ن ا پينم دانشگنه كنمپي تي

 هين ،ييازش پزشکي عل م دانشگنه پزشرکي  تنااخ و سرنقي  طب تحليلن  ميكز علمي هين ،مسرنوا   حمداهلل سريد  -6696

 شيياز پزشکي عل م دانشگنه پزشکي تنااخ و سنقي طب تحليلن  ميكز علمي
 هقهن )ص( ب نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  ميكز  ، عض  ش اا کيمکنن يمهندس  ، دانشج   عل  ديحم ديس -6693

ليه ع صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشرننسري   ملطع نين؛دانشرج    قدس دانين  سريد  -6692
 السمم

 ننسيكناش دانشج  ،قم دانشگنه دانشج ان  مسقل  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر  ،بحياني سرقحن   سريد  -6692
 قم دانشگنه زاست

   نس جان ا  نميدانشگنه پ  يجل ديمسو   ح زه شه يميسقنا ابياه ديس -6692

 ننسيكناش ملطع   دانشج  اصفهن  ميكز ن ا پينم دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن دبيي م سر    سرجند  سريد  -6691
 اصفهن  ميكز ن ا پينم دانشگنه محض شيمي

 ج  دانش"،منزنداا _(ع)محمدبنقي امنم فني دانشکده دانشج اي بسي  پناگنه مسو  ،مظفي م سر    سرجند  سريد  -6691
 "(ع)بنقي محمد امنم فني دانشگنه قدا  بي  كناشننسي،مهندسي ملطع

 پي سقه ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ( ع)صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  فعن  عض  م س ان  سرجند  سريد  -6699

 (ع)صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف اشقه



 ناشننسيك ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن عض ،گلپناگنني هنشمي سجند سريد  -6698
 تهيا  دانشگنه صنناع مهندسي

 صفهن ا دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اصفهن  دانشگنه اسممي جنمعه،مهدوانني سهي  سيد -6683

 ملطع دانشج  ،دانشرج اي  فعن  و ه افضرن  مهندسري  دانشرکده  اسرق   مسرو   ،نين اسرحنقي  الدان شرهنب  سريد  -6686
 امييكقيي صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي ااشدكناشننسي

 دانشگاه آزاد گتوند ییدانشجو جی/مسئول بسوتری/کامپیجان رزایصابر م دیس -1162

 عيطقي مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،چشرمه  گ  م سر    صرند   سريد  -6682

 سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه شيم  مهندسي اشقه كناشننسي ملطع دانشج  ،سنا 
 دانشج  ،دانشج اي بسي  سنزمن  بنقي  شرهيد  قيااگنه 21 نشرياه  تحياياه هيوت اعضرن   از،جملي طنهي سريد  -6682

 سيمن و صدا دانشگنه اسننه مدايات ااشد كناشننسي
 ملدم دانشگنه گنقد كنووس يطهيان ديشه ايدانشج   يمسو   سنب  ح زه بس ، عناف م س  ديس -6682

 عن السمم؛ف عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ؛دانشرج    جناچين  عقنس سريد  -6681
 بسي 

 عن السمم؛ف عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ؛دانشرج    جناچين  عقنس سريد  -6681
 بسي 

 دانشج   شهدم پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده بسي  انسنني نييو  سرنب   مسرو    حسريني  عقنس سريد  -6689
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دكقي  ملطع

 انشگنهد اسممي جنمعه سرينسري   اسرق   مسرو    مداس، تيبيت دانشرگنه  بسري   جننشرين ،شرهيآئيني  عقنس سريد  -6688
 مداس تيبيت دانشگنه دولقي مدايات ااشد كناشننسي،تهيا 

 ليهع صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسرممي  معناف كناشرننسري   ملطع افضرلي؛دانشرج     الدان عيفن  سريد  -6333

 السمم
 ليهع صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسرممي  معناف كناشرننسري   ملطع افضرلي؛دانشرج     الدان عيفن  سريد  -6336

 السمم

 ریتمدی کارشناسی مقطع،برازجان نور پیام دانشگاه دانشجویی بسیج مس ئول ،س جادی  اص غر  علی س ید  -1242

 برازجان نور پیام دانشگاه صنعتی

 دانشگاه بجنورد ییدانشجو جیاسبق بس مسئولی،دالموسویس یعل دیس -1240

 اسررممي جنمعه سررنب  دانشررج ان ،دبيي اسررممي جنمعه اتحنداه تشررکيم  واحد ملنم قنئم،پ ا صررنلح علي سرريد -6332

 شهيد بييد تيبيت دانشگنه بي  مهندسي كناشرننسري   دانشرج   ،تهيا  اجناي شرهيد  دبيي تيبيت دانشرگنه  دانشرج ان  
 تهيا  اجناي

  ين ا اادب نميپ ايدانشج   يبس ينسيمسو   س  ميتض  يعل ديس -6332
 ساپيد اي دانشج  يبس نيجننش، دانشگنه تهيا  يفنااب ساحل   پيد يكناشننس  دانشج ،نژاد  م س  يعل ديس -6331

 دانشگنه تهيا  يفنااب



 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیمسئول بس یواعظ یموسو یعل دیس -1247

 مکننيک يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  تهيا  دانشگنه فني دانشکده دانشج اي بسري   فعن  م مني علي سريد  -6339
 تهيا  دانشگنه

 شياف دانشگنه صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،هنشمي علي سيد -6338
 ميكز  ش اا  دا عض ات دوسن  امييكقيي، صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  سرينسري   دبيي فنطمي علييضرن  سريد  -6363

 امييكقيي صنعقي دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي دانشج   دانشج اي بسي 
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ف نني؛دانشج   علييضن سيد -6366

 شج ايدان نشياه مسلو  مداي و گلسقن  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه آم زش واحد دبيي،مياد  علييضن سيد -6363
 گلسقن  دانشگنه معمنا  مهندسي كناشننسي دانشج  ،گلسقن  دانشگنه انعکنس

 سيد كنظم سعيدان  ، فعن  فيهنگي ، ميكز تحليلن  بسي   -6362

 ننيس يدانشگنه ب عل  يبس نيجننش يداااب نيمق ديس -6362

 شگنهدان اققصرند  دانشرکده  بسري   اسرق  مسرو    تهيا ، دانشرگنه  بسري   سرينسري   معنو ،ميتضر    مجققي سريد  -6362
 تهيا  دانشگنه منطله مطنلعن  ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا 

 انشج ايد بسي  ميكز  ش اا  دبيي و فيهنگي واحد و سينسي واحد اسرق   مسرو   ،بي كي م سر    مجققي سريد  -6361
 اسممي آزاد دانشگنه ميكز تهيا  واحد اسننه مدايات دكقي  ملطع دانشج  ،صند  امنم دانشگنه

    اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   تل    مجيد سيد -6361
 زداعلم وهني   يبس يمسو   پژوهش يمحمد امنم ديس -6369

 لطعم دانشج   كيمن  بنهني شرهيد  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرينسري   مسرو    گنجعليخنني اميي محمد سريد  -6368
 كيمن  بنهني شهيد دانشگنه سينسي عل م كناشننسي

 تيو تيب مي:مسو   تعلس اب ،دانشرگنه صداا  ينيم افزاا ملطع كناشرننسر    تييكنمپ اشرقه ،ن يامنم نيمحمد ام ديسر  -6333
 دانشگنه صداا ايداشج   يبس

 ديشه يمهندس يدانشکده فن  يمسو   ح زه بس ، اشقه ااتقنطن  و فننوا يكناشرننسر   ،ينيحسر  نيمحمد ام ديسر  -6336
 پ ا تهيا  يشمس

  شهيب يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس ي/ معنو  فيهنگ يشگنها/اشقه عل م آزمن نيمحمد به ب ديس -6333

 ج  دانش،السمم عليه حسين امنم دانشگنه اسنم دانشج اي نشياه سريدبيي  جننشرين ،م سر    حسرن  محمد سريد  -6332
 السمم عليه حسين امنم دانشگنه ه افضن مهندسي ااشد كناشننسي ملطع

 ناشننسيك ملطع دانشج   ن ا شهيسقن  دانشج اي بسي  م اضع تقيين ش اا  عض  حسيني حسرين  محمد سريد  -6332
 ن ا  محدث عممه دانشگنه حل  

 طعمل دانشج  ،ع حسين امنم جنمع دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،حسريني  حسرين  محمد سريد  -6332
 ع حسين امنم جنمع دانشگنه مکننيک مهندسي دكقي 

 سيد محمد حسين عنملين ، كناشننسي معناف اسممي و حل   از دانشگنه امنم صند  ع -6331

 شياف صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،.،پ ا قدسي حسين محمد سيد -6331
 دانشگنه امنم صند  يمنل تاياو مد يمعناف اسمم  ،دانشج يمحمد اضن خنلل ديس -6339



 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع خنللي؛دانشج   اضن محمد سيد -6338
 لطعم دانشج  ،همدا  واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،جعفي  سعيد محمد سيد -6323

 همدا  دانشگنه حل   اشقه كناشننسي
 دانشج  ،تهيا  فني هن  دانشکده پيداس دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،م سر    سريد  محمد سريد  -6326

 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي
 ن كيم پزشکي دندا  عم مي دكقي  دانشج   كيمن  پزشکي عل م جند  سنب  دبيي تل   صند  محمد سيد -6323
 ن ا بيوجن نميمفقح دانشگنه پ ديشه ايدانشج   يمس   اسق  ح زه بس  محمد صند  م س  ديس -6322

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،طقنطقناي عممه دانشگنه دانشج اي بسري   عليدتي مسرو   ،مسريقي  علي محمد سريد  -6322
 عممه دانشگنه دولقي مدايات ااشد
 آزاد دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي،فيهنگي فعن  و كناگيدا ،نينكي محمد  محمد سيد -6322
 احد بهقهن و يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   ي/مسو   اسننه بسياوانشننس ينصي/ كناشننس  محمد م س  ديس -6321

 ي بس نشياه اسق  سريدبيي  - تهيا  دانشرگنه  سرينسري   عل م علمي انجمن اسرق   دبيي،داود آ  مهد  محمد سريد  -6321
 حل   کدهدانش  دانشج اي بسي  اسق  سينسي معنونت و ميكز  ش اا  عض  -( سپيداا)   تهيا  دانشگنه دانشرج اي 

 عل م و حل   دانشکده دانشج اي بسي  به ميب ط6232 اايا  نشياه اسق  سريدبيي  - تهيا  دانشرگنه  سرينسري   عل م و
 عل م ننسيكناش ملطع،تهيا  دانشگنه سينسي عل م علمي انجمن به ميب ط ننمه سينست نشياه مسو   مداي - سرينسي 
 تهيا  دانشگنه سينسي

 ملطع دانشج  ،تهيا  دانشرگنه  سرينسري   عل م و حل   دانشرکده  ميكز  شر اا  ،اضري  بني مهد  محمد سريد  -6329
 تهيا  دانشگنه سينسي عل م كناشننسي

 عليهم بيت اه  محقين هين  مسرر  / اخقينااه و آبند اسررقم محله شرر ااانا  عضرر  حسرريني مهد  محمد سرريد -6328
 حل   مقنني و فله دكقي  دانشج   حججي شهيد جهند  گيوه مس  /
 فننوا  مهندسي ااشد كناشننسي شرياف  صرنعقي  دانشرگنه  الزهيا هيأ  اجيااي شر اا   عضر   ميي  محمد سريد  -6323

 مداس تيبيت دانشگنه اطمعن 
 زداعلم وهني  ايدانشج   يمسو   فنوابس ييشمسيم  محمد هند ديس -6326

 جمعم سنب  ائيس شياف، صنعقي دانشگنه ه افضن مهندسري  كناشرننسري   دانشرج   ،دم سرپيده  محمدامين سريد  -6323

 دانشگنه نه افض مهندسي كناشننسي دانشج  ،دانشج اي فيهنگي فعن  كيمننشنه، اسقن  آم ز  دانش بسي  همفکي 
 شياف صنعقي

 امنم نهدانشگ منلي مدايات ااشد كناشننسي ملطع دانشج    صند  امنم دانشگنه دانشج    خنللي محمداضن سيد -6322
 السمم عليه صند 

 نه افض مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شرياف  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن ،م سر    محمداضرن  سريد  -6322
 شياف دانشگنه

 یکاربرد یدانش  گاه علم ییدانش  جو جی/ مس  ئول بس  یحس  ابدار ی/ کارش  ناس  یهاش  م یمرتض   دیس   -120۵

 بوشهر یاستاندار



  مسو   واحد فيهنگي بسي -عضر  شر اا  ميكز  بسري  دانشگنه صنعقي شياف    ، ميتضري ازدا  پيسرت  سريد   -6321
 دانشگنه تهيا  MBA دانشج   كناشننسي ااشد ،دانشگنه شياف

 مکننيک مهندسي دانشکده علمي انجمن شرياف عض   دانشرگنه ( س)الزهيا هين  دا فعن " م سر    مسرع د  سريد  -6321
 شياف دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   "(مح ا) شياف دانشگنه

 گانگر یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ییدانشجو جیمسئول اسبق بس ،یمسعود موسو دیس -1208

 زاد ب شهيدانشگنه آ يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس ينسيحل  / معنو  س ي/ كناشننسيمسع د هنشم ديس -6328

 قم ح زه سه، سطح ح زه اسقند م س   مصطفي سيد -6323

 يكناشننس ملطع دانشج  ،اايا  صرنعت  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،م سر    مصرطفي  سريد  -6326
 صنعت و علم دانشگنه االي هد  منشين مهندسي

 مالسم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع م س  ؛دانشج   مصطفي سيد -6323
 آب يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،سنا  كشنواز  عل م دانشگنه صنفي شر اا   دبيي،ابياهيمي مهد  سريد  -6322

 سنا  كشنواز  عل م دانشگنه

 تمدیری ارشد کرج، کارشناس اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج اس بق  آثاری،مس ئول  مهدی س ید  -12۵0

 شهری

 علميه ح زه خناج داس   طلقه االنقين واثه ااهقي  ميكز عض  حسيني مهد  سيد -6322
 نسيكناشن ملطع دانشج   تهيا  دانشگنه فني دانشرکده  دانشرج اي  بسري   عضر   معصر م  حسريني  مهد  سريد  -6321

 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي
 صند  منما دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه الشهداء، سيد حضي  پناگنه سنب  مسرو   ،طقنطقناي سريد  مهد  سريد  -6321

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه عم مي سينسقگذاا  و دولقي مدايات دكقي  ملطع دانشج  ،السمم عليه

 عملط دانج  ،نگنا اوزننمه/  شنهد دانشگنه دانشرج ان   اسرممي  انجمن اسرق   سرينسري   دبيي،طنلقي مهد  سريد  -6329
 طقنطقنئي عممه دانشگنه خنواميننه مطنلعن  ااشد كناشننسي

 نناعص مهندسي كناشننسي دانشج   همدا  سيننب علي دانشگنه بسي  ميكز  شر اا   عضر   فنطمي مهد  سريد  -6328
 همدا  سيننب علي دانشگنه

 سيد مهد  فلکي ، كناشننسي عل م سينسي ، دانشگنه اشت -6313

 سمنان یدانشگاه سراسر ییدانشجو جیسابق بس ،مسولیموسو یمهد دیس -1291

 لي خ دانشگنه طقيعي مننبع و كشنواز  دانشکده دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،پ ا هنشرم  مهداه سريد  -6313
 فناس خلي  دانشگنه كشنواز  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،فناس

سريد ازدا  حقيقي، عضر  شر اا  ميكز  بسري  دانشج اي دانشگنه علم و صنعت ، كندا گيوه جهند  دانشگنه و      -6312

 فعن  دا مسقند سفيي فيلم ، دا  ام خقه مهندسي بي  دانشگنه علم و صنعت اايا 

 ي،مداياتكناشننس"،بهشهي واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  جننشرين ،كناكمي حسريني  سريداب الفضر    -6312
 "دولقي

 تهيا  قيآ  عل م دانشگنه كناشننسي دانشج   تهيا  قيآ  عل م دانشگنه بسي  مسو   سيداحمدم س   -6312



 منلي مداي/ اسقلم اوسقن  عقنس دشت صحيااي شهيد پناگنه بسي  انسنني نييو  مسو  ،پ ام سر    سريدامين  -6311
 ميا ع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  /،اامم دانشگنه اسممي جنمعه ش اا  عض /اامم دانشرگنه  اسرممي  جنمعه
 اامم دانشگنه

 پزشکي ل مع همنهنگي ش اا  اايا  دبيي پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  مسو  "  تل   سريدحسن  -6311
 شقها كناشننسي ملطع القحصي  فناغ  "بزاگ تهيا  دانشج اي بسي  م اضرع  تقيين شر اا   تهيا  عضر   شرهي  هن 

 اايا  پزشکي عل م دانشگنه تياپي اك پيشن
 كناشننسي ملطع دانشج  ،82 سن  تهيا  دانشگنه دانشرج اي  بسري   فيهنگي معنو ،ج اهي  امين سريدحسرين   -6319

 تهيا  دانشگنه اجقمنعي عل م ااشد
 انشج ايد بسي  فيهنگي ش اا  تهيا ، دبيي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض "،م س   سريدحسين  -6318

 ل مع پژوهشگي  كناشننسي"،"فنن س نشياه ، سيدبيي محيوم مننط  به اسرنني  خدمت طيح تهيا ، مسرو    دانشرگنه 
 "طقنطقناي عممه دانشگنه شننسيجنمعه ااشد تهيا ، كناشننسي دانشگنه اجقمنعي

 الکقيونيک ااشد كناشننس،ن شهي شهيسقن  دانشج اي بسي  دفقي مسو  ،سيدحميدقيبنني -6313
 فناسي ادبين  كناشننسي ملطع دانشج   خ اازمي دانشگنه ادبين  دانشرکده  پناگنه مسرو    حسريني  سريداسر     -6316

 خ اازمي دانشگنه
 (ع)صند  امنم دانشگنه فيد دانشج   جعفي  سيداضن -6313
 شگنهدان مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن اجقمنعي_سينسي واحد دبيي و ميكز  ش اا  عض ،ميعشي سريداضرن   -6312

 مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،ااذه واحد اسممي آزاد

 بنب  آزاد دانشگنه مدايات ااشد،بنب  آزاد دانشگنه بسي  ش اا عض ،امضنني اهلل سيداوح -6312
 لطعم دانشج  ،بنب  واحد اسممي آزاد دانشگنه االنقين خنتم دانشج اي بسي  ح زه مسرو   ،پ ا مهد  سريدسرجند   -6312

 بنب  واحد اسممي آزاد دانشگنه مدايات اشقه ااشد كناشننسي

 انشجوید،ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،میررمضانی سیدصادق -1279

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه بیوسیستم مکانیک مهندسی کارشناسی مقطع

 شهدم پزشکي عل م دانشرگنه  پيياپزشرکي  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   حسريني  سريدعلي  -6311
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه فيزا تياپي كناشننسي ملطع دانشج  

 يشهيسقن  گيم  دانشگنههن ايدانشج   يبس  يوتحل ياضمناه مسو   بياس  م س  يدعليس -6319
 مداي و ح زه عنلي سط ح اسرقند   ت حيد  تمد  پژوهشرکده  مداي و ح زه عنلي سرط ح  اسرقند  م سر  ،  سريدعلي  -6318

 ت حيد  تمد  پژوهشکده مداي و ح زه عنلي سط ح اسقند  ت حيد  تمد  پژوهشکده
 و يمسو  مدا و دانشج ان  اسممي انجمن ك  دبيي و مهدوات تخصصي كنن   دبييسنب ،مييطنلقي سريدعلييضرن   -6393

 دانشگنه کننيکم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،بهقهن  االنقين خنتم صنعقي دانشگنه انداشه نسيم نشياه سريدبيي 
 بهقهن  االنقينء خنتم
 نس جا يدانشگنه دولق  يبخشنده مس   اسق  بس دكمن يس -6396



  اازميخ دانشگنه بسي  اسننه مس   و خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  حسيني سريدمحمد  -6393
 (كيج پيداس) خ اازمي دانشگنه مکننيک اشقه كناشننسي ملطع دانشج  

 كناشننسي ملطع دانشج   زنجن  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه ميكز  شر اا   عضر   م سر    سريدمحمد  -6392

 زنجن  دانشگنه بيداا  نلشه مهندسي
  يبس م يتهيا ، مسو   سنب  تشک ن يدانشرگنه فيهنگ  ينضر اا  ييدب يكناشرننسر   ،يچنوشر   مهد دمحمديسر  -6392

 تهيا  ن يدانشگنه فيهنگ ايدانشج 

 ناشننسيك ملطع بييجند دانشگنه اسممي دفقيجنمعه نظنا  جندبييجندوعض هين  دبيياسرق   سريدمحمدپ احسرين   -6392

 بييجند دانشگنه ادبين 
 شننسيكنا ملطع دانشج   مشهد فيدوسي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  قنسمي سيدمحمدحسن -6391

 مشهد فيدوسي دانشگنه آم زشي و ااز  بيننمه مدايات

 دانشگاه آزاد آبادان ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسوتری/کامپیموسو دمحمدحسنیس -1287

 طلقه شياف دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  فعن  ميصند، انداشکده ميكز  ش اا  عض  مداسري  سريدمحمداضرن   -6399
 قم علميه ح زه خناج داس

 هيأ  مسو   صرنعت،  و علم دانشرگنه ( ع)الحسرين  محقن  هيأ  ااهقيد  شر اا   عضر   سرنالا  سريدمحمدميمد  -6398
 القحصرري  فناغ. مشررکن  علميه مداسرره طمب نمناندگن  قيااگنه مسررو   صررنعت، و علم دانشررگنه گمننم شررهدا 
 .تهيا  مشکن  علميه مداسه 3 سطح طلقه صنعت، و علم دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي

 فناغ،مسقل  دانشرج ان   اسرممي  هن  انجمن اتحنداه ميكز  شر اا   سرنب   عضر  ،نژاد م سر    سريدميتضري   -6383
 عم مي حل   ااشد كناشننسي قم، القحصي ،

 ايزدا تيمحيوم نديبن  جهند  مسو   ميكز حيكت هنسيدمصطفي م س  ،  -6386

 دانشگنه بحيالعل م شهيكيد ايدانشج   يمس   سنب  بس يهنشم يدمصطفيس -6383

 قيونيکالک بي  كناشننسي القحصي  فناغ،بييجند دانشگنه مسقل  اسممي انجمن عض ،آبند  حنجي سيدمهد  -6382
 نسيكناشن ملطع دانشرج   ،ازد دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن تشرکيم   سرنب   دبيي،سريدميمدمهدوان   -6382

 اصفهن  ميكز ن ا پينم دانشگنه مکننيک مهندسي
  ياادب يخ اهيا  دانشگنه آزاد اسمم  يبس ،مسو  يبنزاگنن تايامد ي،كناشننس نايآمنه عل دهيس -6382

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،انس ج دولقي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،نژاد طيالي پياسرن  سريده  -6381
 انس ج دولقي دانشگنه انگليسي زبن  آم زش

 ينه عل م پزشکدانشگ  ايدانشج   يبس ي/مسو   اسق  معنونت فيهنگ يه شيب ي/ كناشننس ينيحس ثاحد دهيسر  -6381
 ب شهي

 يا چم شهيد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض  و خ اهيا  واحد دبيي پ افيجي حميده سيده -6389
 اه از چميا  شهيد دانشگنه حسنبداا  ااشد كناشننسي اه از
 مهندسي دااش كناشننسي دانشج  ،سنا  طقيعي مننبع دانشکده دانشج اي بسي  مسرو   ،سرجند   ااحننه سريده  -6388

 سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشگنه طقيعي مننبع



 دانشکده هنر شوشتر ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسیزهرا دانش /نقاش دهیس -1044

 مشهد پزشرکي  عل م دانشرگنه  منمناي پيسرقنا   دانشرکده  دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر   م سر    زهيا سريده  -6236
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه منمناي كناشننسي ملطع دانشج  

 دانشگنه خيد ب شهي ايدانشج   يبس ينسي/ معنو  س  ل ژيکيوبيم ي/ كناشننسن ازهيا م س  دهيس -6233

 مداس تيبيت دانشگنه گيافيک ااشد كناشننسي آم خقه دانش بسي  عض  مييصنلحي زهيا سيده -6232
 دااوسنز  عم مي دكقي  ملطع دانشج   مشهد دانشرگنه  دااوسرنا   دانشرکده  بسري   عضر   ن بخت زهيا سريده  -6232

 مشهد دانشگنه
 يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،هنشرمي  زهيا سريده  -6232

 كشنواز 
  معل دانشکده بسي  ومس   آزادقم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه وعقي  قيآ  مسر    زهياپ اهنشرمي  سريده  -6231

 آزادقم دانشگنه آزمناشگنهي عل م كناشننسي ملطع دانشج   آزادقم پزشکي
 يپزشررک عل م دانشررگنه پيياپزشررکي دانشررکده دانشررج اي بسرري  ميكز  شرر اا  عضرر ،حسرريني زانب سرريده -6231

 تهيا  پزشکيعل م دانشگنه عم  اتن  كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا 
 اايا  صنعت و علم دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي دانشج  ،بسيجي فعن ،سيدان  زانب سيده -6239
  نس جان ا  نميخ اهي دانشگنه پ نيعقنس زاده جننش نباز دهيس -6238

 ننسيكناش ملطع دانشج  ،طقنطقنئي عممه دانشگنه مهدوات كنن   ميكز  ش اا  عض ،مصرطف    زانب سريده  -6263
 طقنطقنئي عممه دانشگنه نگنا  اوزننمه

 اامسي ن ا پينم حل   كناشننسي دانشج  ،اامسي دفقي تحلي  و بياسي مسو  ،قيبي سکينه سيده -6266
 ناشننسيك ملطع دانشج   آبندا  نفت دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش ا  عض  مطل  م س   ط بي سريده  -6263

 نفت صنعت دانشگنه اامني مهندسي
 ناشننسيك ملطع دانشج  ،بنب  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ش اا  سنب  عضر  ،سرنداتي  فنطمه سريده  -6262

 بنب  پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا 
 شج  دان(،ع) صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  عند  عض  و مسنجد بسي  فعن  عض ،سريداقناي  فنطمه سريده  -6262

 (ع) صند  امنم دانشگنه اسممي حل   و فله كناشننسي ملطع
  حل  كناداني ملطع دانشج  ،ن شهي كنابيد علمي دانشگنه بسي  شر اا   عضر  ،سرنس  م سر    فنطمه سريده  -6262

 ن شهي كنابيد  علمي دانشگنه
 معل  كناشننسي دانشرج  ،منزنداا  دانشرگنه  خ اهيا  واحد  سرينسري   بياسري  و تحلي  مسرو   ،حمزه فنئزه سريده  -6261

 منزنداا  دانشگنه سينسي
 ام ن د ن ا پينم دانشررگنه فيهنگي مسرر و  تيبيقي،دام ن  عل م دانشررج اي،كناشررننس شررنهچياغ،فعن  ليم سرريده -6261

 دام ن  ن ا پينم دانشگنه تيبيقي عل م كناشننسي ملطع دانشج  
 دام ن  گنهدانش تيايقي عل م اشقه كناشننسي ملطع دام ن  ن ا پينم دانشگنه فيهنگي مس و  ليمشنهچياغ سيده -6269
 ب شهي يكنن   قيآ  و عقي  دانشگنه عل م پزشک ي/مسو   فيهنگ  كقنبداا ي/كناشننس ينيمحق به حس دهيس -6268



 و قيا  عل م كناشننسي دانشرج   ،تهيا  واحد الدان اصر    دانشرکده  ميكز  شر اا   عضر  ،كيامي ميام سريده  -6233
 تهيا  واحد الدان اص   دانشکده حداث

 فعن  ض ع،بيازجن  آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  فعن  كنمپي تي افزاا نيم مهندسي جعفي ،كناشرننس  نجمه سريده  -6236

 كنمپي تي اافزا نيم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،ب شهي اسقن  از دشقسقن  واحد آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري  
 دشقسقن  واحد آزاد دانشگنه

 ملطع دانشج   فيهنگي فعن  ٫ تهيا  دان اص   دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه مسو   شرنهيكني  هد  سريده  -6233
 دان اص   دانشگنه الهين  كناشننسي

 ا  يفهح دكقي ،اصفهن  پزشکي عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن _محلي بسري   فعم عضر  ،بهيامب سريمن  -6232
 اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه دااوسنز 

   اققصند  و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   حداد   سينن -6232
  ياادب يدانشگنه عل م پزشک يدانشکده پزشک  يمسو   بس ياخ ا  محسن ننيس -6232

 ملنم ئمقن و اض   خياسن  فيهنگين  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه سرينسي  واحد اسرق   دبيي ااگنجي سرينن  -6231
 و زبن  آم زش پي سقه كناشننسي ملطع دانشج   اض   خياسن  فيهنگين  دانشگنه دانشج ان  اسرممي  جنمعه فعلي
 بهشقي شهيد پيداس اض   خياسن  فيهنگين  دانشگنه فناسي ادبين 

 زدیدانشگاه  ییدانشجو جیمسول اسبق حوزه بس  یبالل نایس -1027

 مهندسي ننسيكناش ملطع دانشج   امييكقيي دانشگنه كنمپي تي مهندسي دانشکده بسري   مسرو    تيكنشر ند  سرينن  -6239
 امييكقيي دانشگنه كنمپي تي

 دانشگاه آزاد شاهرود جیمسوول بس یچاووش نایس -1026

 هندسيم دانشکده پناگنه مسو  .اه از چميا  شهيد دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  "،چعقي سرينن  -6223
 اه از چميا  شهيد دانشگنه بي  كناشننسي دانشج  ،"اه از چميا  شهيد دانشگنه

 یمهندس ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی،ارومیه دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن دبیر،عزیزی س ینا  -1001

 ارومیه دانشگاه مکانیک

 شياف صنعقي بي  مهندسي كناشننسي دانشج   دانشج اي فعن  فنتحي سينن -6223
 زمين يكناشننس ملطع دانشج  ،گلسقن  دانشگنه دانشج ان  اسرممي  جنمعه فيهنگي مسرو   ،ميادحسريني  سرينن  -6222

 گلسقن  دانشگنه شننسي
   هيااوم يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس نيزاده جننش يمصطف ننيس -6222

 يمهندس كناشننسي ملطع دانشج   شنهيود آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   سريننچنوشري   -6222
 شنهيود آزاد دانشگنه صنناع

 سيد اب الفض  حسيني مسو   منلي ح زه شهيد آواني -6221

 آزاد گنهدانش حل   كناشننسى،اشت اسممى آزاد دانشگنه دانشرج اى  بسري   مسرو   ،مييعظيمى امييحسرين  سريد  -6221
 اشت



 ااشد يكناشننس ملطع دانشج  ،تهيا  مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  جهند  معنونت،حسيني داوود سريد  -6229
 تهيا  مداس تيبيت دانشگنه المل  بين حل  

  دانشج ،ااذه واحد مسقل  دانشج ان  اسممى انجمن نشريان   تحياياه هيوت عضر  ،م سر    اصر ي  علي سريد  -6228

 ااذه ازاد دانشگنه حسنبداا  كناشننسي ملطع
 بي  يمهندس آم خقه دانش" شياف صنعقي دانشگنه( س) الزهيا هيأ  و دانشج اي بسي  عض  اوحنني علي سريد  -6223

 ميكز تهيا  پژوهشگي دانشگنه اققصند دكقي  دانشج   99 سن  اققصند دانشج اي المپيند طم  مدا  شياف دانشگنه
 "اسممي ش اا  مجلس پژوهشهن 

 سيد علي شيافت مسو   آمند ح زه شهيد آواني -6226

 و انسنني ل مع پژوهشگنه از سينسي انداشه دكقيا  دانشج   اجقمنعي و سينسي مسنئ  تحليلگي لطيفي علي سريد  -6223
 فيهنگي مطنلعن 

 سيد علي ملک جعفيان  دانشگنه دولقي گيمسنا -6222

 سيد علييضن كمنلي مسو   تعليم و تيبيت ح زه شهيد آواني دانشگنه آزاد -6222

 آزاد دانشگنه مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،تقياز  جهننشرنهي  مهد  محمد سريد  -6222
 شيان ن بي ننظي ش اا  عض  ، دمنوند آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  عض  س دا، نشرياه  مدايمسرو    ، دمنوند اسرممي 
 دمنوند واحد اسممي آزاد دانشگنه حل   كناشننسي ملطع دانشج  ،دمنوند آزاد دانشگنه

 حيفه كقي د دانشج  (،ع ) اهلل بليه پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي مسرو   ،قمي  سريدمسرع د   -6221
 (ع ) اهلل بليه پزشکي عل م دانشگنه دااوسنز  ا 
 ت ذاه عل م كناشننسي،تحليلن  و عل م دانشگنه غذااي صنناع دانشکده دانشج اي بسي  عض ،م س   شيمن سريده  -6221
 تحليلن  و عل م دانشگنه از
 نسيملطعکناشن ميکيوبي ل ژ  اشقه دانشج  ،ازادشهيقدس دانشرگنه  دانشرج اي  عضر بسري   ،زااع فنطمه سريده  -6229

 شهيقدس دانشگنه
 منزنداا  گنهدانش اسمم دا سينسي انداشه ااشد كناشننسي،منزنداا  دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،عليزاده سينن -6228
 انشگنهد مکننيک مهندسي دكقي  دانشج  ،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسري   ح زه مسرو   ،عنبد  شرنهد  -6223

 تهيا  مداس تيبيت
  بهقهن نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  يبي / فيمننده اسق  بس يمهندس  /دانشج ينبيافياس نيشنه -6226

 نجف جامع واحد اس  المی آزاد دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن دبیر،حاتموند ش  اهین -10۵2

 آباد نجف جامع واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی دانشجوی،آباد

 دانشررگنه سررنب  بسرري  فيمننده. آبند محم د شررهيسررقن   وپيواش آم زش گزانش مسرر  ،شرريخي شررنهين -6222

 ازاداسممي دانشگنه ااشد كناشننسي دانشج  ،فيهنگين 
 شنهين جليلي مسو   سينسي ح زه شهيد آواني -6222

 رجندیب یدانشگاه مل جیپور مطلق مسول بس یول انیشا -10۵۵

 شنا اد ابيعي مسو   تحلي  و بياسي ح زه شهيد آواني -6221



 ايدانشرج    ي/ مسرو   سرنب  كنن   مطنلعن  زنن  و خنن اده بسر    حسرنبداا  يمنش /كناشرننسر    حمزو شريااه  -6221
 دانشگنه آزاد ب شهي يدانشکده عل م انسنن

 ج ايدانش بسي  دفقي خ اهي سرمن جننشرين   ام زشرکده  دانشرج اي  بسري   پناگنه خ اهي جننشرين "،بنقي  شرلنا   -6229

 تنلش،اسقناا
  قيدادگس  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يحل   / مسو   واحد خ اهيا  بس ي/ كناشرننس  اياضرن   اشرلن  -6228

 ب شهي

 شننسيكنا ملطع دانشج  ،سرنا   طقيعي مننبع دانشرکده  سرينسري   تحلي  و بياسري  مسرو   ،نژاد قيبن  شرلنا   -6213

 سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  دانشگنه كنغذ و چ ب صنناع مهندسي
 قي دك دانشج    ليسرقن   پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر    پ ا كيام شرک فه  -6216

 ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه دااوسنز 
 گيفيهن آم زا ،معنو  دانش اسممي هن  انجمن اتحنداه سنب  ننن ،عض  المپيند نليه مدا  داانده،دانشج  شرکيقن  -6213

 اايا  صنعت و علم م اد،كناشننسي،دانشگنه مهندسي،فيهنگي دفنتي مجمع جهند ،عض  اادو سنب 
 يه عل م انسنندانشکد ايدانشج   يبس  ميكز  ش اا يانسنن  يوي/ معنونت ن ياوانشننس يكناشننس  اكقي ميشم -6212

 دانشگنه آزاد ب شهي

  نس جان ا  نميدانشگنه پ يمسو   منل ن ياام شهنب -6212
 شهنب شيي  همداني مسو   سناقي  ح زه شهيد آواني -6212

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يقننيپشق ،معنو  معمنا ي،كناشننسي سفاشهنب  -6211
 بين اوابط دكقي  ،دانشج  (ع) حسين امنم دانشگنه دانشج اي بسي  ادواا مسو لين عض   مطل  مهدو  شرهيام  -6211

 المل  بين اوابط دكقي  دانشج    المل 
 تيبيقي ل مع اشقه كناداني ملطع دانشج  ،دشقسقن  شهيسقن , ن ا پينم دانشگنه ش اا  عضر  ،پي  پن  شرهيبنن   -6219

 دشقسقن  شهيسقن  دانشگنه
 يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،منزنداا  دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  عضر شر اا   ،نژاد اداهلل شرهيه  -6218

 منزنداا  دانشگنه شيمي
 اادكن  هيح زه علم طلقه، قديم يدانشکده عل م قيآن يفيهنگ يامد يغمميضن تنج خيش -6213

 غيب فلسفه دكقي   جمه ا ائيس  شقسقي  محم د شيخ -6216

 دانشگاه بجنورد ییدانشجو جیخواهران بس نیجانش ،یزدانی دایش -1072

 يوا يسممت ش يمجقمع آم زش عنل يكنن   فيهنگ يي، دب ايصحيا ناييش -6212

ه دانشکد ايدانشج   يبس  ميكز  ااشرد عل م ااتقنطن  / عضر  سرنب  شر اا     يمنش/ كناشرننسر    حمزو  ايشر  -6212

 دانشگنه آزاد ب شهي يليتکم م يتحص

 مجقمع ict كناشننسي،خ زسقن  جهنددانشرگنهي  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،گهيوئي شرهقنز  شري ا  -6212
 خ زسقن  جهنددانشگنهي عنلي آم زش

 بهقهن  يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس  يتحل ي/حل  /مسو   بيسيننيصنبي جهنن -6211



 ميكز  ش اا عض  ، 81-81 سن  اايا  صنعت و علم دانشگنه دانشرج اي  بسري   علمي معنونت معيوفخنني صرنبي  -6211
 دانشج   ، اايا  صنعت و علم دانشگنه مقنل اژ  و م اد مهندسي كناشننسي 81-81،81-82 سن   دانشرج اي  بسري  
 شياف صنعقي دانشگنه مقنل اژ  و م اد مهندسي ااشد
 نعتدانشگنه علم و ص ايدانشج   يبس يعلم ،معنونتيملطع كناشننس  م اد و مقنل ژ ي،مهندسيصنبي معيوفخنن -6219

 صنبي مهي  ، كناشننسي ااشد ، فعن  فيهنگي دا ميكز تحليلن  -6218

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ملدم؛دانشج   انصنا  صند  -6293
 ي ب مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   قم صرنعقي  دانشرگنه  اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   ادواا بين  صرند   -6296

 قم صنعقي دانشگنه
 جنمعه قي دك دانشج    تهيا  مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي سنب  مس    نسب پننهي صرند   -6293

 شيياز دانشگنه سينسي شننسي
 ، كناشننسي ااشد زبن  و ادبين  فناسيصند  پ ا مسيي  ، دبيي سنب  جنمعه اسممي دانشج ان  دانشگنه اامم  -6292

 

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج   اسفياان دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن تشکيمتي عضر   احيمي صرند   -6292
 اسفياان دانشگنه مکننيک

 ج  دانش،كيمننشنه فني دانشکده مسقل  اسممي هن  انجمن اتحنداه ميكز  ش اا  سنب  عض ،اضرناي  صرند   -6292
 اصفهنني اشيفي شهيد دانشگنه اققصند  عل م دكقيا

 مهندسي يكناشننس دانشج  ،بل چسقن  و سيسقن  دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن سرنب   دبيي،نين فقح صرند   -6291
 بل چسقن  و سيسقن  دانشگنه عميا 

 گاهدانش آمار کارشناسی مقطع دانشجوی،اهواز نور پیام دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول ،فتحی ص ادق  -1087

 اهواز نور پیام

 عليه السمم صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع محقي؛دانشج   صند  -6299

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع مسلمي؛دانشج   صند  -6298
 مدايات دااش كناشننس  اهلل اوح جهند  گيوه مسو   و امييكقيي دانشگنه دانشج اي بسي  جننشرين   مفيد صرند   -6283

 تهيا  دانشگنه اسقياتژاک
 كناشننسي ملطع دانشج   اسفياان دانشگنه دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر   ميمد  صرند   -6286

 اسفياان دانشگنه كنمپي تي مهندسي اشقه
  بيدكنا يدانشگنه علم ايدانشج   يبس ياطمعن  / مسرو   سرنب  فيهنگ    فننوا ي/ كناشرننسر    ن ا صرند   -6283

 بيازجن  

 "يد كناب كناشننسي شيمي"،ح زه فيمننده،سنا  ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  مسو   حقيقي صنلح -6282
 گيااش وازشري  عل م ااشرد  كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،اصرفهن   دانشرگنه  اسرممي  جنمعه عضر  ،ابيعي صرنلح  -6282

 اصفهن  دانشگنه محض فيزا ل ژ 



دانشگنه  ، عاصنن يمهندس ي، كناشننس ن ادانشج  يجنمعه اسمم هااتحند  ميكز  ، عض  ش اا يصرقن قيبنغسرقنن   -6282
 كيدسقن 

 . يااشد دانشگنه امنم صند  )ع( واحد خ اهيا ، عض  فعن  بس يصقن گلنناكنا، كناشننس -6281

 ينسنندانشکده عل م ا ايدانشج   ي/ مسو   كنن   وازش  بس ياوانشننس ي/كناشرننس  ينيسرندا  حسر   حهيصرق  -6281
 دانشگنه آزاد ب شهي

 هللا بليه دااوسنز  ا  حيفه دكقي ،اهلل بليه پزشکي عل م دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  عض ،طنهي  صداا -6289

 انشگاهد شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،ایالم دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،صدراآرامش -1066

 ایالم

 دانشگنه خيد ب شهي ايدانشج   يبس  ني/جننش  ل ژيب کيويم ي/كناشننسمنيبحيپ لهاصد -6233

 دانشگاه فرزانگان جینژاد مسئول بس انیحاج قهیصد -1041

 شوشتر یخواهران دانشکده علوم پزشک ییدانشجو جی/مسئول بسیخدا دوست/پرستار قهیصد -1042

 نور شوشتر امیخواهران دانشگاه پ ییدانشجو جی/مسئول بسخی/تاریعبداله قهیصد -1040

 ملطع ج  دانش،ب شهي اسقن  از بيازجن  دانشگنه ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهي جننشين،قنسمي صداله -6232
 بيازجن  ن ا پينم دانشگنه تيبيقي عل م كناشننسي

 ملطع ج  دانش،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهيا  جننشين و سينسي سرنب   معنونت،كينني صرداله  -6232

 مداس تيبيت دانشگنه فيزاک شيمي دكقي 
 ا ن نميدانشررگنه پ ايدانشررج   يبسرر ينسرريالمل /مسررل  سررنب  سرر ني/كناشررننس ااشررد اوابط بيخندم  صرر ي -6231

 ن ا بيازجن   نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يانسنن  يويب شهي/مسو   سنب  ن

 قهن به نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس  ميكز  عض  ش اا ست،،از طيمح يمهندس س،ادا  ص ي -6231

ن ا  نميشگنه پدان ايدانشج   يبس يو بياس  ي/مسو   سنب  كنن   تحليشننس ستااشقه زدهلن  /دوست  صرف اا  -6239
 ب شهي

 ايج دانش  يبس يو پژوهش ي/ مسو   سنب  كنن   علم  هسقه ا يمهندسر   دكقيا  / دانشرج  يپ کين صرمد  -6238
 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يبس يمعنو  علم -دانشگنه آزاد ب شهي يو مهندس يدانشکده فن

و  یرانتفاعیان،غی،فدهنگیفن یدانشگاهها جیمسئول بس ،یارش د حس ابدار   یکارش ناس    ،یص مداعتماد  -1014

 شهرستان همدان یکاربرد یعلم

 تيبيقي عل م كناشننسي سينسي فيهنگي فعن  ن اوز  ص لت -6266
    ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    سليمنني  صيند -6263
   عيسي زاده مس   پناگنه س اه دانشگنه دام ن  ضحي -6262

 دانشگنه ي ب مهندسي كناشننسي دانشج    عقنسپ ا شهيد پيداس دانشج اي بسي  سرينسي  معنونت  ااياني طنهن -6262
 بهشقي شهيد

 عميا  مهندسى كناشننسى ملطع قم ازاد دانشگنه دانشج ى،بسي ،محمدى على طنهن -6262



 گنهدانش مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   تشرکيم   دبيي و سرينسري   ملنم قنئم،نظيي  طنهن -6261
 "اااک عميا ، دانشگنه كناشننسي، مهندسي دانشج  "،اااک
 و با كناشننسي ملطع دانشج اي كيج خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه خ اهي جننشرين  اسرمنعيلي  طنهيه -6261

 خ اازمي دانشگنه شننسي ه ا
 افياني نلش مس  ) ميكز  ش اا عض /شرياف  بسري   خ اهيا  واحد وزوااي جهند  سرنب   مسر   ،افيعي طنهيه -6269

 شياف دانشگنه شيمي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف خ اهيا  بسي (عم مي
 ف   و يافش دانشگنه اانضي ليسننس.  شرياف  دانشرگنه  ميثن  مهدوات كنن   سرنب   دبيي  بيشره  فنضرلي  طنهيه -6268

 الزهيا دانشگنه اانضي ليسننس
 ينييحسيم ديح زه شه مسو   ،اشقه حسنبداا  زدا يتفضل طه -6233
 ياجقمنع عل م دانشکده شرننسري   ميدم ااشرد ،تهيا  دانشرگنه  اجقمنعي عل م دانشرکده  بسري   مسري   ،حکيمي طه -6236

 تهيا  دانشگنه

 اشدا كناشننسي دانشج   شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضر   عسرگي   طه -6233
 شياف صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي

 زداح زه امنم اضن ع آزاد   ييگيو پ يبياس  منقظي طه -6232

 شننسيكنا ملطع دانشج   اصفهن  قيآني عل م دانشکده فيهنگي فعن  و دانشرج اي  بسري   عضر   صرنبي   طيقه -6232
 اصفهن  قيآني عل م دانشکده قيآني عل م ااشد
 دانشگنه سمنن   يواحد خ اهيا  بس يمسو   فيهنگ  محم د قهيط -6232

 كناشننسي ملطع دانشج  ،اه از چميا  شرهيد  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،ا سرفي  طيقه -6231
 مسو   مطنلعن  زنن  اه از/ چميا  شهيد دانشگنه كنمپي تي مهندسي

   بسي  عض  اققصند، و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   تيقي  الدان ظهيي -6231
 دانشگنه شهيكيد  علم الهد ديشه ايدانشج   يبس يمس   اوابط عم م  عسگي ناعنبد -6239

 لطعم دانشج    آزادگن  دشت شهيسقن  دانشج اي بسري   دفقي كمي  جهند  گيوه مسرو     احمد  بيت عند  -6238
 خمين ميكز ن ا پينم دانشگنه دولقي مدايات ااشد كناشننسي

   دانشج مشهد پزشکي عل م دااوسنز  دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   خياسرنني  اهقناداا عندله -6223

 مشهد پزشکي عل م دااوسنز  عم مي دكقي  ملطع
 هنشررمي اهلل آات واحد تهيا  آزاد دانشررگنه دانشررج اي بسرري  محق ااي شرر اا  عضرر ،خ شررگفقناملدم عناف -6226

 غذااي صنناع مهندسي دانشج  ،افسنجنني
 ي بسرر بدني تيبيت عضرر  و مح  پناگنه بسرري  و جقهه به اعزام فعن  بسرري  عضرر ،تنالاپشررقي اضررناي عناف -6223

 قنئمشهي سمن دانشگنه دولقي مدايات كناشننسي اشقه،دانشج اي

 بندرعباس یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیسابق بس مسول،  یوفیعارف ر -1000

 المیا انیمدرس دانشگاه فرهنگ دیشه سیپرد ییدانشجو جیمسئول بس یعارف ملک محمد -1000

 زدااشقه عميا  مسو   كنن   دفنع ملدس ح زه امنم اضن ع آزاد زادهامهد عناف -6222



  ياادب يخ اهيا  دانشگنه عل م پزشک يبياس  يمسو   تحل  عنافه اكقي -6221
 لطعم دانشج  .،طقنطقناي عممه دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر  ،ت كلي عنطفه -6221

 .طقنطقناي عممه دانشگنه اجقمنعي افنه و تعنو  كناشننسي
 دا ب شهيص  بنت الهد ساپيد ن يدانشگنه فيهنگ ايدانشج   ي/ مسو   بسن ياله  ي/ كناشننسياحمنن عنطفه -6229

  نهند اهقي نيمس   دفنع ملدس سنب  ، از فعنل زد،ا، آزاد  ي،پزشکيعنطفه ازان -6228
 نس جاهمت دانشگنه  ديشه گنهاخ اهي پن نيجننش ياوانشننس يكناشننس اياضن عنطفه -6223

 وانشننسيا كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دانشگنه كشنواز ِ دانشکده  دانشج اي بسي  عضر  ،اضرنئي  عنطفه -6226

 انس ج دانشگنه
 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس ييوانسننين_نژاد ينطفه سنداتع -6223

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس يو بياس  يتحل_يعنطفه كيم -6222

 گنهدانش افمكين  بن ميثن  كنن   ش اا  عضر    مشرهد  فيدوسري  دانشرگنه  صرنفي  شر اا   عضر  " كمته عنطفه -6222

 ل مع كناشننسي ملطع دانشج   "مشهد فيدوسي دانشگنه سريدالشرهدا   دانشرج اي  هيوت دا فعنليت  مشرهد  فيدوسري 
 مشهد فيدوسي دانشگنه( آم زشي ااز  بيننمه و مدايات) تيبيقي

 پناگنه س اه دانشگنه دام ن ، عنطفه اعل بي مسو   علمي -6222

 دكقي  دانشرج   ،صرنعت  و علم دانشرگنه  خ اهيا  واحد بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضر  ،الل م افضر   عنليه -6221

 صنعت و علم دانشگنه م اد مهندسي

 زدیدانشگاه علم وهنر  یداحمدکاظمیشه ییدانشجو جیمسئول سابق بس ینصر عبادهلل -1007

 شهيكيد  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يادواا بس  عقنس اسد -6229

 حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    حسيني اميي عقنس -6228
 م اضع شهيسقن  سمنن  نييتق  عض  ش اا ، اوتند عقنس -6223

 ننسيكناش،صنعت و علم دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه سرنب   سرينسري   معنو  و بنزاسري  مسرو   ،پيآژنگ عقنس -6226
 صنعت و علم دانشگنه صنعقي مقنل اژ 

 قم علميه ح زه خناج داوس طلقه اصفهن ، صنعقي دانشگنه از بي  مهندس  پ ا حيدا  عقنس -6223

 )استان هرمزگان(کیریواحد س یدانشگاه ازاد اسالم ییدانشجو جیبس مسئول یدریعباس ح -10۵0

 واحد شهيكيد يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يو ادواا بس ينسيعقنس داوودپ ا فعن  س -6222

 دانشگنه آزاد آبندا   يو تحل ي/معنونت بياستايازاده/ مد ينحيص عقنس -6222

 عقنس قنئمي ، دانشج   كناشننسي ااشد اشقه معناف اسممي و ااتقنطن  دانشگنه امنم صند  ع -6221

 علمي   م سررسرره م سررس عضرر _تهيا  خ اازمي دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي انجمن دبييك ،كنشرري عقنس -6221

 تهيا  خ اازمي دانشگنه اسممي حل   و فله كناشننسي ملطع دانشج  ،اوشن ااه فيهنگي
 اسقن  خ اه عدالت جيان  ميكز  ش اا  بهموي عضر   شرهيسرقن    جمعه نمنز اقنمه سرقند  ائيس" مشريي   عقنس -6229

 بهقهن  شگنهدان-حل   كناشننسي دانشج   "بهقهن  دانشگنه سينسي-بياسي و تحلي  ب اياحمد مسو   و كهگيل اه



 کزیمر شورای سابق عضو -مدرس تربیت دانشگاه دانش جویی  بس یج  پایگاه س ابق  مس ئول ،یاری عباس -0579

 انشگاهد کشاورزی بیوتکنولوژی ارشد کارشناسی مقطع دانشجویی،مدرس تربیت دانش گاه  دانش جویی  بس یج 

 مدرس تربیت

 ندسیمه ارشد کارشناسی شریف دانشگاه سرخط نقطه نشریه سابق مدیرمس ئول  طلب روزی عبدالحمید -1094

 یزد دانشگاه صنایع

 بین روابط ارشد کارشناسی دانشجوی یزد دانشگاه اسالمی جامعه سیاسی اسبق دبیر هادیزاده عبدالرض ا  -1091

 طباطبایی عاله دانشگاه الملل

 یکارشناس مقطع دانشجوی،تهران خوارزمی دانشگاه دانش جویی  بس یج  س ابق  جانش ین ،ش ریفی  عبداهلل -1092

 تهران خوارزمی دانشگاه صنایع مهندسی ارشد

  نابيدك يدانشگنه علم ايدانشج   ياطمعن  و ااتقنطن  / سرنب  بس   فننوا يآزاد / كناشرننسر   ن اطنهي عقداهلل -6212
 يدشق

 بویراحمدو کهگیلویه استان دانشجویی بس یج  مواض ع  تبیین ش ورای  س ابق  دبیر لردجانی نادری عبداهلل -1090

 پرستاری کارشناس

 دانشگاه جامع هرمزگان ییدانشجو جیبس مسول،  یمیعبداهلل نع -109۵

 ملطع دا واحدبنب  اسررممي آزاد دانشررگنه دانشررج ئي بسرري  عضرر شرر اا  ،تنالاپشررقي اضررنئي عقدالهند  -6211
 ب د اسممي حل   ومقنني فله كناشننسي ملطع دا ومسو ليقم هسقم دكقي  دانشج   اكن  ،كناشننسي

 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يبس يانسنن  يويمسو   سنب  ن يزااع عقدهلل -6211

 دانشگاه فرهنگ و هنر بوشهر ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس یروابط عموم یشباب / کارشناس عذرا -1098

 جنمعه اتحنداه نظنا  عنلي هييت عضرر  و همدا  آزاد دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي جنمعه دبيي،احسررنني عيفن  -6218
 بنزاگنني مدايات كناشننسي ملطع دانشج  ،دانشج ان  اسممي

 فتن مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  مداس تيبيت بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،اوزبهنني عيفن  -6213

 تهيا  نداس تيبيت دانشگنه
 ياسقن  آغيب ايدانشج   يم اضع بس نييتق  ش اا ييعيفن  سعند  دب -6216
 همدا  يدانشگنه صنعق ايدانشج   يبس يمسو   بنزاس  عيفن  شکي -6213

 قم ازاد دانشگنه عميا  مهندسى كناشننسى ملطع،بسيجى،حسن شيخ عيفن  -6212
 ننسيكناش ملطع دانشج  ،همدا  صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   سرنب   عضر  ،عقنسري  عيفن  -6212

 همدا  ازاد دانشگنه حسنبداا 
 عيفن  مسجدان  ، كناشننسي حل   دانشگنه تهيا  -6212

 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يبس  يم حدنسب فيهنگ عيفن  -6211



 ننسيكناش ملطع دانشج  ،اصفهن  ميكز ن ا پينم دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن خ اهيا  واحد،ت سلي عطيه -6211
 اصفهن  ميكز ن ا پينم اجقمنعي عم مي اوابط

 معناف كناشننسي ملطع دانشج   خ اهيا  پيداس(ع)صرند   امنم دانشرگنه  بسري   آم زشري  معنو  سر ا   عطيه -6219

 خ اهيا  پيداس(ع)صند  امنم دانشگنه تيبيقي وعل م اسممي
 نناعص مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  (،س)الزهيا دانشگنه اسرممي  جنمعه دبييواحدتشرکيم  ،شريافي  عطيه -6218

 (س)الزهيا دانشگنه
 اشدا كناشننسي ملطع دانشج  ،"اسممي مذاهب دانشگنه سينسي مسو    طه ا  نشرياه  سريدبيي "،شرعنع  عطيه -6293

 اسممي مذاهب دانشگنه  حداث و قيآ  عل م
 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس  جهند  اادو_کين  ديسع مهيعظ -6296

 - قنل اژ م مهندسي كناشننسي ازد صدوقي شهيد دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه سنب  جننشين اضرننسرب   علي  -6293
 قم( س) معص ميه مداسه طلقه - تهيا  بهشقي شهيد دانشگنه اسممي فلسفه ااشد كناشننسي

 دانشگنه امنم صند  ع  اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   چننااني  علي -6292
 ام ا مدايات كناداني ملطع دانشج   گيم  اسقن  هن  شهيداا  همينا  دانشگنه بسي    ومسر  ابياهيمي علي -6292

 گيم  اسقن  هن  شهيداا  همينا  دانشگنه اداا 
 دانشگنه سمنن  يانسنن  يويم اد، مس و  واحد ن يمهندس يكناشننس ،ياسقنج يعل -6292

 كناشننسي دانشج اي،اا ا  هن  دانشگنه دانشج اي  بسي  ح زه مسل ،اسمنعيلي علي -6291

 نور امپی دانشگاه سیاسی علوم دانشجوی مشهد نور پیام دانشگاه بسیج حوزه مسئول رحمتی اصغر علی -1087

 کيپزش عل م دانشگنه پزشکي دانشرج   ،وحد  تحکيم دفقي ميكز  شر اا   عضر  ،م اكنني صرنلحي  اصر ي  علي -6299
 همدا 

 دانشگنه صنناع مهندسي كناشرننسي  مشرهد  فيدوسري  دانشرگنه  بسري   پشرقيقنني  و آمند معنونت قنقي  اصر ي  علي -6298

 فيدوسي
 نمعهج تشکيم  دبيي بهشقي، شرهيد  دانشرگنه  اجقمنعي عل م پژوهشرگي   ااشرد  كناشرننسري  ،ا سرفي  اصر ي  علي -6283

 شهيد نهدانشگ اجقمنعي عل م پژوهشگي  ااشد كناشننسي دانشج  ،تهيا  بهشقي شهيد دانشگنه دانشج ان  اسرممي 
 تهيا  بهشقي

 ملطع دانشج  ،بل چسقن  و سريسقن   دانشرگنه 29 اسرممي  انجمن عم مي شر اا   عضر  ،اصر يمصرطف     علي -6286
 بل چسقن  و سيسقن  دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي

  يبسرر تييبت ميمسررو   تعل ايبلن ييعليلمين ا اادب نميپ ايدانشررج   يبسرر  مجنز  مسررو   فضررن  اصر ي  يعل -6283
  ين ا اادب نميپ ايدانشج 

 انشگنهد عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،اصرفهنني  علي -6282
 تفيش



 تايامد ااشد  دانشج  م ،يبي  از دانشکده مهيآسقن  گ يمهندس زد،ا قديبي  از م ي. كنادانيمننياصر  سل  يعل -6282
 نييتق  القد  ش اا يعض  عل-83 يال 98سرن    قدياه م ينيامنم خم يدانشرکده فن   يبسر  مسرو    تهيا  ميكز اياجيا

 جن يك چک خن  اله يزايم  يبس گنهاپن نيجننش -.زدام اضع اسقن  

 هيااوم يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس يمسو   فيهنگ نن ياطم يعل -6282
 م لک لي اتمي فيزاک دكقي  ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  اسرق   علمي معنو ،چنهه اكقي علي -6281

 تهيا  دانشگنه

 دانشگاه شاهد ییدانشجو جیبس مسئول،رشته فقه و حقوق یکارشناس مقطعی،اکبر دوالب یعل -1067

 بنب  مکننيک كناشننسي دانشج  ،بنب  صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،شهنبي اكقي علي -6289
 دااش كناشننس،مسقل  دانشرج ان   اسرممي  هن انجمن اتحنداه ميكز  شر اا   اسرق   عضر  ،عقنسري  اكقي علي -6288

 طقنطقناي عممه دانشگنه مشنواه
 شياف هيدش دانشگنه ه افضن مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   دانشج اي بسي  فعنلين از فيادوني اكقي علي -6233

 رازیش یدانشگاه علوم قرآن ییدانشجو جیمسئول بس ،یاکبر فالح یعل -1۵41

 يكناشننس ملطع دانشج  ،تهيا  دانشرگنه  هن  خ ابگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا  عضر  ،كناگي اكقي علي -6233
 تهيا  دانشگنه نفت مهندسي

 مهندسي ناشننسيك ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه پليمي دانشکده بسي  مسو   بيگي معص م اكقي علي -6232

 امييكقيي دانشگنه پليمي
 احدو دا السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسرممي  معناف كناشرننسري   ملطع اكقي ؛دانشرج    علي -6232

 اسمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  اققصند  جهند
 بي  يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،صداوسيمن دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،المنسري  علي -6232

 صداوسيمن دانشگنه
 انشگنهد عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج    شياف صنعقي دانشگنه صنفي شر اا   عضر    قلي امنم علي -6231

 شياف صنعقي
 فناغ   دانشج،ااوميه دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي اسق  مسرو     و اسرممي  جنمعه اسرق   دبيي،اوجنقي علي -6231

 ااوميه دانشگنع معد  مهندسي كناشننسي ملطع القحصي 
 سمميا جنمعه نظنا  هيوت اصفهن ،دبيي فيهنگين  دانشگنه دانشرج ان   اسرممي  جنمعه سرنب   دبيي،اازدپننه علي -6239

 صفهن ا فيهنگين  دانشگنه شننسي زاست پي سقه كناشننسي دانشج  ،اصفهن  فيهنگين  دانشگنه دانشج ان 
 كناشننسي ملطع دانشج  ،اصرفهن   دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،نين اازد  علي -6238

 اصفهن  دانشگنه عميا  مهندسي

 دانشج  ،اسرنم  نشرياه  سريدبيي / حسرين  امنم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،آخ ندزاده علي -6263
 (ع)حسين امنم جنمع دانشگنه ه افضن ااشد كناشننسي

 تهيا  دانشگنه پليمي مهندسي كناشننسي،تهيا  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه دبيي،آقنبنالزاده علي -6266



 عاصنن دانشکده ايدانشج   يمداس؛ مسءو  اسرق  بس  تيتيب عاصرنن  يااشرد مهندسر   يكناشرننسر   ؛ايبنبن يعل -6263
 يييكقيام
 كناشرننسرري ،سرينسري   فيهنگي،اجقمنعي، فعن /  اودهن واحد آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   مسرو   ،بنال  علي -6262

 خ داو مکننيک مهندسي

 هینور اروم امیدانشگاه پ ییدانشجو جیبرزگر مسئول اسبق بس یعل -1۵10

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دولقي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،بصريي  علي -6262
 نس جا يدانشگنه دولق  يبس يفن گنهامس   پن انس ج/ دانشگنه عميا 

   ا حيفه دكقيا  ملطع دانشررج  ،شررهيكيد پزشررکي عل م دانشررگنه اسررممي انجمن دبيي،اادكنني بهجقي علي -6261
 پزشکي

 قزوان اه نيخمي امنم المل  بين دانشگنه كشنواز  مهندسي كناشرننسي ،وحد  تحکيم دفقي اسرق   دبيي،بينني علي -6261
 قزوان واحد اسممي آزاد دانشگنه منلي مدايات ااشد دانشج  

 دانشگنه اجقمنعي ااز  بيننمه كناشننسي دانشح  ،طقنطقناي عممه دانشگنه بسي  ميكز  ش اا عض ،پيواده علي -6269
 طقنطقناي عممه

 دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي دانشج  ،شياف دانشگنه دانشرج اي  بسري   سرينسري   مسرو   ،پيواز  علي -6268
 شياف

 زدادانشگنه  ايدانشج   يبس  بيوجيد ديشه گنهامس   پن ينيپ ا ام يعل -6233

دانشگنه عل م  ايدانشج   يبس ينسيمعنو  س لن ،يدانشگنه عل م و تحل ينسيااشد عل م س يكناشرننس  ،يتياب يعل -6236
 دانشج   خقيگزاا يخقييدب لن ،يو تحل

 واحد شهيكيد يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس ينسيفعن  س يتيك يعل -6233

 نور شوشتر امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسکی/مکانیجعفر یعل -1۵20

 دانشگنه علم و صنعت ايدانشج   يبس  ميكز  ش اا ،عض يعميا ،ملطع كناشننس ي،مهندس ج د يعل -6232

 حيفه ي دكق دانشج  ،كيمن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه تشرک   دبيي،آبند علي جهيمي علي -6232
 كيمن  پزشکي عل م دانشگنه پزشکي ا 

 واحد بندرعباس ریرکبیام یدانشگاه صنعت جیبس مسول،حسن زاده یعل -1۵29

 ت ذاه سيكناشنن دانشج  ،كنشن  پزشکي عل م دانشگنه دانشرج اي  بسري   فيهنگي معنونت،افدسرقن  حسرين  علي -6231
 كنشن  پزشکي عل م دانشگنه

 دانشگنه شهيكيد يدانشکده فن ينسيپ ا فعن  س نيحس يعل -6239

 دااش كناشننسي كيج واحد اسرممي  آزاد دانشرگنه  دانشرح اي  بسري   ميكز  شر اا   سرنب   عضر   حسريني  علي -6238

 .عميا  مهندسي

 جویدانش،باقری شهید قرارگاه شورای عضو.  کردستان دانشگاه دانشجویی بس یج  مس وول ،حس ینی  علی -1۵04

 تهران دانشگاه سیاسی علوم دکتری

 ممالس عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع سيمن؛دانشج   حکيم علي -6226



  سقزواا ميفلسفه دانشگنه حک يكناشننس،  ن ادانشج  يجنمعه اسمم هاالمل  اتحند نيواحن ب ييدب يخنت ن يعل -6223
 دانشگنه آزاد آبندا  يقننيبي /مسو   اسق  پشق ي/مهندس يسيخم يعل -6222

 نسيكناشن ملطع دانشج  ،ب شهي واحد اسممي آزاد دانشگنه مهندسي و فني دانشکده بسري   مسر و  ،خ اجه علي -6222
 دانشررگنه آزاد ايدانشررج   يبسر  ياصرري هامسررو   نشري  يامد ب شرهي/  واحد اسررممي آزاد دانشررگنه مکننيک مهندسري 
 يهمنهنگ  ش اا يمعنو  فيهنگ-دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يبس  مجنز  معنو  سرنب  اسرننه و فضرن   ،ب شرهي 

 آزاد اسقن  ب شهي  دانشگنه هن ايدانشج   يبس
 زشکيپ دكقي  ملطع دانشج   مشهد پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  منش دهشرت  علي -6222

 مشهد پزشکي دانشکده
 زداعلم وهني يدهلن  مسو   فيهنگ يعل -6221

 صنعقي انشگنهد فيزاک كناشننسي دانشج  ،امييكقيي صنعقي دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن دبيي،دهلن  علي -6221
 امييكقيي

 ملطع شج  دان مشهد پزشکي عل م دانشگنه منمناي و پيسقنا  دانشکده دانشج اي بسي  فعلي فيمننده ذاكي علي -6229
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا  كناشننسي

 و لهف كناشننسي ملطع دانشج  ،قم دانشگنه مسقل  دانشرج ان   اسرممي  انجمن آم زش دبيي،ذوالفلنانسرب  علي -6228
 قم دانشگنه اسممي حل   مقنني

. 2مقدس،  مش  هد مس  تقل دانش  گاهی مراکز دانش  جویی بس  یج اس  بق مس  ئول.1"،فرهودی ربانی علی -1۵04

 فرهنگیان دانشگاه اجتماعی علوم کارش ناسی ،"(ع) س یدالش هدا   زدایی محرومیت و جهادی قرارگاه مس ئول 

 مشهد

 تهيا  هدانشگن بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،كنمپي تي و بي  دانشکده بسي  مسو  ،ابيعي علي -6226

 بدیم یدانشکده علوم قرآن ییدانشجو جیمقدم مسول بس یرجب یعل -1۵02

 ااشد يكناشننس,مکننيک كناشننسي صرنعت  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرنب   سرينسري   اجقي،معنو  علي -6222
 صنعت و علم دانشگنه كناآفياني مدايات

 شنهد گنهدانش پزشکي اشقه دانشج  ،شنهد دانشگنه پزشکي دانشکده اسممي انجمن سينسي دبيي،احيمي علي -6222
 نسيكناشن ملطع دانشج  ،السمم عليه صند  امنم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرينسري   واحد عضر  ،احيمي علي -6222

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف
 يدانشگنه جنمع علم ايدانشرج    يبسر  اياطمعن  و ااتقنطن / مسرو   اادو   فننوا ي/ كناشرننسر   ياسرقم  يعل -6221

 اسقن  ب شهي  كنابيد

 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يسنب   بس يومسو  يسيدب  اضنميشد يعل -6221

 کارشناسی مقطع دانشجوی،گرگان واحد اسالمی آزاد دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول ،رض ایی  علی -1۵08

 گرگان آزاد دانشگاه ژئوتکنیک مهندسی ارشد



ن ا ميكز  منيدانشگنه پ ايدانشج   يبس  ميكز  / عضر  سرنب  شر اا   يبنزاگنن تاياتقنا /اشرقه مد  ياضرنئ  يعل -6228
 ب شهي

   بابک اسوجی یدانشگاه دولت جیمسول اسبق بس یرفعت یعل -1۵۵4

 دانشگنه ميشي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شيمي مهندسي دانشکده دانشج اي بسي  عض ،امضرنني  علي -6226
 شياف صنعقي

 يازيدانشگنه ش يو بياس  يپ ا، مسو   تحل ينحاا علي -6223

امنم  238اطمعن  ح زه  ژهاصداا و گشت و  يبس حفنظت،صداا ،دانشرگنه ي،كناشرننسر  يبنزاگنن تايامد،زااع  يعل -6222

 يمحمت هيبنقي العل م.ننح
 دانشگنه ي ب مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسري   عضر  ،اازاني زاب علي -6222

 شياف صنعقي
 دانشگنه علم و صنعت ايدانشج   يفيهنگ و اسننه بس ،معنونتيعميا  ملطع كناشننس يسنلم ،مهندس يعل -6222

 شننسيكنا ملطع دانشج  ،السمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر  ،سرقحنني  علي -6221
 بنزاگنني مدايات و اسممي معناف ااشد
 م خقگن آ دانش و نخقگن  مجمع مسو   دانشج اي بسي  آم خقگن  دانش و نخقگن  مجمع مسو   سلطنني علي -6221

 مشهد آزاد دانشگنه شننسي جيم و جزا حل   ااشد كناشننسي ملطع دانشج   دانشج اي بسي 

 مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   مشهد ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه فيهنگي مسو   سرهيابي  علي -6229
 مشهد ميكز ن ا پينم دانشگنه سنز  شهي
 ن خياس اسقن  م اضع تقيين ش اا  عض  و ملدس مشرهد  عنلي آم زش م سرسرن    بسري   مسرو    سريندتي  علي -6228

 بنزاگنني مدايات كناشننسي دانشج   اض  
 طعمل دانشررج اي،اامم دانشررگنه دانشررج اي بسرري  مفقح شررهيد ح زه ميكز  شرر اا  عضرر ،نينز  شرريبي علي -6213

 اامم دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي
 انشگنهد فيزاک كناشننسي ملطع دانشج   مشرهد  فيهنگين  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   مسرو    شرهيكي  علي -6216

 مشهد فيهنگين 

 هیدانشگاه اروم ییدانشجو جیمسئول بس یمحمد ریش یعل -1۵92

 ياوشن خياسن  شمنل  احمد ديشه يقيااگنه اققصند ملنومق يي، دب يصندق يعل -6212
 خ اازمي دانشگنه حل   كناشننسي خ اازمي دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين صندقي علي -6212
 يازيدانشگنه ش ينسيدانشکده حل   و عل م س ايدانشج   يمسو   بس ،يصندق يعل -6212

 دانشگنه علم و صنعت ايدانشج   يفعن  بس ،عض يبي  ملطع كناشننس ين ،مهندسيصندق يعل -6211

 داياتم مکننيک كناشننسي كناشننسي"،غيب تهيا  واحد ازاد دانشگنه دانشج اي بسي  ش اا  عضر  ،صرنلح  علي -6211
 "دولقي

نعت ص دانشکده  يبسر  مسرو   اي، منيصرنعت ه اپ  )مياققت پيواز( دانشرکده   ه ان اد يمهندسر ، ن يصرنلح  يعل -6219
 اي.منيه اپ



 علي صق ا  ، فعن  فيهنگي ، ميكز تحليلن  بسي  -6218

   دانشج دزف   اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  پناگنه مسرو    و ح زه ميكز  شر اا   عضر   صريند  علي -6213
 دزف   اسممي آزاد دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع

 عيبي يجميمق كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه انسنني عل م و ادبين  دانشکده بسي  مس  ،طنعقي علي -6216
 تهيا  دانشگنه

 گنهدانش سينسي عل م كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،گيم  دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه دبيي،طنهي  علي -6213
 گيم 

علي طل عي، مسرو   واود  هن  بسري  دانشرج اي دانشرگنه تهيا ، داانده مدا  طم  المپيند ادبي، كناشننسي      -6212
 اوانشننسي دانشگنه تهيا 

 لطعم دانشج  ،ادبي المپيند طم  مدا  داانده/تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  هن  واود  مسو  ،طل عي علي -6212
 تهيا  دانشگنه اوانشننسي كناشننسي

 بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج    امييكقيي صرنعقي  دانشرگنه  بسري   ميكز  شر اا   عضر   عقنسري  علي -6212
 امييكقيي صنعقي دانشگنه

 داا حسنب كناشننسي ملطع دانشج   زنجن  واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  مسو   عقنسي علي -6211
 قم ننيطنلل اله آات پيداس دانشگنه اسممي معناف و الهين  اشقه كناشننسي ملطع دانشج  ،...،زاده عقداله علي -6211

 دبيي و اكش  سياسي هن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه سنب  سرينسي  دبيي،عقد  علي -6219
 تهيا  دانشگنه بنزاگنني مدايات،تهيا  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن سنب 

 السمم؛مسو   عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسرممي  معناف ااشرد  كناشرننسري   ملطع عليپ ا؛دانشرج    علي -6218
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  علمي جهند واحد سنب 

 نهدانشگ سينسي عل م كناشننسي ملطع دانشرج   ،تهيا  دانشرگنه  بسري   عم مي شر اا   عضر  ،خ اه ع ض علي -6293

 تهيا 
 يليمحل  اادب دانشگنهايدانشج   يمسو   سنب  بس ينيع يعل -6296
 مکننيک يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشگنه دانشج اي بسري   فعن  عضر  ،سريس  اللهي فقح علي -6293

 تفيش دانشگنه
 بي  سيمهند كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف شهيد صرنعقي  دانشرگنه  بسري   سرينسري   واحد عضر  ،فليهي علي -6292

 شياف شهيد صنعقي دانشگنه
 قم دانشگنه معمنا  كناشننسي دانشج  ،قم  دانشگنه بسي  مسو  ،فليهي علي -6292

 دانشگاه زیکفی کارشناسی،"البرز استان فرهنگیان دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق فالحتکار،مسئول علی -1۵8۵

 فرهنگیان

 لسقن گ دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي دانشج   گلسقن  دانشگنه اسممي جنمعه سينسي دبيي قنا  علي -6291
 ننسيكناش ملطع دانشج   قنئمشهي واحد اسممي آزاد دانشگنه دانشرج اي  بسري   ح زه فيمننده اميي  قنئمي علي -6291

 قنئمشهي واحد اسممي آزاد دانشگنه حل  



 شننسي جنمعه ااشد كناشننسي،تهيا  دانشگنه اجقمنعي عل م دانشکده دانشج اي بسي  سنب  مسر و  ،قجي  علي -6299
 تحليلن  و عل م دانشگنه وازش

 عملط دانشج   بييجند دانشگنه مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   اسرق   عضر   قداي  علي -6298

 بييجند دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي
 بسي  م اضع نتقيي ش اا  بنب ، عض  ن شييواني صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو   "،قيبنني علي -6283

  بنب ن شييواني صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،"منزنداا  اسقن  دانشج اي
 ااشد دانشگنه امنم صند  ع يملطع كناشننس  دانشج  يكنشنن يعل -6286

 همدا  آزاد دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه سينسي تشرک   ميكز  شر اا   عضر   دوسرن   طنهي كنشرفي  علي -6283
 همدا  اسممي آزاد دانشگنه حل   كناشننسي ملطع دانشج  

 ،مداي زاده نعنبدا شهيد دانشج اي پناگنه اسق  اسممي،فيمننده ه ات دانشج اي كنن   اسق  دبيي"،كنظمي علي -6282
 حلي ت و بياسي آبندا ، معنونت واحد آزاد دانشگنه فيهنگي ش اا  ملنومقي،عضر   انداشره  دانشرج اي  نشرياه  مسرو   

 آبندا  دانشگنه بي  كناشننسي ملطع دانشج  ،"آبندا  شهيسقن  دانشج اي بسي 
 نشررياه سرريدبيي و بجن اد واحد اسررممي آزاد دانشررگنه اجقمنعي و ،هني  فيهنگي هن  كنن   دبييك ،كنوه علي -6282

 بجن اد اسممي آزاد دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اعقدا 
 همدا  ننيس يدانشگنه ب عل ايدانشج   يبس يمسو   فيهنگ د،يكنئ يعل -6282

  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يمسو   قيا  و عقي  بس يماكي يعل -6281

 جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس،اباد خرم آزاد دانشگاه دانش جویی  بس یج  اس بق  مس ول ،کش وری  علی -1۵67

 شناسی

 انشگنهد مکننيک مهندسي كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،كلهي علي -6289
 تفيش

 عل م شقها كناشننسي ملطع دانشج  مشهد پزشکي عل م دانشرگنه  پيياپزشرکي  دانشرکده  بسري   مسر    كهن علي -6288
 مشهد پزشکيعل م دانشگنه آزمناشگنهي

 ااشد ننسيكناش ملطع دانشج  (،ع)حسين امنم دانشگنه دانشج اي بسي  نشياه علمي سريواس  دبيي،ننم گلي علي -6133
 (ع) حسين امنم جنمع دانشگنه ه افضن مهندسي

 امنن هيوت عض . قيچک(ع)اكقي علي حضي  بسي  پناگنه فيهنگي مسرو    و ميكز  شر اا   عضر   گ داز  علي -6136
 يكناشننس ملطع دانشج  . قيچک( ع)اكقي علي حضري   فيهنگي كنن   ائيس. قيچک( ع)اكقي علي حضري   مسرجد 

 پ ا شمسي شهيد ا  حيفه و فني دانشکده حسنبداا 
 ب شهي  ااسقنندا  كنابيد  يدانشگنه علم ايدانشج   يبس ي/ مسو   فيهنگ  / كناشننس حسنبداا  گ هي يعل -6133

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع پ ا ؛دانشج   اايا  محمد علي -6132
 انشگنهد كنمپي تي مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج     ميقد دانشرگنه  بسري   عملين  عضر    زاده تلي محمد علي -6132

 ميقد
 زدا قديدانشگنه م يملطع كناشننس  زاده دانشج  يمحمد نل يعل -6132



 نسيكناشن ملطع دانشج  / قيآني فعن  و قنا /وصنعت علم دانشرگنه  سرينسري   معنونت عضر   فيد محمدپننه علي -6131
 تهيا  وصنعت علم دانشگنه االي هن  منشين مهندسي

 ميا ع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،سرلناي  محمد  علي -6131

 تفيش دانشگنه
 يكناشرننس  دانشرج    طنللنني اهلل آاة فيهنگين  دانشرگنه  بسري   مجنز  فضرن   معنونت مسرو    محم د  علي -6139

 قم فيهنگين  دانشگنه عيبي دبيي 
 صنعت و علم دانشگنه اهن ااه مهندسي محقن ، دانشج   هييت عمنا ا  اسننه ميكز مياد ،عض  علي -6138

 ليسقن  دانشگنه قدا  كناشننسي،ليسقن  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عض ،فيد مياد  علي -6163
 يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،چنبهنا داانن اد  دانشگنه اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض ،مزاوعي علي -6166

 چنبهنا دااناي عل م و داانن اد  دانشگنه سنز  كشقي
 عل م نسيكناشن ملطع دانشج  ،آبند نجف آات شهيد فيهنگين  دانشگنه دانشج اي بسي  مسرو   ،مسرع د   علي -6163

 آبند نجف فيهنگين  دانشگنه تيبيقي
 يليدانشگنه محل  اادب يمسو   سنب  فيهنگ يخامشن يعل -6162
 دسيمهن تخصصي دكقي  دانشج  ،كش ا دانشرج اي  بسري   سرنزمن   ن ا قيااگنه ااوان  مسرو   ،مشرناخي  علي -6162

 .تهيا  تحليلن  و عل م دانشگنه بي سيسقم مکننيک
 لن يحلعل م ت ايدانشج   ياسرق  ح زه بسر   نيجننشر ،تهيا  لن يالمل  عل م تحل نياوابط ب ااشرد  ، مظفي يعل -6162

 تهيا .

 پناگنه ميكز  ش اا  عض . 3همدا  صنعقي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  . 6"،معققينين علي -6161
 كنن   مسرجد  هن  بچه نشرياه  سريدبيي . 2آواني شررهيد هني  فيهنگي كنن   شر اا   عضر  . 2آواني شرهيد  ملنومت
 ملطع دانشررج  ،"....همدا  و صررنعقي دانشررگنه اهقي  نهند انعکنس نشررياه سرريدبيي. 2آواني شررهيد هني  فيهنکي

 همدا  ينه صنعقدانشگ ايدانشج   يبس  يو تحل يمسو   بياس همدا . صنعقي دانشگنه كنمپي تي مهندسي كناشننسي
 يازيدانشگنه ش ايدانشج   يبس  ميكز  معقمد، عض  ش اا يعل -6161

 شياف گنهدانش صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف دانشگنه بهشقي شهيد مجمع عض ،ممئي علي -6169
 شياف انشگنهد كناشننسي ملطع،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  اققصند  واحد مس و ،بيزگي ملکي علي -6168
 صنعقي گنهدانش مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف دانشگنه دانشج اي عض بسي ،منصر ا   علي -6133

 شياف
 عل م ااشد كناشننسي دانشج  ،مشهد فيدوسي دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه اسرق   دبيي،جنزاا ننصري   علي -6136

 مشهد فيدوسي دانشگنه سينسي

صنعت  و علم دانشگنه از تحصي  فنا " حين  جنقش ميكز  ش اا  عض  و م سس هييت عض  كين نصيي  علي -6133
 "مشکن  علميه ح زه   طلقه
 دانشگنه صداا ايدانشج   يبس يفعل مسو  مخنبيا   يبي  كناشننس يمهندس  يينص يعل -6132

 مکننيک مهندسي كناشرننسي  ملطع دانشرج    مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن تشرک   عضر   ن اوز  علي -6132

 بييجند دانشگنه



 تيبيقي معل  كناشننسي ملطع دانشج  مشرهد  فيهنگين  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرينسري   مسرو    نيک  علي -6132
 مشهد فيهنگين  دانشگنه

 مهندسي ننسيكناش ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  سينسي واحد عض ،ملدم ا سفي علي -6131

 شياف صنعقي دانشگنه مکننيک
 حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   بهننم عليلي  علييضن -6131
 ملطع  دانشج  فني دانشکده هيوت مسو   و مکننيک دانشرکده  بسري   ميكز  شر اا   عضر   ابنصرلقي  علييضرن  -6139

 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي ااشد كناشننسي
  كش ا يسياس هن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه اسق  تشکيم  دبيي  احمد  علييضرن  -6138

 خ اازمي دانشگنه دان فلسفه ااشد كناشننسي
 زدادانشگنه علم وهني ايدانشج   يبس  زمجنزااسمم مسو   اسننه خنكي يضنيعل -6123

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه فني دانشکده بسري   نقض نشرياه  سريدبيي ،دسرقجيد   اكقي  علييضرن  -6126

 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي
 ملطع ج  دانش،تهيا  دانشگنه سينسي عل م و حل   دانشکده دانشج اي بسي  اسرق   مسرو   ،امييآقناي علييضرن  -6123

 تهيا  دانشگنه سينسي عل م كناشننسي
 مهندسي نسيكناشن ملطع دانشج   تهيا  دانشگنه مکننيک دانشکده دانشج اي بسي  مسو   امييبکنئي علييضرن  -6122

 تهيا  دانشگنه مکننيک
 يدانشگنه عل م پزشک  يهمدا ، عضر  فعن  بسر   يدانشرگنه عل م پزشرک   يپزشرک   آذاااجمند، دانشرج   يضرن يعل -6122

 همدا 

 دانشگاه جهرم ییدانشجو جیمسئول بس ا،یآذرن رضایعل -190۵

 محل  يمسو   سنب  انجمن اسمم ينباپنا يضنيعل -6121

 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس اي/مسو   سنب  كنن   اادو ناپيو يضنيعل -6121

  شهي ب يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش ااطيپ اغمم /اشقه بهداشت مح يضنيعل -6129

نمع دانشگنه ج ايدانشرج    يبسر  تاح زه وال يمعنونت علم سرت، از طيمح يميشر  يمهي كناشرننسر   ناپ  يضرن يعل -6128
 دام ن 

 دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   عضر  ،جهن  علييضرن  -6123
 شياف صنعقي

 يازيدانشگنه ش يدانشکده مهندس  يمسو   بس ، حنمد يضنيعل -6126

 علييضن حداد  كناشننسي عل م سينسي دانشگنه تهيا  -6123

 جویاندانش اسالمی انجمن دبیر اردبیل آزاد دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن دبیر فر حسینی علیرض ا  -1900

 اردبیل آزاد دانشگاه معماری مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی اردبیل آزاد دانشگاه

 زدادانشگنه   بيوجيد ديشه گنهامس   اسق  پن  دايح يضنيعل -6122



 اشقه القحصي  فناغ،81و82 دوسن  مد  به زنجن  ن ا پينم دانشگنه همت شرهيد  ح زه مسرو   ،خسريو   علييضرن  -6122
 زنجن  ن ا پينم دانشگنه صنناع مهندسي

 دانشگنه يبيقيت عل م كناشننسي دانشج   ب شهي اسقن  فيهنگين  دانشگنه بسي  انسنني نييو  ا  خ اجه علييضن -6121

 ب شهي فيهنگين 
 دانشگنه امنم صند  يمنل تاياو مد يمعناف اسمم  زاده،دانشج  ييدب يضنيعل -6121

 صند  امنم دانشگنه منلي مدايات كناشننسي ملطع دانشج    دانشج اي بسي  عض   دبييزاده علييضن -6129
  شهيب يدانشگنه عل م پزشک  يبس  مجنز  / معنو  اسننه و فضنياشقه پزشک  / دانشج اينادا يضنيعل -6128

 علييضن اامين، كناشننسي اشقه حل   دانشگنه صداا، مسو   تحلي  و بياسي بسي  دانشج اي دانشگنه صداا،   -6123

 رجندیب یدانشگاه مل جیمسول اسبق بس یرحمان رضایعل -19۵1

علیرض ا رحیمیان دانش جوی کارش ناس ی ارش د معارف اس المی و مدیریت دانشگاه امام صادق ع عضو        -19۵2

 شورای مرکزی بسیج دانشجویی

 دبيي و قم م سس معص ميه علميه مداسه بسري   آم زشري  معنونت و سرينسري   معنونت" آه ان اي اضرناي  علييضرن  -6122
   اص و فله خناج حداث داس و قيآ  دانشگنه مثقت اوانشننسي ااشد كناشرننسري  " "او  حيف فيهنگي طيح  سرنب  
 "قم علميه ح زه
 سي ب السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع افيعي؛دانشج   علييضن -6122
 سي ب السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع افيعي؛دانشج   علييضن -6122
 دانشگنه آزاد آبندا  ي/مسو   اسق  جهند سنزندگتايا/مداياوسقن يضنيعل -6121

 عل م ناشننسيك ملطع دانشج   گلسقن  پزشکي عل م دانشگنه پيياپزشکي دانشکده بسي  جننشرين  اهنمن علييضرن  -6121
 گلسقن  پزشکي عل م دانشگنه آزمناشگنهي

گنه آزاد دانش يدانشرکده عل م انسنن  ايدانشرج    يبسر  تيو تيب ميحل   / معنو  تعل ي/ كناشرننسر  يزااع يضرن يعل -6129
 ب شهي

 )ع(...يدانشگنه امنم عل-يانسنن يوين-يزمنن يضنيعل -6128

 بنداعقنس يدانشگنه عل م پزشک  يبس مس  ، يسلطنن يضنيعل -6113

 دانشگنه منلک اشقي ايدانشج   يبس ينسيپ ا مسو   س ميسل يضنيعل -6116

 دانشگنه ژ اادا ل  كناشننسي ملطع دانشج   بنب  پزشکي عل م دانشگنه ميكز  ش اا  عض  سليمننزاده علييضن -6113
 بنب  پزشکي عل م
 انشج ايد بسي  ميكز  ش اا  عض  و دانشج ان  اسممي جنمعه تشکيم  واحد سنب   دبيي فيد سليمي علييضن -6112

 كيمن  پزشکي عل م دانشگنه آزمناشگنهي عل م كناشننسي ملطع دانشج   كيمن  پزشکي عل م دانشگنه

 همدا  يدانشگنه صنعق  ميكز  عض  ش اا ،يشقنن يضنيعل -6112

 )ص( بهقهن  ءنيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  ي، مسو   اسق   بس کيمکنن يمهندس  ، دانشج  فن اشي يضنيعل -6112

 يازيدانشگنه آزاد ش ايدانشج   يمسو   بس ،يفاشي يضنيعل -6111

  ش ا ك ه اپيمناي صنعت دانشکده دانشج اي بسي  تشکيم  و بنزاسي سنب  مسو  "،شکيزاده علييضن -6111



 علييضن شکي فعن  دانشج اي كناشننسي   -6119

ا ميكز ن  نميپ ايدانشج   يامضن  زاده بس ديح زه شه نينفت/جننشر  يمهندسر   /دانشرج   نيشرمس ب  يضرن يعل -6118
 ب شهي

 همدا  يدانشگنه صنعق ايدانشج   يبس  ميكز  عض  ش اا   ،اصنبي يضنيعل -6113

 هندسيم كناشننسي دانشج  ،كيمن  بنهني شهيد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن سرنب   دبيي،طنهي  علييضرن  -6116
 كيمن  بنهني شهيد دانشگنه بي 
 حد بهقهن وا يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس يقننيو پشق  بي  قدا /معنونت اداا ي/مهندس عنبد يضنيعل -6113

 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،دشقسقن  واحد ازاد دانشگنه دانشرج اي  بسري   ح ز مسرو   ،عقنسرپ   علييضرن  -6112
 دشقسقن  ازاد دانشگنه شيمي

 اانضي ل مع كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف شهيد صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عض ،فيد عقنسري  علييضرن  -6112
 شياف صنعقي دانشگنه

 عل م شقها كناشننسي ملطع دانشج  ،اهلل بليه دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،عقدالهي علييضرن  -6112
 آزمناشگنهي

 فشيا دانشگنه شيمي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف بسي  فعنلين از،مندا  عمقه علييضن -6111
 ن ا آبندا  نميدانشگنه پ  يو تحل ي/معنونت بياسي/ اوانشننسيعل ان يضنيعل -6111

 بي  هندسيم كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه بي  دانشرکده  بسري   مسرو    عليزاده علييضرن  -6119
 امييكقيي صنعقي دانشگنه

 سنب  مشهد سيدبيي پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  بنزاسي مسرو   " زاده عميا  علييضرن  -6118
 عل م گنهدانش پزشکي ا  حيفه دكقي  دانشج   "مشهد پزشکي عل م دانشگنه بسي  دانشرج    سرقک  به   نشرياه 
 مشهد پزشکي

 دانشگنه آزاد ش شقي  دانشکده كشنواز ايدانشج   ي/مسو   اسق  بسي/دامپزشکيفقح يضنيعل -6193

 ل  ح كناشننسي ملطع دانشج  ،شيياز دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر  ،فيخي علييضرن  -6196
 شيياز دانشگنه

 سياسي هن  دانشرگنه  مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  هن  انجمن اتحنداه ميكز  شر اا   عضر  ،فييوز  علييضرن  -6193

 سينسي عل م كناشننسي دانشج  ،كش ا
 دانشگنه افضنه  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  فعن ،قندا  علييضرن  -6192

 شياف
  ايدانشررج بسرري  بدني تيبيت منزنداا ،مسررو   دانشررگنه ع  المهد  منقظيا  پناگنه مسررو  ،كيامت علييضررن -6192

 منزنداا  شگنهدان بدني تيبيت كناشننسي،قنئمشهي دانشج اي بسي  دفقي انسنني نييو  بنبلسي،مسو   شهيسقن 
 واحد بنداعقنس يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس  ش اا عض فيد، يكيم يضنيعل -6192

 نفت صنعت دانشگنه كشقي مهندسي،دانشج ان  اسممي جنمعه اتحنداه اداا  منلي معنو ،كينمهي علييضن -6191
 مشکن  علميه ح زه اک پناه طلقه مشکن  ح زه بسي  ميكز  ش اا  عض  منلکي علييضن -6191



 دكقي  لطعم دانشج  (،ع )اهلل بليه پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،مننين  علييضرن  -6199
 (ع )اهلل بليه پزشکي عل م دانشگنه عم مي

 يا اا صنعت و علم دانشگنه السمم عليه الحسين محقن  هيأ  ميكز  شر اا   سرنب   عضر   محيمخنني علييضرن  -6198

 اايا  صنعت و علم دانشگنه مکننيک مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج  
 يگن گ يعيو مننبع طق  دانشگنه عل م كشنواز ايدانشج   يح زه بس يبدن تيمسو   تيب ،يمحيم يضنيلع -6183

 و صنعت دانشگنه علم ايدانشج   يمعنونت اسننه بس ،عض يملطع كناشننس کيمکنن ي،مهندسيمحمدخنن يضنيعل -6186

 دانشگنه علم و صنعت ايدانشج   يبس ينسيمعنونت س ،يملطع كناشننس کيمکنن ي،مهندس مياد يضنيعل -6183

 كناشننسي ملطع دانشج   تهيا  خ اازمي دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   مسرگي   علييضرن  -6182
 خ اازمي دانشگنه مکننيک مهندسي

 كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه 6 فني دانشکده دانشج اي بسي  سينسي معنو ،افشن  مشرک  علييضرن  -6182
 تهيا  دانشگنه شيمي مهندسي

 اطمعن   فننوا مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اااک آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين،مشيد  علييضن -6182
 اااک آزاد دانشگنه

 عملط ليسررننس دانشررج  ،قم دانشررگنه( چميا  شررهيد)مهندسرري و فني پناگنه بسرري  مسررو  ،م حد  علييضررن -6181
 قم دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي

 دانشکنه فتن مهندسي كناشننسي دانشج  ،امييكقيي نفت دانشکده بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،مييزائي علييضرن  -6181
 امييكقيي

 دانشگنه بجن اد تاكنن   مهدو يينجف زاده ، دب يضنيعل -6189

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع نعيمي؛دانشج   علييضن -6188
 و مق سطه ملطع دا اسرممي  انجمن شر اا   ،عضر   ااهنمناي دواه دا بسري   فعنليت و عضر ات "،ن ائين  علييضرن  -6133

 دانشگده معمنا  داپلم اوزبهن  ف   دانشگنه معمنا  ليسننس"،"مينندواود وازشکناا  بسي  ش اا  فعن ،عض  بسري  
 "نژاد هنشمي شهيد دولقي

 مقطع دانش  جوی،آس  تارا واحد اس  المی آزاد دانش  گاه دانش  جویی بس  یج حوزه مس  ئول،وثوق علیرض  ا -1741

 آستارا واحد اسالمی آزاد دانشگاه دولتی مدیریت کارشناسی

 ندسيمه كناشننسي ملطع دانشج  ،زنجن  سياسي  دانشگنه اسممي جنمعه ميكز  ش اا  عض ،وااميني علييضن -6133
 زنجن  سياسي  دانشگنه عميا 

 ملطع دانشج  ،اسرممي  مذاهب دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه بياسري  و تحلي  مسرو   ،انااحمد  علييضرن  -6132
 تهيا  اسممي مذاهب دانشگنه حل   و فله كناشننسي

 لطعم دانشج  ،)قنئمشهي طقيسي عممه م سسه(ع ) م ع د پناگنه دانشرج اي  بسري   مسرو   ،نژاد علييضرنآاااي  -6132
 (قنئمشهي طقيسي عممه عنلي ام زش كنمپي تيم سسه مهندسي كناشننسي

 نشياه سيدبيي/ بهشقي شهيد دانشگنه سينسي وعل م اققصند دانشکده بسي  ميكز  ش اا  عض ،پ ا علييضرنم سي  -6132
 بهشقي هيدش دانشگنه سينسي عل م كناشننسي ملطع دانشج ،بهشقي شهيد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن دادن 



 مهندسي ننسيكناش امييكقيي صنعقي دانشگنه الهي نجن  شهيد خ ابگنه دانشج اي بسي  مسو   جعفي  عليمحمد -6131
 امييكقيي صنعقي دانشگنه معد 

 قم ازاد دانشگنه عميا  مهندسى،اسق  دانشگنه پناگنه فيمننده،امضننى اص ي على -6131

 طقنطقناى عممه دانشگنه بنزاگننى مدايات كناشننسى دانشج ى،نداام فعنليقى سنبله،غفناان  على -6139
 آهن اها مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اصفهن  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،ملکي على -6138

 اصفهن  دانشگنه

 زیمرک شورای عضو -زنجان استان دانشجویی بسیج مواض ع  تبیین ش ورای  دبیر میرزایی حس ین   علی -1714

 جانزن پزشکی علوم دانشگاه داروسازی دکتری دانشجوی زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج

 علي پنجنني مسو   انجمن علمي دانشگنه آزاد گيمسنا -6166

 ازاد دانشگنه تي ا  دانشج  ،ام ز  دانش بسي  ش اا  عض  و مسجد فيهنگي ش اا  عض ،احمنني علي -6163

 مهندسی کارش ناس ی   دانش جوی ،بروجرد دانش جویی  بس یج   مواض ع  تبیین ش ورای  دبیر،گودرزی علی -1710

 ازاد دانشگاه  برق تکنولوژی

 علیرضا علی بیگی فرمانده پایگاه دانشگاه آزاد مرکز گرمسار -1710

 علوم ارشد کارشناسی دانشجوی ،مش هد  ازاداس المی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ول  کاش انی  عماد -171۵

 سیاسی

 ارشد کارشناسی دانشجوی،کرج خوارزمی دانشگاه دانش جویی  بس یج  حوزه س ابق  مس ئول ،هالالت عماد -1719

 کرج خوارزمی دانشگاه تربیتی علوم

 نور گتوند امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/مسئول بسیزاده/حسابدار یتق یعوضعل -0505

 یاستاندار یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیعمران / مس ئول س ابق بس     ی/ کاردان یمحمد یس  یع -1718

 بوشهر

 الزهرا دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشجوی،الزهرا دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه عضو،شاه غریب -1716

 ییدانشجو جی)ع( بسیامام حس ن مجتب  گاهی/مس ئول س ابق پا    یبازرگان تیری/ مدانیغالم نیغالمحس   -1724

 نور مرکز بوشهر امیدانشگاه پ

 حوزه دو سطح یطلبه مجتهدی اهلل آیت حوزه بسیج بدنی تربیت معاکنت پور صراف فاضل -1721

 فنطفه ح  ج ، عض  سنب  بسي  دانشج اي دانشگنه علم و فيهنگ -6133

 فنطمه احمدان ، هين  علمي دانشگنه شهيد بهشقي -6132

 ییدانشجو جیسابق خواهران بس ران،مسئولیعلم و ص نعت ا  ،دانش گاه یک،کارش ناس   یزی،فیفاطمه اختر -1720

 علم و صنعت ییدانشجو جیسابق خواهران بس یدانشگاه علم و صنعت،مسئول معاونت علم



گاه دانش یدانشکده علوم انسان ییدانشجو جیبس یمرکز ی/ عضو شورایحسابدار یاذر /کارش ناس    فاطمه -172۵

 آزاد بوشهر

a. شيقي  آزادكليقيآذابناجن  دانشگنه/كناشننسي دادواه  بسي  مجنز  وفضن  وفنوا وبياسي تحلي  معنونت"،ااشرد  فنطمه
 ملطع دانشررج  ،"ااشررد كناشررننسرري دادواه تهيا  طه آ  دانشررگنه بسرري  آم زشرري ومسررو   عقي  قيآ  معنونت

 تهيا  طه آ  دانشگنه/زلزله-عميا  مهندسي/ااشد كناشننسي

 دانش  گاه/کارش  ناس  ی  دردوره  بس  یج مجازی وفض  ای وفاوا وبررس  ی تحلیل معاونت"،ارش  د فاطمه -1729

 شرقی آزادکلیبرآذربایجان

 انشگاهد فارسی ادبیات و زبان دبیری دانشجوی،تهران باهنر فرهنگیان دانشگاه بسیج عضو،اس دی  فاطمه -1727

 تهران باهنر فرهنگیان

 صادق امام دانشکاه حقوق کارشناسی مقطع دانشجوی اسماعیلی فاطمه -1728

 دانشجوی،خوارزمی دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن خواهران تشکیالت دبیر،اص غریان  فاطمه -1726

 خوارزمی دانشگاه تربیتی علوم کارشناسی مقطع

 ص  نایع مهندس  ی دانش  جوی بیرجند ص  نعتی دانش  گاه دانش  جویان اس  المی جامعه دبیر اکبری فاطمه -1704

 بیرجند صنعتی دانشگاه

 دانشجوی( ع)صادق امام دانشگاه بسیج اسالمی حقوق و فقه معاونت بخش علمی مس ئول  اکبری فاطمه -1701

 (ع)صادق امام دانشگاه اسالمی حقوق و فقه کارشناسی مقطع

 طعمق دانشجوی خواهران پردیس السالم علیه صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج عضو الماس ی  فاطمه -1702

 خواهران پردیس ع صادق امام دانشگاه تربیتی علوم و اسالمی معارف کارشناسی

 مرکزی شورای ، عضو حوزه س یاسی  کش، مس ئول  خط نش ریه  س ردبیر  و مس ئول  مدیر"،انوری فاطمه -1700

 یوستهپ کارشناسی مقطع دانشجوی،"دانشجویی بسیج حوزه مس ئول  ش ریعتی  دانش کده  دانش جویی  بس یج 

 شریعتی فنی دانشکده کامپیوتر مهندسی

 مقطع دانش  جوی،طباطبایی عالمه دانش  گاه ادبیات دانش  کده دانش  جویی بس  یج عض  و،ایزدی فاطمه -1700

 طباطبایی عالمه دانشگاه اسالمی معارف و الهیات کارشناسی

 برازجان نور پیام دانشگاه روانشناسیه کارشناسی مقطع دانشجوی،انسانی نیرو مسئول،آذره فاطمه -170۵

 اسوجیدانشگاه  ییدانشجو جیاز اعضاء فعال بس  یکشاورز یآرمندپور کارشناس فاطمه -1709

 دسيمهن كناشننسي ملطع دانشج  امييكيي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   خ اهيا  سرينسري   مسرو    في آزاده فنطمه -6121
 امييكقيي دانشگنه مکننيک

 مقطع دانش  جوی اراک پزش  کی علوم دانش  گاه اس  المی جامعه س  یاس  ی مس  ئول آقامحمدی فاطمه -1708

 اراک پزشکی علوم دانشگاه جراحی تکنولوژی کارشناسی

 کارشناسی دانشجوی،اهواز چمران شهید دانشگاه بس یج  مرکزی ش ورای  س ابق  عض و ،مبارک آل فاطمه -1706

 اهواز چمران شهید مکانیک مهندسی



 صنفي ش اا  عض  و افسنجن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر    حيدا  آانه فنطمه -6123
 پزشررکي عل م دانشرگنه  محيط بهداشرت  مهندسرري كناشرننسري   ملطع دانشررج  .  افسرنجن   پزشرکي  عل م دانشرگنه 
 .افسنجن 

 اقتصاد یکارشناس التحصیل فارق،بروجردی اهلل آیت اقتصاد دانشکده دانشجویی بسیج عضو،بازوند فاطمه -1701

 یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس یمرکز ی/ عض و شورا  ی/ کارش ناس حس ابدار   ینیبحر فاطمه -1702

 بوشهر یشهردار یاریهم

 یردکارب یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس   یکودک / مس ئول علم  تیترب ی/ کارش ناس    یبرازجان فاطمه -1700

 برازجان یستیبهز

نور  امیپ ییدانشجو جی/  مس ئول س ابق کانون دفاع مقدس بس     کیربات ی/ مهندس  ش ور یبرزگر پ فاطمه -1700

 مرکز بوشهر

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبس یمسئول فعل_ایاطمه بشارت نف -170۵

 سيكناشنن ملطع دانشرج    اسرممي  مذاهب دانشرگنه  خ اهيا  بسري   ح زه تيبيت و تعليم معنونت بل كي فنطمه -6121
 اسممي مذاهب دانشگنه ، حل   و فله اشقه

 سیکارشنا مقطع دانشجوی،اسالمی مذاهب دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عض و ،بلوکی فاطمه -1707

 اسالمی مذاهب دانشگاه  حقوق و فقه

 ییودانشج جیبس یمجاز ی/ معاون سابق رسانه و فضا کیتجارت الکترون ی/ کارش ناس    یبوس تان  فاطمه -1708

 بوشهر یاستاندار یکاربرد یدانشگاه علم

  یداراستان یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس ی/ معاون علم یحسابدار  یبهفر / کارش ناس  فاطمه -1706

 بوشهر

 یکارشناس مقطع دانشجوی،اصفهان دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورا عضو،بهمنیه فاطمه -17۵4

 اصفهان دانشگاه شناسی زمین

 گاهدانش فناوری زیست کارشناسی،تهران دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورا  عض و ،بیدکی فاطمه -17۵1

 تهران

 مق معصومه حضرت دانشگاه ابتدایی اموزش کارشناسی مقطع دانشجوی فعال بسیج پیراسته فاطمه -17۵2

 انیدانش  گاه فرهنگ ییدانش  جو جیبس   یمرکز ی/ عض  و ش  ورایتیعلوم ترب ی/ کارش  ناس  کیفاطمه تاج -17۵0

 صدر بوشهر یبنت الهد سیپرد

 جیبس یدانشگاه امام صادق)ع(. عضو عاد ،یکارشناس ،یتیزاده، علوم ترب یفاطمه تارورد -17۵0

 ییدانشجو جیبس یفلسفه دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران، از اعضا یزاده، کارشناس ینیفاطمه جز -17۵۵

 دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران.

 کيپزش چهنا تيم دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   جهننين  فنطمه -6121
 مشهد  پزشکي عل م دانشگنه



 عملط دانشج    افسنجن  ع  وليعصي حضي  دانشگنه دانشرج اي  بسري   ح زه خ اهي جننشرين   چهيازاد فنطمه -6121
 افسنجن  ع  وليعصي حضي  دانشگنه اب مهندسي كناشننسي

 مقطع دانشجوی،ارتباطات علوم  دانش کده  بس یج  مقدس دفاع ش ورای  عض و ،زادع حس ن  حاجی فاطمه -17۵8

 اطالعات فناوری و ارتباطات مطالعات کارشناسی

خاتم  یخواهران دانشگاه صنعت جیبس   یپژوهش   یعلم ،یعموم س ت یز یفاطمه حردانزاده، ، کارش ناس    -17۵6

 بهبهان ایاالنب

 نز دااوس دكقي  ملطع دانشج    آبند خيم پزشکي عل م دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  عض   نژاد حسرن  فنطمه -6113

 ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه

 بسیج خواهران مس ؤل  و خورموج نور پیام دانش گاه  روانش ناس ی   رش ته  دانش جوی  زاده حس ین  فاطمه -1791

 کارشناسی دانشجوی،خورموج نور پیام دانشگاه دانشجویی بسیج خواهران واحد مس ؤل ،دانش گاه  دانش جویی 

 خورموج واحد نور پیام دانشگاه روانشناسی رشته

 دانشگاه الزهرا بوشهر یی/  فعال دانشجووتریکامپ ی/کاردانینیحس فاطمه -1792

 ماما دانشگاه حقوق کارشناسی(،ع)صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج فرمانده جانشین،حش مت  فاطمه -1790

 (ع)صادق

 الزهيا )س( سمنن  ساپيد ن ؛يدانشگنه فيهنگ ينسيسنب  س مسو   يميفنطمه حک -6112

 پناگنه س اه دانشگنه دام ن  ،فنطمه حيدا  مسو   آم زش -6112

 دریایی فنون و علوم دانشگاه مستقل دانشجویان اس المی  انجمن هیئت و انجمن فعال خاکس اری  فاطمه -1799

 خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه بازرگانی مدیریت کارشناسی مقطع دانشجوی خرمشهر

 مقطع دانش  جوی،اص  فهان پزش  کی علوم دانش  جویی بس  یج حوزه خواهر جانش  ین،خس  رویان فاطمه -1797

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری رشته کارشناسی

 یدانشکده علوم انسان ییدانشجو جیبس یمرکز ی/ عض و ش ورا  یحس ابدار  یدل افکار /کارش ناس    فاطمه -1798

 دانشگاه آزاد بوشهر

  يبسرر يپژوهشرر يمعنونت علم،دانشررگنه آزاد شررهي قدسي كناشررننسرري سرريمقيجم زبن  انگل تيتيب، ييفنطمه دل -6118
 واحد خ اهيا  دانشگنه آزاد شهيقدس ايدانشج 

 جممتر تربیت کارشناسی مقطع دانشجوی،قدس شهر آزاد دانشگاه پژوهش ی  و علمی معاونت،دلیر فاطمه -1774

 قدس شهر آزاد دانشگاه انگلیسی زبان

 یدانشگاه علوم پزشک  ییدانشجو جیو تئاتر بس   لمی/مس ئول کانون ف ییماما یدهقان / کارش ناس    فاطمه -1771

 بوشهر

 دانشگنه الزهيا)س( ن ادانشج  يجنمعه اسمم ييفنطمه دهلن  دب -6113

 دانشگاه فرانسه زبان کارشناسی مقطع دانشجوی(،س)الزهرا دانش گاه  اس المی  جامعه دبیر،دهقان فاطمه -1770

 (س)الزهرا



نور  امیپ ییدانشجو جیبس تی/مسئول کانون مهدو یتیعلوم ترب یکارش ناس     ی/ دانش جو  یدهقان فاطمه -1770

 مرکز بوشهر

 اییطباطب عالمه دانشگاه عترت و قرآن کانون فعال عضو و دانشکده بسیج عضو س عادتمند  ذورقی فاطمه -177۵

 طباطبایی عالمه دانشگاه عرب ادبیات و زبان کارشناسی مقطع دانشجوی

 اسوجیدانشگاه  یاسیس نیزبان خارجه جانش یخواه کارشناس نیراست فاطمه -1779

 یمهندس کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه معماری و هنر دانشکده پایگاه مسئول،رامش فاطمه -1777

 مازندران دانشگاه معماری

 مقطع دانش  جوی( ص) معص  ومه حض  رت پردیس فرهنگیان دانش  گاه بس  یج مس  ئول رجبی فاطمه -1778

 فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم رشته کارشناسی

 ارشد کارشناسی دانش جوی ،مدرس تربیت دانش گاه  خواهران بس یج  مقدس دفاع معاونت،رحمانی فاطمه -1776

 مدرس تربیت دانشگاه اسالمی کالم و فلسفه

 واحد بندرعباس یخواهران دانشگاه آزاد اسالم جیبس مسول،زیفاطمه رستخ -1784

 یکارشناس مقطع دانشجوی،السالم علیه صادق امام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  عض وفعال ،رفیعی فاطمه -1781

 السالم علیه صادق امام دانشگاه حقوق

 دانشگاه الزهرا بوشهر یی/فعال دانشجو یمعمار ی/کاردان یرکن فاطمه -1782

   نس جان ا  نميدانشگنه پ ينسيمسو   س اياوا فنطمه -6192

 اسممي مذاهب دانشگنه ، قيآ  عل م اشقه كناشننسي ملطع دانشج   بسي  اعضن  از اهناي فنطمه -6192

 بوشهر یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیبس یمرکز ی/عضو شورای/ رشته روانشناسیزمان فاطمه -178۵

 ش  یمی علمی انجمن مدیره هیت و موس  س هیت عض  و کاربردی ش  یمی دانش  جوی،پور زمانی فاطمه -1789

 زهحو انسانی اسبق ،معاونت یاس ین  ال بس یج  حوزه خواهر کیمیا،جانش ین   نش ریه  مس ئول  ،مدیر کاربردی

 ریمیک شهید بسیج گردان فعال ،عضو جانشینان و امام خط تشکیالتی های دوره در شرکت یاسین ال بسیج

 و لمع برق دانشگاه کارشناسی"،صنعت و علم دانشگاه برق بسیج،دانشجوی عضو،امیرحسینی زهرا فاطمه -1787

 "صنعت

 دانشگاه سمنان جیفعال واحد خواهران بس یابیزهرا د فاطمه -1788

/ مازندران دانش  گاه دانش  جویی بس  یج فرهنگی مس  ول و مرکزی ش  ورای عض  و،رمض  انی زهرا فاطمه -1786

 مازندران دانشگاه مولکولی سلولی کارشناسی مقطع دانشجوی،بابلسر

 جویدانش،بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشجویی بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،س لیاری  زهرا فاطمه -1764

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی مقطع

 قطعم دانشجوی امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو حسینی س ادات  فاطمه -1761

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه نساجی مهندسی کارشناسی

 دانشگاه سمنان جیمسئول کانون مطالعات واحد خواهران بس هیدریسادات ح فاطمه -1762



 دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه خواهران مسئول و مرکزی شورا عض و ،طباطبایی س ادات  فاطمه -1760

 سمنان دانشگاه غذایی صنایع مهندسی و علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،مستقل

  یکارشناس دانشجوی،"بس یج  فعال ،عض و  بس یج  فرهنگی معاونت جانش ین "،میرحبیبی س ادات  فاطمه -1760

 (ع)صادق امام دانشگاه اسالمی، معارف و حقوق رشته

 قران علوم کارشناسی مقطع،طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویی بسیج عضو،میرس عیدی  س ادات  فاطمه -176۵

 تهرام حدیث

 ش  اهد،دبیر دانش  گاه پایه علوم دانش  کده اس  المی انجمن ش  ورای عض  و"،نوربخش س  ادات فاطمه -1769

 شاهد دانشگاه فیزیک کارشناسی مقطع دانشجوی،"فرهنگی

دانشگاه  یدانشکده کشاورز یجهاد نیجانش یکشاورز یمهندس یزاده کارش ناس  تیفاطمه س ادات هدا  -1767

 اسوجی

 دانشکده مرکزی شورای عضو شاهد دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن عض و  س بزی  فاطمه -1768

 شاهد دانشگاه شناسی روان کارشناسی مقطع دانشجوی نظارت هئیت و شاهد دانشگاه و انسانی

. یرجندب دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانش کده  دانش جویی  بس یج  مذهبی مس ئول  س تاری  فاطمه -1766

 دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن اس  بق رس  انه دبیر و مذهبی دبیر خواهران، واحد مقام قائم

. زنیو سمعک سایت گذاری سیاست ش ورای  عض و . بیرجند دانش گاه  رهبری نهاد رابط و فعال عض و . بیرجند

 بیرجند دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم کارشناسی مقطع دانشجوی
 دام ن  ت اا  يانقفنع ييك ثي دانشج  دانشگنه غ گنهافيمننده پن پ ايسياجفنطمه  -6933

دانشگاه آزاد  یخواهران دانشکده کشاورز ییدانشجو جی/مس ئول اس بق بس  یفاطمه س رورزاده/دامپزش ک   -1841

 شوشتر

 دانشگاه خرد بوشهر ییدانشجو جیبس ی/ معاون فرهنگییغذا عیصنا ی/ کارشناسیسرور فاطمه -1842

 مقطع دانشجوی،خوارزمی دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن مرکزی ش ورای  عض و ،س طوطی  فاطمه -1840

 خوارزمی دانشگاه آموزشی تکنولوژی کارشناسی
 يبهشق شهيد دانشگنه دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر   پي دا پي دوسرن   پ ا سرليمنني  فنطمه -6932

 بهشقي شهيد دانشگنه عيب ادبين  كناشننسي ملطع دانشج  ( وحد  تحکيم دفقي عض )

 و تحلیل جانش  ین/ جیرفت دانش  گاه خواهران دانش  جویی بس  یج س  ابق فرمانده،هونی س  لیمانی فاطمه -184۵

 جویدانش.،دانشجویی بسیج مرکزی شورای سابق عض و /جیرفت ش هرس تان   دانش جویی  بس یج  دفتر بررس ی 

 جیرفت دانشگاه گیاهی شناسی بیماری ارشد کارشناسی

 مقطع دانشجوی،مازندران فناوری و علم دانش گاه  دانش جویی  بس یج  س ازندگی  مس ئول ،س لیمی  فاطمه -1849

 عمران مهندسی کارشناسی

 مقطع دانش جوی ،اهواز پزش  کی علوم دانش  گاه دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض  و،س واری  فاطمه -1847

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی علوم کارشناسی



   گیالن دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو"،پور سیف فاطمه -1848
a. انشگنهد دانشج اي بسي  خ اهي مسو    گيم  دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  "،پ ا سريف  فنطمه 

 گيم  دانشگنه كشنواز  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،"گيم 

 واحد مس   تقل دانش   جویان اس   المی انجمن بانوان امور و عمومی روابط معاونت،ش   ریعتی فاطمه -1846

 ایذه واحد اسالمی آزاد دانشگاه ابتدایی آموزش کارشناسی مقطع دانشجوی،ایذه

گاه دانش ییدانشجو جی/ مسئول کانون هنر بسیشگاهیعلوم آزما یکارش ناس    ی/ دانش جو یفیش ر  فاطمه -1814

 بوشهر یعلوم پزشک

 مقطع دانشجوی مشهد پزشکی علوم دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  ش فیعی  فاطمه -1811

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه سالمت اطالعات فناوری کارشناسی

 دانش  گاه طبیعی منابع و کش  اورزی پردیس دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و،ش  فیعی فاطمه -1812

 تهران دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران

 یشتد یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس نیاطالعات / جانش یفناور ی/ کارشناس یخیش فاطمه -1810

 معاون جانش  ین تهران دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و،مقدم ص  ادقی فاطمه -1810

 تهران دانشگاه معماری مهندسی کارشناسی دانشجوی،فرهنگی

 مقطع دانش  جوی اص  فهان پزش  کی علوم دانش  گاه مجازی فض  ای و رس  انه مس  ئول خواه ص  الح فاطمه -181۵

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه علوم رشته کارشناسی

 یرانا صنعت و علم دانشگاه برق مهندسی کارشناسی،دانشجویی بسیج فعال عضو،نکو صدوقی فاطمه -1819

 امام گاهدانش فلسفه کارشناسی التحصیل فارغ،ع صادق امام دانشگاه سابق بسیج مس وول ،ص دیقی  فاطمه -1817

 ع صادق

 کارشناسی مقطع دانشجوی،گیالن دانش گاه  دانش جویی  بس یج  حوزه ش ورای  عض و ،ص یادمعروف  فاطمه -1818

 گیالن دانشگاه حقوق

 دانشکده هنر شوشتر ییدانشجو جی/مسئول بسکی/گرافیفاطمه عامر -1816

 معص مه دانشگنه دام ن  فنطمه عنمي  پ ا مسو   پناگنه -6933

 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن  فنطمه عقند  مسو   نشي اازش هن -6936

 معاونت ، فعال عضو ، السالم علیه صادق امام دانشگاه دانشجویی بس یج  ش ورای  عض ور ،عباس یان  فاطمه -1822

 المالس علیه صادق امام دانشگاه حقوق رشته کارشناسی دانشجوی،بسیج مسئول جانشین و عمومی روابط

 نور مرکز بوشهر امیدانشگاه پ ییدانشجو جیبس یی/معاون سابق اردوی/ رشته حسابداریعبد فاطمه -1820

 کارشناسی مقطع دانشجوی،بوشهر آزاد دانشگاه انس انی  علوم دانش کده  خواهر مس ئول ،عدالتخواه فاطمه -1820

 بوشهر واحد آزاد دانشگاه حسابداری

 دانشگاه سمنان جیواحد خواهران بس یمسئول علم یعرب احمد فاطمه -182۵



ز نور مرک امیدانشگاه پ ییدانشجو جیخواهران بس نی/جانشعیصنا یمهندس   ی/دانش جو یض او یعر فاطمه -1829

 بوشهر

 رجایی دشهی فیزیک دانشگاه کارشناسی"،رجایی شهید دانشگاه دانشجویی بسیج عضو،عزیزآبادی فاطمه -1827

 "تهران

 رشته کارشناسی مقطع دانشجوی خوارزمی دانش گاه  علوم دانش کده  خواهر جانش ین  ویردی علی فاطمه -1828

 خوارزمی دانشگاه فیزیک

 مقطع دانش  جوی،ایالم دانش  گاه اس  المی جامعه خواهران واحد اس  المی جامعه دبیر،غالمی فاطمه -1826

 کشاورزی مهندسی کارشناسی

 و فنی دانش   کده میثمی ش   هید حوزه دانش   جویی بس   یج پایگاه جانش   ین،نژاد فقیهی ف اطمه  -1804

 یاسوج دانشگاه عمران مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،مهندسی

 دانشگاه سمنان جینژاد فعال واحد خواهران بس یفالحت فاطمه -1801

 قم دانشگاه شناسی زیست کارشناسی مقطع دانشجوی،انقالبی دانشجو،فالحیان فاطمه -1802

شگاه دان ییدانشجو جیبس یانسان یروی/مسئول اسبق نیحسابدار یکارش ناس    ی/دانش جو یقاس م  فاطمه -1800

 نور برازجان   امیپ

 مقطع  دانش  جوی،6۵ تا 60 س  ال از برازجان نور پیام دانش  گاه انس  انی نیرو مس  ئول،قاس  می فاطمه -1800

 (التحصیل فارغ) برازجان نور پیام دانشگاه حسابداری کارشناسی
 سمنن  يمسو   خ اهيا  دانشگنه عل م پزشک  ميشد يفنطمه قل -6922

 سیکارشنا،قزوین المللی بین دانشگاه اسالمی انجمن مرکزی شورای س ابق  عض و ،فارس ی  کریمی فاطمه -1809

 قزوین المللی بین دانشگاه مواد مهندسی

 مسقل  دانشج ان  اسرممي  انجمن عضر  -زنجن  دانشرگنه  اسرممي  جنمعه خ اهيا  واحد مسرو    كيامي فنطمه -6921
 مد ت و فيهنگ تنااخ_الهين  كناشننسي ملطع دانشج   بسي  شر اا   عضر  -حجنب و عفنف واحد اادبي  دانشرگنه 
 زنجن  دانشگنه

 یروانشناس کارشناسی مقطع دانشجوی بهبهان ازاد دانشگاه دانش جویی  بس یج  عض و  کش تکاران  فاطمه -1808

 بهبهان ازاد دانشگاه

 "کارشناسی.. 6۵ مامایی"،رفسنجان اسالمی انجمن مرکزی شورا عضو،کول فاطمه -1806

 قاسب تهران مس ئول  دانش گاه  اجتماعی علوم دانش کده  بس یج  اس بق  فرهنگی معاونت" لواس انی  فاطمه -1804

 یسانسل "تهران دانشگاه بسیج سابق بازرسی تهران معاونت دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده بس یج  خواهران

 تهران دانشگاه اجتماعی ارتباطات علوم

 ییدانشجو جیبس   یانس ان  یروی/مس ئول ن  یکش اورز  یمهندس   یکارش ناس    ی/دانش جو  ییفاطمه مبرا -1801

 فارس جیدانشگاه خل یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز



 لومع کارشناسی مقطع دانشجوی سینا بوعلی دانشگاه دانشجویان اس المی  انجمن عض و  محس نی  فاطمه -1802

 همدان سینا بوعلی دانشگاه سیاسی

 ودیور آزماشگاهی علوم کارشناسی،اردبیل پزشکی علوم دانشگاه بسیج خواهر جانشین،محمدزاده فاطمه -1800

 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه 60

 كناشننسي ملطع دانشج   اسرفياان  عنلي آم زش مجقمع اسرممي  انجمن ميكز  عضر شر اا    محمد  فنطمه -6922
 اسفياان مهندسي وفني عنلي آم زش مجقمع صنناع مهندسي

 لیاردب یعلوم پزشک یخواهران دانشکده پزشک جیمسئول بس انیفاطمه محمد -180۵

 پزش  کی علوم پزش  کی،دانش  گاه رس  انی اطالع و مدیریت ی دانش  کده بس  یج مس  ئول محمودی فاطمه -1809

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه سالمت اطالعات فناوری کارشناسی مقطع دانشجوی اصفهان

 اجتماعی علوم دانش  کده مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن مرکزی ش  ورای عض  و،محمودی فاطمه -1807

 طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی مددکاری کارشناسی مقطع دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه

 یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مس ئول کانون دفاع مقدس بس    یحس ابدار  ی/ کارزش ناس    یمدد فاطمه -1808

 بوشهر یشهردار یاریهم یکاربرد

 مهندس  ی و فنی عالی آموزش دانش  جویی اس  المی انجمن مرکزی ش  ورای عض  و،مظفری فاطمه -1806

 اسفراین دانشگاه صنعتی متالورژی و مواد مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،اسفراین

 دانش  جوی(،واحدتهران دندانپزش  کی ی دانش  کده) دانش  جویی بس  یج فرهنگی مس  ئول،مفتاحی فاطمه -18۵4

 واحدتهران آزاداسالمی دانشگاه دندانپزشکی

 ییدانشجو جیبس یحقوق دانش گاه امام صادق )ع( واحد خواهران، از اعضا  یکارش ناس    ،یفاطمه مقدس   -18۵1

 دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران.

 انیدانشگاه فرهنگ ییدانشجو جیبس یمرکز ی/ عضو شورا یسیزبان انگل ی/ کارش ناس    یمقص ود  فاطمه -18۵2

 صدر بوشهر یبنت الهد سیپرد

 یپزشک مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،شاهد دانشگاه مستقل اسالمی انجمن عضو،موسوی فاطمه -18۵0

 شاهد دانشگاه

 انشگاهد تربیتی علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،طباطبایی عالمه دانش گاه  بس یج  عض و ،میدلنی فاطمه -18۵0

 طباطبایی عالمه

 دانشگاه الزهرا بوشهر ییدانشجو جی/  مسول بس وتریکامپ یکاردان /ییرزایم فاطمه -18۵۵

 طعمق دانشجوی،تفرش دولتی دانشگاه دانش جویی  بس یج  ش ورای  عض و  و فرهنگی فعال،میرزایی فاطمه -18۵9

 تفرش دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 معص مه دانشگنه دام ن  پناگنه ميياني/سينسي فنطمه -6921

 دانشج اي دانشکده عل م پناه دانشکده تهيا  شمن فنطمه ننظي، مسو   سنب  بسي   -6929

   ینهاد رهبر نیسابق، از فعال یو بررس لی، مسوول تحل زدی، دانشگاه آزاد  ی،پزشکیفاطمه نعمت -18۵6



 یعهش کارشناسی مقطع دانشجوی،الدین اصول دانشکده دانشجویی بس یج  ش ورای  عض و ،پور نقی فاطمه -1894

 الدین اصول دانشکده شناسی

 دانشگاه سمنان جیسابق واحد خواهران بس یمسئول فرهنگ انینوران فاطمه -1891

 جیو رسانه بس اتینشر ران،مسئولیعلم و صنعت ا ،دانش گاه یع،کارش ناس   یص نا  یکجه،مهندس  یفاطمه ن -1892

 خواهران دانشگاه علم و صنعت ییدانشجو

 کاردانی مقطع دانشجوی( ره) خمینی امام کشاورزی دانش کده  خواهران فرهنگی معاونت واحدی فاطمه -1890

 آبیاری تکنولوژی

 دانشجوی اراک دانشگاه مستقل دانشجویان اس المی  انجمن آزاداندیش ی  کمیته مس ئول  ویس مه  فاطمه -1890

 اراک دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع

 گناوه  یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس وتریکامپ ینژاد / کارشناس تیهدا فاطمه -189۵

 لیاردب یدانشگاه علوم پزشک یخواهران دانشکده پرستار جیمسئول بس یاطمه همتف -1899

 ع صادق امام دانشگاه حقوق کارشناسی دانشجوی،بسیج سیاسی معاونت فعال عضو،همتی فاطمه -1897

 قطعم دانشجوی مازندران اقتصاددانشگاه دانشکده دانشجویی بسیج سیاسی عض وشورای  یوس فی  فاطمه -1898

 مازندران اقتصاددانشگاه کارشناسی

فائز مقبل، کارش ناس ی فقه و حقوق دانش گاه مذاهب، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی     -1896

 تهران، دبیر سابق انجمن علمی فقه و حقوق

 یدانشکده علوم انسان ییدانشجو جیبس   یمرکز ی/ عض و ش ورا  یروانش ناس    ی/کارش ناس    یاحمد فائزه -1874

 دانشگاه آزاد بوشهر

 و س  یس  تان  دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن مرکزی ش  ورای عض  و،اس  المی فائزه -1871

 بلوچستان و سیستان دانشگاه آموزشی تحقیقات ارشد کارشناسی دانشجوی،بلوچستان

 فیاجغرا ارشد کارشناسی دانشجو،مدرس تربیت دانشگاه خواهران بسیج مجازی معاونت،جعفردوست فائزه -1872

 مدرس تربیت دانشگاه

 اجتماعی علوم کارشناسی دانشجوی،الشتر شهرستان دانش جویی  بس یج  خواهران مس ول ،حس نوند  فائزه -1870

 نور پیام دانشگاه

   نس جان ا  نميدانشگنه پ تيو تيب ميمسو   تعل ينيحس فنئزه -6912

 یکارشناس مقطع التحصیل فارغ شریف صنعتی دانش گاه  دانش جویی  بس یج  ش ورای  عض و  راحمی فائزه -187۵

 امیرکبیر دانشگاه علم فلسفه ارشد کارشناسی و شریف دانشگاه شیمی
 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن  فنازه شندكنم مسو   زنن  وخنن اده -6911

 دانشگاه سمنان جیمسئول واحد خواهران بس یکالم فائزه -1877

 یکارشناس مقطع دانشجوی،لرستان دانشگاه دانش جویان  اس المی  جامعه نظارت هیئت عض و ،نجفی فائزه -1878

 لرستان دانشگاه تربیتی علوم



 لیاردب یعلوم پزشک ییدانشجو جیبس تیترب میمسئول تعل انیاسد نیفرد -1876

 لیاردب نورامیپ ییدانشجو جیبس یزیو برنامه ر یپور مسئول مال نیحس نیفرد -1884

 ییجودانش جیبسی اسیمعاونت س ران،عض و یعلم و ص نعت ا  ،دانش گاه یک،کارش ناس   یزی،ف یبیرزانه حبف -1881

 تدانشگاه علم و صنع

 صفهانا پزشکی علوم دانشگاه هوشبری اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بسیج فعال عض و  حکیمیان فرزانه -1882

 کارشناسی مقطع

 روانیسالمت ش یمجتمع آموزش عال ییدانشجو جیول خواهران بسئ، مس یدریح فرزانه -1880

 دیمسئول خواهران خانه هنر شه ،دانشگاه علم و صنعت ،یو کاربردها، کارش ناس    اتیاض  ی،ریفرزانه خان -1880

 دانشگاه علم و صنعت ییدانشجو جیبس یواصف

 وشهرب یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو  جی/ مسئول معاونت زنان و خانواده بسی/ پزشکییفرزانه رضا -188۵

 اصفهان پزشکی علوم دلنشگاه هوشبری کارشناس التحیل فارغ،حوزه اموزش مسوول،قوتمند فرزانه -1889

 یدانشجو اردبیلی محقق دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورای عضو هاشمی فرزانه -1887

 اردبیلی محقق دانشگاه روانشناسی کارشناسی مقطع

 مدرک دارای،شفت واحد نور پیام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول  و بازرس ی  مس ئول ،عبدی فرزین -1888

 شفت واحد نور پیام دانشگاه از اجتماعی علوم پژوهشگری کارشناسی

 دانش  جوی،کرمانش  اه رازی دانش  گاه فنی دانش  کده دانش  جویی بس  یج اس  بق مس  وول،پاکیوند فرش  اد -1886

 کرمانشاه رازی دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبسی انسان یروین جهانبخش فرشاد -1864

 بدني تيبيت كناشننسي "تقيين نشياه مسو   بهقهن  مداي آزاد دانشگنه اسق  مسو  " في حسني فيشند -6986

 دیدانشگاه اقل ییدانشجو جیمسئول بس ،ییفرشاد رضا -1862

 دانشگاه آزاد شوشتر یدانشکده انسان ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسیپور/حسابدار یفرشاد عابد -1860

 استان هرمزگان ییدانشجو جیبس نییتب یشورا ریدبی، فرشاد محمد -1860

 ارشد کارشناسی دانشجوی،تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج س ابق  مس ئول ،میرزایی فرش اد  -186۵

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ای حرفه بهداشت مهندسی رشته

 افزار نرم کارشناسی اشتهارد نور پیام دانشجویی بسیج سابق مسئول نصیری فرشاد -1869

 اقتصاد کارشناسی دانشجوی،تهران دانشگاه دانشجویی بسیج بازرسی معاون،زاده پل پی فرشته -1867

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیو تدارکات بس یبانیپشت_ینیفرشته حس -1868

 يفن ع و فلسفه كناشننسي ملطع دانشج   اسممي مذاهب دانشگنه خ اهيا  بسري   ح زه مسرو    كيمي فيشرقه  -6988
 اسممي مذاهب اسممي،دانشگنه

حوزه  مسئول، دانشگاه مذاهب اسالم-یمقطع کارش ناس   -یفلس فه و عرفان اس الم   رش ته ی،فرش ته کرم  -1644

 خواهران دانشگاه جیبس



 شریف دانشگاه فیزیک کارشناسی مقطع دانشجوی،_،خلیلی فرشید -1641

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبس مسئول زاده یفرجام دیرشف -1642

 نور شهرکرد امیهمت دانشگاه پ دیشه ییدانشجو جیمرادزاده مسول حوزه بس دیفرش -1640

 جویدانش،اصفهان صنعتی دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه تشکل مرکزی شورای عضو،وثوقی فرش ید  -1640

 اصفهان صنعتی دانشگاه معدن مهندسی کارشناسی مقطع
  نس جان ا  نميدانشگنه پ يمسو   علم يمحياب فيوزا  -6832

 دانشگاه آزاد بجنورد ییدانشجو جیاسبق بس نی،  جانش یحکمت فرهاد -1649

 بسیج یاس وج، مسئول  دانش گاه  کش اورزی  دانش کده  دانش جویی  بس یج  اس بق  مس ئول "،خبازی فرهاد -1647

 ارش  د کارش  ناس  ی دانش  جوی،"مدرس تربیت دانش  گاه دریایی علوم و طبیعی منابع دانش  کده دانش  جویی

 مدرس تربیت دانشگاه جنگلداری

  زدیعلم وهنر  ییدانشجو جیبس یمسئول سابق فضا مجاز یذولفقار فرهاد -1648

 یتردادگس یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس یحقوق/  معاون فرهنگ یفر/ کاردان یش هامت  فرهاد -1646

 بوشهر

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ییدانشجو جیحوزه بس یفرهاد طبرسا، مسئول علم -1614

 ازاد دانش   گاه  مهندس   ی فنی دانش   کده مقدم ش   هیدطهرانی پایگاه فرم انده "،فره ادعب اس   ی   -1611

 همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه قدرت برق مهندسی کارشناسی مقطع دانشجویی،"همدان

وم دانشگاه عل  ییدانشجو جیواحد خواهران بس ی/مسئول فرهنگ طیبهداشت مح ی/ مهندس   ینیام بایفر -1612

 بوشهر یپزشک

 عمقط دانشجوی،هرمزگان دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی ش ورای  عض و ،براتی فریبا -1610

 هرمزگان دانشگاه صنعتی مدیریت کارشناسی

ده دانشک ییدانشجو جیخواهران بس نی/جانشیکشاورز یمهندس یکارش ناس    ی/دانجش و  یعس کر  بایفر -1610

 فارس جیدانشگاه خل یعیو منابع طب یکشاورز

 یکدانشگاه علوم پزش  ییدانشجو جیحرف دل بس هینشر ری/ س ردب یهوش  یب ی/ کارش ناس    یمهبود بایفر -161۵

 بوشهر

 نور پیام کارشناسی دوره ممتازین از،شفت واحد نور پیام دانشگاه مرکزی شورای عض و ،زاده عباس فریبرز -1619

 قم دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس و کشور

 حقوق یکارشناس مقطع دانشجوی،آستارا واحد نور پیام دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،فالحتی فریبرز -1617

 آستارا واحد نور پیام دانشگاه

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع ملدم؛دانشج   بذاافشن  فياد -6869

 نتفاعیا غیر سازه ارشد کارشناسی دانشجوی گلکار ش هید  پایگاه بس یج  فرهنگی مس ئول ،حیدرنژاد فرید -1616

 قزوین کوثر انتفاعی غیر سازه ارشد کارشناسی دانشجوی،قزوین کوثر



 مقطع ویدانشج(،عج)اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج بازرس ی  مس ئول ،نجدص فاتی  فرید -1624

 (عج) اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه داروسازی ای حرفه دکتری

 اسوجیاز اعضاء فعال دانشگاه  یعلوم اجتماع یکارشناس یدونیفر دهیفر -1621

 ارشناسیک دانشجوی،یاسوج دانشگاه الدین زین شهید پایگاه جهادی جانشین مس ئول ،نیا فریدونی فریده -1622

 یاسوج دانشگاه اجتماعی علوم

 نورگچساران امیدانشگاه پ جیبس  یانسان یروین یاکبر ماهیفر -1620

 همدان، دانشجو مقطع یدانشگاه صنعت ییدانش جو  جیس ابق بس    لیتحل یمس ئول بررس    ،یفواد رمض ان  -1620

 وتریکامپ یرشته مهندس یکارشناس

 اسیکارشن مقطع دانشجوی،ایران صنعت و علم دانشگاه دانشجویی بسیج مرکز شورا عضو،حس نی  فهیمه -162۵

 ایران صنعت و علم دانشگاه ارشد

 جیسابق بس یمال معاون،امام صادق ع ،دانشگاهیو حقوق،کارشناس فقهی، فهیمه جعفر -1629

 عمومی دکترای دانشجوی تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  قاس می  -1627

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 اسوجی یدانشگاه دولت جیبس یفن گاهیپا یمسول علم یریجوش یقا -1628

 شهردانشگاه آزاد بو یو مهندس یدانشکده فن ییدانشجو جیبس نی/ جانشیمیش ی/ مهندسیفرشچ قائم -1626

 یدانشگاه علوم پزشک  ییدانشجو جیاس بق خواهران بس  نی/ جانش  یهوش  یب ی/ کارش ناس    یدارم رهیقد -1604

 بوشهر

 یارشد پژوهش علوم اجتماع یکارشناس، عمران دانش گاه ص درا   یمهندس   یکارش ناس   ی، کاظم فرحزاد -1601

 یباقر دیدانشگاه صدرا حوزه شه ییدانشجو جیبس یاسبق شورا عضو، قاتیدانشگاه ازاد واحد علوم تحق

 بدیفرمانده اسبق دانشگاه م یمحب کاظم -1602

   زدی یحوزه امام رضا ع آزاداسالم یبدن تیرنجبر ترب کامران -1600

 ارتباطات کارشناسی،فارس خبرگزاری خبرنگار،شیرازی کامران -1600

 زیست کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه پایه علوم دانشجویی بسیج سابق مسول،خلیلی کاویان -160۵

 تهران دانشگاه مولکولی و سلولی شناسی

 ارشناسیک مقطع دانشجوی امیرکبیر صنعتی دانشگاه  دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو بدرلو کبری -1609

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه ریاضی

 شگاهدان.اتمی فیزیک.ارشد کارشناسی،یاسوج دانش گاه  دانش جویی  بس یج  خواهر جانش ین ،تراویده کبری -1607

 شاهرود صنعتی

 برازجان یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیسابق بس نیحقوق / جانش ی/ کارشناس یاریاسفند میکر -1608

 بهبهان ایخاتم االنب یخواهر دانشگاه صنعت جیبس یبانیپشت الت،یش یمهندس س،یدر تیکفا -1606



یتی ترب علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج عادی عضو،محمدی کمند -1604

 صادق امام دانشگاه اسالمی معارف و ز

 سيبيا و تحلي  همدا  مسو   پزشکي عل م دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  "،سريمد   كمي  -6826
 لييضنع و تعليم همدا  مسرو    پزشرکي  عل م دانشرگنه  پزشرکي  ا حيفه دكقيا ملطع دانشرج   ،"دانشرج اي  بسري  

 و تعليم   مسو كش ا  ه اپيمناي صنعت دانشکده دانشج اي بسري   تشرکيم   و بنزاسري  سرنب   مسرو   "،شرکيزاده 
 و تعميي سيمهند پي سقه كناشننسي ملطع دانشج  ،"كشر ا   ه اپيمناي صرنعت  دانشرکده  دانشرج اي  بسري   تيبيت

 كش ا  ه اپيمناي صنعت دانشکده ه اپيمن نگهداا 

 همدان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو"،سرمدی کمیل -1602

 ایخاتم االنب یخواهران دانشگاه صنعت جیبس   یانس ان  یروین ،،یعموم س ت یز یکارش ناس    ،یکوثر احمد -1600

 بهبهان

 هبهانب ایخاتم االنب یمسئول خواهر دانشگاه صنعت نی،جانشیاهیگ ستیز یکارشناس انپور،یکوثر آر -1600

 ك ثي پيواز ،عض  ش اا دانشگنه آزاد شهي قدس، دانشج   ملطع كناشننسي مقيجمي زبن  -6822

 مقطع یدانشجو،بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،بهار رخش ن  کوثر -1609

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی

 جیفعال بس عضو، دانشگاه امام صادق ع ،یکارشناس حقوق،ی،رسول کوثر -1607

 ومعل کارشناسی مقطع دانشجوی،گیالن دانش گاه  دانش جویی  بس یج  حوزه ش ورای  عض و ،ص فرپور  کوثر -1608

 گیالن دانشگاه اقتصادی

 خواهران خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد شوشتر ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسیاضی/ریکوثر طهماسب -1606

 ایخاتم االنب یخواهر دانشگاه صنعت جیبس یمرکز یعض و شورا  ،،یجنگلدار یمهندس   ،،یبندر یوثر کک -16۵4

 بهبهان

 جیبس ی؛ دانشگاه امام صادق )ع(، عضو عاد یفقه و حقوق اسالم ی، کارشناس یکوثر محمد -16۵1

 6 منطقه نگهبان شورای ناظر غرب، تهران واحد آزاد دانشگاه بسیج حوزه خواهر جانشین،محمودی کوثر -16۵2

 غرب تهران واحد آزاد دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجوی،14 و

 رشناسیکا مقطع دانشجوی،مازندران فناوری و علم دانشگاه دانشجویی بسیج فرهنگی مسئول،کوثرباقری -16۵0

 مازندران فناوری و علم دانشگاه افزار نرم مهندسی

 یکارشناس مقطع دانشجوی،دزفول واحد آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی عضوشورای،کوثرتوس نگ  -16۵0

 آزاددزفول دانشگاه پزشکی مهندسی

 ویدانشج،ساری طبیعی ومنابع کشاورزی علوم دانشگاه دانش جویی  بس یج  خواهر جانش ین ،کوثررض ایی  -16۵۵

 ساری طبیعی ومنابع  کشاورزی علوم دانشگاه نباتات اصالح رشته کارشناسی مقطع

 رازیش یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیمسئول بس ،ییرزایکوروش م -16۵9

 در محالت یفعال جهاد ،یمجاز یفضا ،مسئولیعرب عامر ارشیک -16۵7



 نشجویدا،کرمانشاه استان مهندسی فنی دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر نائب،بدنکی کیانوش -16۵8

 کرمانشاه مهندسی فنی دانشگاه برداری نقشه مهندسی

 لومع پرستاری کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،کاش ان  پزش کی  علوم حوزه تحلیل بررس ی ،موذنی کیانوش -16۵6

 کاشان پزشکی

 کيژنق يكناشننس و ب دجه يمنل ج كنا نيميك -6813

 هینور شاهد امیدانشگاه پ ییدانشجو جیمسئول بس یصدوق ایمیک -1691

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبسی امور مال صادق پور وانیک -1692

 جمنان ارومیه،مسئول بهشتی شهید فنی دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و "،ور ماه کیوان -1690

 آموزان دانش اس   المی انجمن ، مس   ئول(برادران واحد)کرمانش   اه اس   تان های کت ابخانه  نه اد  ادبی

 ارشد آخر ترم ای، دانشجوی رسانه سواد مدرس و کرمانشاه سراج ای رسانه سازمان ،عض و (برادران)کرمانش اه 

 ایالم دانشگاه کارآفرینی ارشد مقطع دانشجوی،"کارآفرینی

 ریتمدی ارشد تهران، کارشناسى دانشگاه دانشجویى بسیج سیاسى شورای س ابق  اى، عض و  کمره کورش -1690

MBA تهران دانشگاه 
 ننسيكناش ملطع دانشج   مشهد پزشکي عل م منمناي پيسقنا  دانشکده ميكز  شر اا   عضر   اازانل  گ هيشرند  -6812

 پزشکي عل م دانشگنه منمناي
   نس جان ا  نميدانشگنه پ يانسنن يويمنش مسو   ن يگ هيشند عيفنن  -6811

 نورگچساران   امیدانشگاه پ جیبس  یحاذق فر فرهنگ ایلع -1697

 ینهاد رهبر نیاز فعال ،ی، مسول جهاد زدیآزاد  ،یتکنولوژ ویب ،یامام الیل -1698

 یمهندس و علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،قدس شهر ازاد دانگاه دانشجویی بس یج  عض و ،بهش تی  لیال -1696

 غذایی صنایع

 مکانیک مهندسی دانشجوی،دانشگاه بسیج عضو،جباری لیال -1674
 بيداا دهدا نشياه سيدبيي  انس ج،ش اا  دانشگنه دانشج اي بسري   ادواا ميكز  شر اا   عضر    زاده حسرين  ليم -6816

 اسقن  فيهنگين  بسي  ميكز  ش اا  انس ج،عض  شهي هن  دبييسقن  دبيي  انس ج دانشگنه

 نبهبها ایخاتم االنب یخواهر دانشگاه صنعت جیبس یمرکز یآمار،، عضو شورا یکارشناس س،یدر الیل -1672

 ی/مسئول مطالعات راهبردثیمعلم/علوم قران و حد یسادات موسو الیل -1670

 یکمکان مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی شهرکرد واحد ازاد دانشگاه بسیج شورای عضو س میع  لیال -1670

 شهرکرد ازاد دانشگاه
   نس جان ا  نميدانشگنه پ يعقنس زاده مسو   بنزاس ميل  -6812

 یکارشناس مقطع دانشجوی السالم علیه صادق امام دانشگاه خواهران  بس یج  علمی معاونت پور علی لیال -1679

 السالم علیه صادق امام دانشگاه حقوق

 یعلم معاون، امام صادق ع ،دانشگاهیحقوق،کارشناس، پوریعل الیل -1677



 یبهشت دیخواهران شه گاهیبرق،مسئول سابق پا ی،کارشناسیفتح الیل -1678

 لیاردب یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیبس یحقوق،معاون فرهنگ ی،کارشناسیفکر الیل -1676

 یروانشناس یکارشناسی،:مسئول کانون علم تیمسئولی،حجت آباد یمیماجده سل -1684

 وشهرب یدادگستر یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیحقوق/ مسئول بس یبازدار/ کارشناس یماندن -1681

 یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیبس یمرکز ینرم افزار/ عض و شورا  ی/رش ته مهندس    یریعش ا  اریماه -1682

 بوشهر

 دانشگاه بجنورد ییدانشجو جیبس یپور مسؤل فرهنگ نیحس مائده -1680

 کارشناسی مقطع دانشجوی اراک دانشگاه ومهندسی فنی دانشکده مرکزی شورای عض و  رحیمیان مائده -1680

 اراک دانشگاه مواد مهندسی

 دانشگاه شهرکرد ییدانشجو جیبس لیو تحل یو مسول بررس یاسیفعال س یمائده صالح -168۵

 سمميا كمم و فلسفه كناشننسي ملطع دانشج    قم دانشگنه اسممي انجمن عم مي ش اا  عضر    عفقي منئده -6891

 قم دانشگنه

 یدانشکده علوم انسان ییدانشجو جی/ مسئول سابق واحد خواهران بسیروانشناس ی/کارشناس یوراو مائده -1687

 دانشگاه آزاد بوشهر

 عجم حسيني وزهيا پنشناي /علمي مقناكه -6899

 قطعم دانشجوی بهشتی شهید دانشگاه مهندسی فنی پردیس دانش جویی  بس یج  مس ئول  اعجازی مبین -1686

 بهشتی شهید دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 شاهرود یدانشگاه صنعت جیمسوول بس ،یمردان نیالد نیمب -1664

 عمومی پزش  کی دانش  جوی کرمان پزش  کی علوم دانش  گاه اس  المی جامعه مقام قائم پور افش  اری متین -1661

 کرمان دانشگاه

 نور بندرعباس امیدانشگاه پ جیبس مسولی،دهقان نیمت -1662

 هدانشگا عمومی دکتری مقطع  پزشکی دانشجوی مشهد پزش کی  علوم بس یج  س اده  عض و  رادمرد متین -1660

 مشهد پزشکی علوم

 بسیج ولمسئ و آستارا و تالش های دانشگاه دانشجویی بسیج مواضع تبیین ش ورای  دبیر،امیریان مجتبی -1660

 تالش آزاد دانشگاه حقوق کارشناسی دانشجوی،تالش ازاد دانشگاه دانشجویی

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبسی بازرسی باران یمجتب -166۵

 یعلم دانشگاه ییدانشجو جیبس یاطالعات / مسئول سابق فرهنگ یفناور ی/ کارش ناس    ینیبحر یمجتب -1669

 یدشت یکاربرد

 ینب دانشگاه محض ش یمی  کارش ناس ی   دانش جوی ،وحدت تحکیم دفتر س یاس ی   دبیر،بختیاری مجتبی -1667

 (ره) خمینی امام المللی



 کارشناسی،امیرکبیر دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن اسبق سیاسی دبیر و دبیر نایب،زاده تراب مجتبی -1668

 امیرکبیر دانشگاه معدن مهندسی

 یکارشناس مقطع دانشجوی،تفرش دانشگاه دانش جویی  بس یج  مرکزی عض وش ورای  ،تبار جمالی مجتبی -1666

 تفرش دانشگاه عمران مهندسی

 مهندس  ی کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی،تفرش دانش  گاه دانش  جویی بس  یج فعال عض و ،حبیبی مجتبی -2444

 تفرش دانشگاه مکانیک

  الم،الس علیه ص ادق  امام دانش گاه  بس یج  تحقیقات مرکز اقتص اد  گروه مس ئول ،تپه قره حس نی  مجتبی -2441

 طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دکتری دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دکتری دانشجوی

 ادانشگاه صدر ییدانشجو جیسابق بس مسئولی،تیعلوم ترب یکارشناسی،خواجوند صالح یمجتب -2442

 سیجب گیالن، مسئول دانشگاه کریمی ابوالحسن شهید دانشجویی بسیج حوزه مسئول خورسندی مجتبی -2440

 الملل نبی روابط ارشد استان، کارشناسی دانشجویی مواض ع  تبیین ش ورای  دبیر گیالن دانش گاه  دانش جویی 

 گیالن دانشگاه

ده دانشک ییدانشجو جیحقوق/ مس ئول کانون مطالعات جهان اسالم بس  ی/ کارش ناس   یزنده بود یمجتب -2440

 دانشگاه آزاد بوشهر یعلوم انسان

 یمهندس کارشناسی مقطع دانشجوی،شیراز دانشگاه اسالمی جامعه مرکزی عضوشورای،س میعی  مجتبی -244۵

 شیراز دانشگاه مکانیک

مجتبی ش ریفی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق ع عضو شورای   -2449

 مرکزی بسیج دانشجویی

 عمقط دانشجویی(،ع)صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و ،زارچی ش ریفی  مجتبی -2447

 (ع)صادق امام دانشگاه مالی مدیریت و اسالمی معارف ارشد کارشناسی

از  یمس  ول کانون امر به معروف و نه یمس  ول کانون قرآن عترت دانش  کده علوم قرآن یش  هباز یمجتب -2448

 یدانشکده علوم قرآن ییدانشجو جیمنکر بس

انشگاه د یو مهندس یدانشکده فن ییدانشجو جیسابق بس نیعمران / جانش ی/ مهندس  ییایش هن  یمجتب -2446

 آزاد بوشهر

( عليهن اهلل مسم) الزهيا هين  سنب  مسو   شياف، صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي كناشرننسي  صرق ا   مجققي -3363
 شياف صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي 6282 - 6283 سن  دا

 دانشگاه آزاد شوشتر ییدانشجو جیبس یاسی/مسئول سیبدن تیزاده/ترب افیص یمجتب -2411

 بسي   اضعم تقيين ش اا  سنب  عض  تهيا ، فيهنگين  دانشگنه دانشج اي بسري   سرنب   مسرو    عقند  مجققي -3363
 تهيا  فيهنگين  دانشگنه شيمي دبيي  كناشننسي ملطع القحصي  فناغ تهيا  هن  دانشگنه دانشج اي



انشگنه د ايدانشرج    يتهيا ، مسرو   سرنب  بسر    ن يدانشرگنه فيهنگ  يميشر   ييدب يكناشرننسر   ، عقند يمجقق -3362
 تهيا  ن يفيهنگ

 کارش ناسی  مقطع دانش جوی .، اداری خدمات و قض ایی  علوم دانش گاه  علمی انجمن دبیر،علیپور مجتبی -2410

 قضایی علوم

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیبس یمسئول بازرس یغالم یمجتب -241۵

 ممالس عليه صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف كناشننسي ملطع فيجي؛دانشج   مجققي -3361

)ره( تهران، مسئول  یمطهر دیش ه  یمدرس ه عال  یفلس فه و حکمت اس الم   یکارش ناس    ،یکدئ یمجتب -2417

 )ره( تهران. یمطهر دیشه یمدرسه عال جیبس

 مجققي كميلي فيد، دانشج   كناشننسي ااشد دانشگنه امنم صند  ع -3369

 انجمن عض  و و بیرجند دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن اس  بق دبیر،برون مرادی مجتبی -2416

 طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه مستقل اسالمی

 رش  ته التحص  یل فارغ،69 تا 60 س  ال از همدان س  ینا بوعلی دانش  گاه س  یاس  ی فعال،مرادی مجتبی -2424

 همدان سینا بوعلی دانشگاه عمومی روانشناسی

خاتم  یدانش  گاه ص  نعت جیبس   یمرکز یبرق ،عض  و ش  ورا یمهندس   یدانش  جو ،یلند یمومن یمجتب -2421

 اءابهبهانیاالنب

 واضعم تبیین شورای عضو/آملی اهلل آیت دانشگاه دانشجویی بس یج  حوزه س ابق  مس ئول ،نوروزی مجتبی -2422

 حقوق کارشناسی،مازندران استان

 ایه تشکل هماهنگی شورای دبیر-زنجان دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق جانشین،حس نی  حاجی مجید -2420

 جامد حالت-فیزیک رشته کارشناسی، دوره التحصیل فارغ،زنجان دانشگاه دانشجویی

 رشته دانشجوی،کرمانشاه فنی دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی ش ورای  عض و ،خدادادی مجید -2420

 کرمانشاه استان مهندسی فنی دانشگاه بدنی تربیت

 بس  یج اس  بق مس ئول  غرب، تهران واحد آزاد دانش  گاه ش  هرس ازی  دکتری دانش  جوی خرمش اد،  مجید -242۵

  تهران واحد آزاد دانشگاه شهرسازی دکتری دانشجوی،تهران دانشگاه زیبا هنرهای پردیس دانشجویی

 عمقط دانشجوی،دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه مستقل اسالمی انجمن عضو،اس فیدان  رحیمی مجید -2429

 دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه سازی کشتی دریا مهندسی کارشناسی

 شهر  بو یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیسابق بس نی/ جانشیپرستار ی/ کارشناس یغالم دیمج -2427

 مجيد قيبننپ ا، كناشننسي ااشد مدايات تکن ل ژ  ، دانشگنه آزاد -3339

 واحد همدان یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیسابق بس نیجانش ،یقنبر دیمج -2426

 عمقط دانشجوی،بهشتی شهید دانشگاه جاد تشکل موسس هیئت و مرکزی ش ورای  عض و ،کریمی مجید -2404

 بهشتی شهید دانشگاه حقوق رشته کارشناسی



 جیس ابق حوزه بس  نیاس تان،جانش    ییدانش جو  جیمواض ع بس    نییتب ینادم، عض و س ابق ش ورا    دیمج -2401

 گرگان یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو

 انشجوید اردبیل استان آباد پارس واحد نور پیام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول  مجیدعلیپورتکانلو -2402

 آباد پارس واحد نور پیام دانشگاه کشاورزی مهندسی رشته کارشناسی مقطع

وم اهلل دانش  گاه عل هیمنتظران بق ئتی/مس  ئول اس  بق هیپزش  ک یکتابدار ی/کارش  ناس   ییرجا محبوبه -2400

 بوشهر یپزشک

 دانشجوی،تهران خوارزمی دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن تش کیالت  دبیر،مرادی محبوبه -2400

 خوارزمی دانشگاه روانشناسی کارشناسی

 دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   ااد ملکي محق به -3322
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دكقي  ملطع

 یکارشناس مقطع دانشجوی امیرکبیر دانشگاه دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  ابراهیمی محدثه -2409

 امیرکبیر دانشگاه هوافضا مهندسی

 حقوق و فقه کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی،الدین اص  ول دانش  کده مقدس دفاع مس  ئول،باص  فا محدثه -2407

 الدین اصول دانشکده

 دانشگاه سمنان جیواحد خواهران بس یمسئول جهاد انیثابت محدثه -2408

 خواهران دانشگاه دامغان جیچربگو مسئول بس محدثه -2406

 دانشجویی بسیج زنجان،عضو دانش گاه  دانش جویان  اس المی  جامعه اص لی  ش ورای  عض و "،خانگاه محدثه -2404

 اهدانشگ تمدن و الهیات،تاریخ کارشناسی مقطع دانشجوی،زنجان دانش گاه  رهبری نهاد زنجان،عض و  دانش گاه 

 زنجان

ارشد مطالعات زنان  ی، کارشناس انیدانشجو یجامعه اسالم هیخواهران اتحاد ری، دب یرینص   یمحدثه راث -2401

 یمدن دیدانشگاه شه

 دانش گاه  در رهبری معظم مقام نهادنمایندگی دفتر مجازی و مکتوب رس انه  تیم مس ئول ،ش یری  محدّثه -2402

 عالمه دانش  گاه فرهنگی معاونت در نرم جنگ اقدام و تص  میم کانون دبیر و مؤس  س(/ ره) طباطبائی عالمه

 نشگاهدا از حدیث و قرآن علوم رش ته  آموخته دانش(،تابا)انقالبی بانوان ادبی تش کّل  مس ئول (/ ره) طباطبائی

 (ره) طباطبائی عالمه

 مقطع دانشجوی سمنان دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن خواهران مس ئول  ص فت  ص ادقی  محدثه -2400

 سمنان دانشگاه شهرسازی مهندسی کارشناسی

 دانشجوی،قزوین مرکز نور پیام دانشگاه بسیج  علمی و تحلیل و بررسی مسئول کادر عضو،فرمانی محدثه -2400

 قزوین مرکز نور پیام دانشگاه حقوق کارشناسی مقطع



 عل م هيازمناشگن عل م كناشننسي ملطع دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشگنه بسري   فعن  عضر   فيضري  محدثه -3322
 مشهد پزشکي

 پزش  کی علوم دانش  گاه داروس  ازی بس  یج پایگاه بررس  ی و تحلیل معاونت،اش  کوری الهوتی محدثه -2409

 آزاد پزشکی علوم دانشگاه داروسازی دکتری مقطع دانشجوی،آزاد

 دانشجوی(،خواهران واحد) تهران پزش کی  علوم دانش گاه  مواض ع  تبیین ش ورای  س ابق  دبیر،لک محدثه -2407

 تهران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی عمومی دکتری

محدثه معص ومی، کارش ناسی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق ع، معاون قرآن و عترت بسیج دانشجویی    -2408

 دانشگاه امام صادق

 یلالتحص فارغ،ساری طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه دانشجویی بسیج خواهر جانش ین ،مویدی محدثه -2406

 ساری کشاورزی دانشگاه شیالت مهندسی کارشناسی مقطع

 دانشکده هنر شوشتر ییدانشجو جی/مسئول اسبق بسی/نقاشیمحدثه هاشم -24۵4

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیحفاظت بس_فر ونیمحدثه هما -24۵1

 کرسی هماهنگی شورای خوارزمی دبیر دانشگاه دانشجویی بسیج س یاس ی   مس ئول " نژاد نجعی محراب -24۵2

 سیجب سیاسی خوارزمی مسئول دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای البرز  ض و  اس تان  ازاداندیش ی  های

 خوارزمی دانشگاه اطالعات مدیریت کارشناسی مقطع دانشجوی "ریاضی دانشکده دانشجویی

 هیدانشگاه آزاد اروم ییدانشجو جیاستوار مسئول اسبق بس محسن -24۵0

 مقطع دانش  جوی،زنجان دانش  گاه دانش  جویان اس  المی جامعه تش  کیالت واحد دبیر،اس  دی محس  ن -24۵0

 زنجان دانشگاه مدیریت کارشناسی

 یینتب شورای عضو و ایالم دانشگاه دانش جویی  بس یج  تحلیل و بررس ی  معاونت مس ئول  اقبالی محس ن  -24۵۵

 ایالم دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی ایالم استان دانشجویی بسیج مواضع

 شگاهدان شیمی کارشناسی دانشجوی،رفسنجان عصر ولی دانشگاه اسالمی جامعه دبیر،پور اکبری محس ن  -24۵9

 رفسنجان ولیعصر
   نس جان ا  نميدانشگنه پ يمسو   فيهنگ ناآاو محسن -3321

 قطعم التحصیل فارغ،مدرس تربیت دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه مرکزی شورای عض و ،برهانی محس ن  -24۵8

 مدرس تربیت دانشگاه مخابرات برق مهندسی ارشد کارشناسی

 هالمنفع عام دماوند، مسوول آزاد دانشگاه احمر هالل دانشجویی کانون دبیر جانشین"،کیا پناهی محس ن  -24۵6

 اس  المی انجمن موس  س هیات و مرکزی ش  ورای دماوند عض  و آزاد دانش  گاه احمر هالل  دانش  جویی کانون

 دماوند دانشگاه حسابداری کارشناسی دانشجوی،"دماوند آزاد دانشگاه مستقل دانشجویان

 زدیعلم وهنر یداحمدکاظمیشه یبدن تیمسئول سابق ترب رانیپ محسن -2494

 دانشکده سما شوشتر ییدانشجو جیبس نی/برق/جانشیمحسن تاجد -2491



محس ن جوهری دانش جوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع    -2492

 عضو شورای مرکزی بسیج

 عمران کارشناسی کرج آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج سابق جانشین چگینی محسن -2490
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف اشقه حقيقي؛دانشج   محسن -3312

 دانشجویی بسیج ساخت، مسئول مدیریت رشته عمران مهندسی ارشد کارشناسی"،پرس ت  حق محس ن  -249۵

 لیع امام شهروحوزه قائم دانشجویی بسیج دفتر سازندگی و بازرسی سابق ش هر، مس ئول   قائم های دانش گاه 

 اهدانشگ ومهندسی فنی دانشکده دانشجویی بس یج  س ابق  ش هر، مس ئول   واحدقائم ازاداس المی  دانش گاه (ع)

 قائمشهر مصلی منقم پایگاه سازندگی سابق شهر، مسئول واحدقائم ازاداسالمی

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای سابق عض و  و  رس انه  و هنر معاون،حیات محس ن  -2499

 مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دیپلماتیک روابط کارشناسی مقطع دانشجوی،شمال تهران واحد

 مهندس  ی کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی زابل دانش  گاه اس  المی جامعه دبیر باغینی خراس  انی محس  ن -2497

 تهران دانشگاه کامپیوتر

 دانش  گاه مس  تقل دانش جویان  اس المی  انجمن تش  کیالت س  ابق مقام قائم،مهرجردی دش  تبان محس ن  -2498

 بیرجند دانشگاه اطالعات فناوری مهندسی کارشناسی مقطع التحصیل فارغ،بیرجند

 مقطع دانش  جوی،بلوچس  تان و س  یس  تان دانش  گاه دانش  جویان اس  المی انجمن دبیر،دهمرده محس  ن -2496

 بلوچستان و سیستان دانشگاه مواد مهندسی کارشناسی

 تحیکم دفتر عض   و) ص   نعت و علم دانش   گاه دانش   جویان اس   المی انجمن دبیر،رحیمی محس   ن -2474

 صنعت و علم دانشگاه اتمی فیزیک کارشناسی دانشجوی(،وحدت

 یکارشناس مقطع دانشجوی،شریف شهید دانشگاه دانشجویی بسیج س یاسی  واحد عض و ،رحیمی محس ن  -2471

 شریف دانشگاه افزار نرم مهندسی

 لیسما اردب گاهیپا جیبرق، مسئول بس ی،کاردانیمحسن رمضان -2472

 بهشتی مدیریت ارشد دانشجوی،تهران دانشگاه دانشجویی بسیج بازرسی اسبق معاون،ریاحی محسن -2470

 کارشناسی دانشجوی،غرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه عضو،سخاوت محسن -2470

 غرب تهران آزاد دانشگاه عمران مهندسی
 ح زه فيمننده جننشررين حل  ، مقنني و فله و اسررممي معناف كناشررننسرري ملطع دانشررج   شررنهمياد  محسررن -3312

   بسي  ملنومت

 متالورژی ارشد دانش جوی ،کرج آزاد دانش گاه  دانش جویی  بس یج  اس بق  جانش ین ،پور عبدالعلی محس ن  -2479

 کرج آزاد دانشگاه

تم خا یدانشگاه صنعت جیاسبق بس یمرکز ی/ عض و ش ورا  وتریکامپ ی/کارش ناس مهندس   یمحس ن فقه  -2477

 بهبهان اءیاالنب



 شاهرود یدانشگاه صنعت ،تیکانون مهدو ریدب ینیقزو محسن -2478

 کارشناسی دانشجوی،تهران دانش گاه  فنی دانش کده  دانش جویی  بس یج  جانش ین ،افش ار  کریمی محس ن  -2476

 تهران دانشگاه نفت مهندسی

استان چهارمحال و  یو رسانه ا یاسیدانش گاه ش هرکرد، فعال س   ییدانش جو  جیادوار بس   نیمحس ن مع  -2484

 یاریبخت

 الکترونیک کارشناسی التحصیل فارغ یزد شهر فرهنگی فعال میرجلیلی محسن -2481

 کیپزش دکترای دانشجوی،ارومیه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اسالمی ی جامعه دبیر،نبوی محس ن  -2482

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه

 یکارشناس مقطع دانشجوی،بهشهر کاربردی علمی دانشگاه دانش جویی  بس یج  مس ئول ،زاد نیک محس ن  -2480

 بهشهر کاربردی علمی دانشگاه حقوق

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   نين ذاكي   محمد -3392
   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   قدامي  محمد -3392

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه مستقل دانش جویان  اس المی  انجمن مرکزی ش ورای  عض و " ابراهیمی محمد -2489

 یتخصص فص لنامه  تحریریه دبیر  دماوند واحد اس المی  آزاد دانش گاه  راز قرآنی نش ریه  مس ئول  مدیر دماوند

 دماوند واحد اسالمی آزاد دانشگاه حقوق کارشناسی مقطع دانشجوی "سپند

 دانش  جویان اس  المی جامعه رس  انه و فرهنگی مس  ئول مرکزی؛ ش  ورای عض  و اش  وری ابراهیمی محمد -2487

 یزد دانشگاه اقتصادی علوم کارشناسی مقطع دانشجوی یزد دانشگاه

 ای هحرف دکتری دانشجوی مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزش کی  دانش کده  فعال بس یج  ابراهیمی محمد -2488

 مشهد پزشکی

  حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   مقنني و فله احمد  محمد -3398

 کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی،زنجان دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و،احمدی محمد -2464

 زنجان دانشگاه عمران مهندسی

 دانش  گاه "...و 6۵ درس  ال فردس  ی دانش  گاه الهیات دانش  کده بس  یج فرهنگی مس  ؤول" ادیب محمد -2461

 وحقوق فقه کارشناسی.فردوسی

 هیدانشگاه اروم ییدانشجو جیمسئول سابق بس یاصغر محمد -2462

 کارشناسی مقطع دانشجوی،ارومیه دانشگاه دانش جویان  اس المی  جامعه تش کیالت  دبیر،افتخاری محمد -2460

 ارومیه دانشگاه برق مهندسی

 ابطرو ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی،اصفهان دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق مس وول ،افش اری  محمد -2460

 الملل بین



 یرکبیر؛ام صنعتی دانشگاه نساجی مهندسی کارش ناسی  ؛ اهلل بقیه علمیه حوزه طلبه مطلق اکبری محمد -246۵

 نعتیص دانشگاه نساجی مهندسی کارش ناسی  ؛ اهلل بقیه علمیه حوزه طلبه دانش گاه  دانش جویی  بس یج  عض و 

 دانشگاه دانشجویی بسیج عضو امیرکبیر؛

 سیمهند کارشناسی مقطع دانشجوی اسفراین دانشجویان اسالمی انجمن تشکیالتی عض و  اکرامی محمد -2469

 کامپیوتر

 نور شوشتر امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/حقوق/مسئول بسیمحمد الکعب -2467

 شياف دانشگنه بي  مهندسي دكقي  دانشج    شياف دانشج اي بسي  اسق  فعن   گن  المنس محمد -3389

 ییدانشجو جیبس یو مستند ساز یمجاز ی/ معاون رسانه ، فضا یروابط عموم ی/ کارشناس یریام محمد -2466

 فرهنگ و هنر بوشهر یکاربرد یدانشگاه علم

 قم علمیه حوزه دو سطح طلبه ساز تمدن طالب مرکزی هسته سابق عضو برجی امین محمد -2144

 جوییدانش بسیج فرهنگی شورای عضو/ تهران دانشگاه ادبیات دانشکده بسیج مسئول،حس ام  امین محمد -2141

 عالمه دانشگاه رسانه مدیرت ذکتری دانشجوی،تهران دانشگاه
  السمم؛فعن عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشرننسي  ملطع اشريد ؛دانشرج     امين محمد -3633

 بسي 
  السمم؛فعن عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشرننسي  ملطع اشريد ؛دانشرج     امين محمد -3632

 بسي 

 دانشگاه.اجرایی مدیریت ارش د  کارش ناس ی  ،ع قاس م  حض رت  بس یج  پایگاه فرمانده،ص ابری  امین محمد -2140

 سمنان

 یلیمحقق اردب یاسیس یدتیمسئول سابق عق یفرج نیمحمد ام -214۵

 کرمان پزشکی،کرمان پزشکی علوم دانشگاه اسالمی جامعه مرکزی شورای عضو،فالح امین محمد -2149

 دانشگاه صدرا ییدانشجو جیبس یبازرس مسئول وتریکامپ یمهندس،شهرت یقربان نیمحمد ام -2147

 جنوب تهران عمران مهندسی ارشد،دانشجویی بسیج حوزه فرمانده،میرکالنی امین محمد -2148
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف اشقه وليخنني؛دانشج   امين محمد -3638

 ییودانشج جیمواضع بس نییو عضو تب زدیعلم وهنر ییدانش جو  جیس ابق بس    نیجانش   رانمنشیا محمد -2114

 زدیاستان 

 روابط کارشناسی طباطبایی مقطع عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده دانشجویی بسیج مسئول،ایزدی محمد -2111

 عالمه دانشگاه عمومی

 صنعت و علم دانشگاه دانشجویی بس یج  فعال عض ویت  امام، خط دوره و والیت طرح مدرس،ایوبی محمد -2112

 (ره) خمینی امام دانشگاه پژوهی آینده دکترای مقطع،خمینی امام و

دانشگاه علم و  ییدانشجو جیمرکز بس   یش ورا  ،عض و یمقطع کارش ناس    کیمکان یمحمد آبکار،مهندس   -2110

 صنعت



   نس جان ا  نميدانشگنه پ يآخش مسو   بنزاس محمد -3662

 جامعه س یاسی  س ابق  ارومیه، دبیر دانش گاه  اس المی  جامعه دبیر مقام ،قائم اکنون هم"،آخوندی محمد -211۵

 ارومیه دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،"ارومیه دانشگاه اسالمی

 ناسیکارش دانشجوی،سینا بوعلی دانشگاه مهندسی دانشکده دانشجویی بسیج سابق مس ؤل ،آزادی محمد -2119

 قم دانشگاه عمران مهندسی ارشد

 يبيتت و تعليم فلسررفه دكقي  دانشرج    بيهن  تيبيت و تعليم ااهقيد  مطنلعن  م سررسرره مدايعنم  آزان محمد -3661
 طقنطقناي عممه دانشگنه

 یجهاد کشاورز یکاربرد یدانشگاه علم ییدانش جو  جیبس   نی/ جانش   یکش اورز  ی/ کاردان ییآغا محمد -2118

 بوشهر

 کارشناسی مقطع دانشجوی،قم دانش ش هاب  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  فعال عض و ،نژاد آقازاده محمد -2116

 قم دانش شهاب دانشگاه برق مهندسی

 ریفش دانشگاه برق مهندسی کارشناسی دانشجوی،شریف دانشگاه دانشجویی بسیج عضو،آقامیری محمد -2124

 بسیج دانشگاه آیت اهلل حائری میبد یبازرس ییبابا محمد -2121

 همدان یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیبس یمرکز یعضو شورا ،یمحمد بادام -2122

 نسيكناشن ملطع القحصي  فناغ عقنسپ ا شرهيد  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   بنصرفن  محمد -3632

 عقنسپ ا شهيد دانشگنه مکننيک مهندسي
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ممصندقي؛دانشج   بنقي محمد -3632

 بدیدانشگاه م جیمحمد برزگر مسئول بس -212۵

 يكناشننس ملطع مشهد منقظي  شهيد دانشرکده  دانشرج اي  بسري   ح زه وپژوهشري  علمي مسرو    بهنا  محمد -3631

 منقظي  دانشکده عميا  مهندسي
 پنهسرر عضرر انبي شررقکه بيگي اابط بهيام اب ز پناگنه شرر اا  كشرر ا عضرر  شرري  جن ب منطله دبيي"  محمد پند -3631

  "بم کيپزش عل م دانشگنه دانشج اي بسي  بم مسرو    شرهيسرقن    م اضرع  تقيين شر اا   اسرممي  انلمب پنسردااا  
 دامنني بهداشقي خدمن  مدايات كناشننسي ملطع دانشج  

 تهيا محمد پنزوكي ، ااشد عل م سينسي ، دانشگنه  -3639

 دانشگاه دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  و مرکزی پردیس حوزه اس بق  مس ئول ،پازوکی محمد -2126

 مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوی،تهران دانشگاه دانش جویی  بس یج  فرهنگی ش ورای  اس بق  عض و  تهران،

 یدانشجو،تهران دانشگاه ادبیات دانشکده دانشجویی بس یج  مرکزی ش ورای  تهران عض و  دانش گاه  ایمنطقه

 .تهران دانشگاه محض فلسفه کارشناسی مقطع

 دانشجوی مشهد مرکز نور پیام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  حوزه مرکزی ش ورای  عض و  پاکدامن محمد -2104

 مشهد مرکز نور پیام دانشگاه اسالمی حقوق مبانی و فقه کارشناسی مقطع

 محمد تاجبخش ،جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز -2101



 مکانیزاسیون کارشناسی دانش جوی  خمینی امام عالی آموزش مرکز بس یج  پایگاه مس ئول  تجری محمد -2102

 ره خمینی امام عالی آموزش مرکز کشاورزی

 اسالمی مذاهب ارشد کارشناس االنبیا ورثه راهبری مرکز کارشناس سیفایی تقی محمد -2100
 سي ب السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع شيي ؛دانشج   تلي محمد -3622

 یلیمحقق اردب یمسئول سابق فرهنگ یمحمد یمحمد تق -210۵

 تهيا  دانشگنه تنااخ ااشد كناشننس شياف، دانشگنه عميا  مهندسي.    بنيز  ت كلي محمد -3621
و  فاعميا  دانشرگنه شري   يمهندسر   يفناغ القحصر  ف،اشري  ايدانشرج    يفعن  سرنب  بسر   ، زيبن يمحمد ت كل -3621

 دانشگنه تهيا  خاكناشننس ااشد تنا

 رشدا کارشناسی،اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بهداش ت  دانش کده  بس یج  س ابق   مس ئول  جنتی محمد -2108

 فارابی پردیس دانشگاه مدیریت

 سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   امضنني  ج اد محمد -3628

 قساب دبیر تهران، دانشگاه فنی دانشکده دانش جویی  بس یج  س ابق  س یاس ی   معاون،اص غری  جواد محمد -2104

 تهران دانشگاه عمران مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،مردم نبضِ نشریه

 هوافضا دانشکده ارشد کارشناسی دانشجوی الزهرا هیات مرکزی شواری عضو و فعال اکبری جواد محمد -2101

 شریف دانشگاه

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع بنقي ؛دانشج   ج اد محمد -3623

 کارش  ناس  ی دانش  جوی،ش  هریاری ش  هید مدرس  ه در فعال بس  یج در عض  ویت،جهانگیری جواد محمد -2100

 شریف دانشگاه مکانیک مهندسی

 محمد جواد حیدر زاده، مسئول سابق تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی -2100

 دانشکده بسیج مسئول تهران، دانشگاه فنی دانش کده  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،رحمتی جواد محمد -210۵

 تهران دانشگاه مکانیک مهندسی ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه مکانیک

 سممال عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   اسقگنا ؛ ج اد محمد -3621

 جیاستان همدان، مسئول سابق بس ییدانش جو  جیمواض ع بس    نییتب یش ورا  ریدب ،ییمحمد جواد رض ا  -2107

 مدانه یبرق دانشگاه صنعت یرشته مهندس یهمدان، دانشجو مقطع کارشناس یدانشگاه صنعت ییدانشجو

 اهپادش لباس روزیکم، سعید، آقا گمورا، بازگشت مستندهای، مس تندساز کارگردان " رئیس ی  جواد محمد -2108

 سه سطح اتمام حوزوی "...و

 مقطع دانش  جوی اس  فراین دانش  گاه اس  المی انجمن ش  ورای ثابت عض  و بنهنگی زنگنه جواد محمد -2106

 اسفراین دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 اسیکارشن التحصیل فارغ فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکده بسیج س ابق  مس ئول  س اکت  جواد محمد -21۵4

 شریف صنعتی دانشگاه انرژی های سیستم مهندسی ارشد

 محمد جواد سرومند، مسئول پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی دانشگاه پیام نور شیراز -21۵1



 اضعمو تبیین شورای عضو/  کرمان فرهنگیان دانشگاه دانش جویی  بس یج  مس ئول ،س لیمانی  جواد محمد -21۵2

 مانکر فرهنگیان دانشگاه شناسی زیست دبیری کارشناسی دانشجوی،کرمان استان دانشجویی بسیج

 کاردانی مقطع دانشجوی کرج کشاورزی آموزش کده  دانش جویی  بس یج  ش ورای  عض و  کلهر جواد محمد -21۵0

 کرج کشاورزی آموزشکده کشاورزی مکانیزاسیون

 س یاس  ی  واحد ،دبیر لرس تان  دانش  گاه س یاس ی   علوم علمی انجمن دوره دو دبیر"،گودرزی جواد محمد -21۵0

 لرستان دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجوی،"لرستان دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه

 مکانیک مهندسی کارشناسی،دانش جویی  بس یج  س ازمان  باقری ش هید  قرارگاه عض و ،موحد جواد محمد -21۵۵

 قزوین تاکستان آزاد دانشگاه

 يكناشننس ملطع دانشج   فييوزابند شرهيسرقن    مفقح شرهيد  دانشرج اي  بسرق   ح زه مسرو    نظي  ج اد محمد -8075
 "فناس فييوزابند ازاد دانشگنه اوانشننسي

 منانج السمم؛عض  عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشرننسي  ملطع حنتمي؛دانشرج    محمد -3621
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات دانشکده مدايات علمي

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    احمد   حسن محمد -3629

 تربیت دانش  گاه دانش  جویی بس  یج حوزه فرهنگی معاونت و حوزه س  ابق مس  ول،احمدی حس  ن محمد -21۵6

 تهران مدرس تربیت دانشگاه هوافضا مهندسی ارشد کارشناسی،مدرس

 کارشناسی دانشجوی شریف صنعتی دانشگاه(س)الزهرا هیات مرکزی شورای عضو خورسند حسن محمد -2194

 شریف صنعتی دانشگاه از هوافضا مهندسی

 هرسان مرکز مسئول قم، صنعتی دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه س ابق  دبیر،پور ص ادق  حس ن  محمد -2191

 دانشگاه MBA ارشد کارشناس،تهران دانشگاه ای بی ام ارشد کارش ناس  باقری، ش هید  دانش جویی  قرارگاه

 تهران

 کارشناسی مقطع دانشجوی،زنجان دانش گاه  مهندس ی  دانش کده  پایگاه  مس ئول ،ص نعتی  حس ن  محمد -2192

 زنجان دانشگاه مواد مهندسی

 مهندس  ی کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی خوارزمی دانش  گاه علمی مس  ئول منش ظریف حس  ن محمد -2190

 خوارزمی دانشگاه کامپیوتر

 کارشناسی مقطع دانشجوی،شریف دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،مختاری حس ن  محمد -2190

 شریف دانشگاه هوافضا مهندسی
 هعلي صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف ااشد كناشرننسري   ملطع پ ا؛دانشرج    اسرفندانا  حسرين  محمد -3612

 السمم

 مقطع دانش جوی  کرج خمینی امام آموزش مرکز دانش  جویی بس  یج ش  ورای عض  و الش ا  حس ین  محمد -2199

 کرج خمینی امام آموزش مرکز آب عمران مهندسی کارشناسی
 عليه السمم صند  امنم دانشگنه حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع ان ا ؛دانشج   حسين محمد -3611



 عمران مهندسی کارشناسی ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  عض و  پور آذین حس ین  محمد -2198

 شریف صنعتی دانشگاه

 حوزه.رسانه یمسئول روابط عموم یپناه نیحس محمد -2196

 السمم هعلي صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع تف اضي؛دانشج   حسين محمد -3613
 كناشننسي لطعم دانشج   كقيي اميي دانشگنه داان مهندسي دانشکده دانشج اي بسي  مسو   حقيقي حسين محمد -3616

 امييكقيي صنعقي دانشگنه داان مهندسي

، مسئول سابق یطوس نیرالدیمقطع ارشد عمران دانشگاه خواجه نص یدانشجومحمد حس ین رض ائیان،    -2172

در  یگروه جهاد مسئول سابقو  جیبس یمرکز یدر شورا تیعضو ،ییدانشجو جیبس تیمعاونت آموزش و ترب

 دانشگاه علم و صنعت

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع سخنو ؛دانشج   حسين محمد -3612

 یمتحک دفتر عضو)بهشتی شهید دانشگاه اسالمی انجمن عمومی شورای عضو،س فیدچیان  حس ین  محمد -2170

 بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی کارشناسی دانشجوی(،وحدت
 لسمما عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع عسکي ؛دانشج   حسين محمد -3612
 ليهع صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف ااشد كناشننسي ملطع كينپي؛دانشرج    عليزاده حسرين  محمد -3611

 السمم
 كناشننسي ااشد الکقيونيک ، دانشگنه علم و صنعت اايا محمد حسين غفناان  ،  -3611

 صقد  امنم دانشگنه صنعقي مدايات  زاده قنندا  حسين محمد -3619
 دانشگنه امنم صند  يصنعق تاياو مد يمعناف اسمم  قنندا  زاده،دانشج  نيمحمد حس -3618

 و ومعل کارشناسی مقطع دانشچوی،تبریز دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه دبیر،کاظمی حس ین  محمد -2184

 تبریز دانشگاه آب مهندسی

 هندسیم کارشناسی مقطع دانشجوی،شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج عضو،کیایی حسین محمد -2181

 شریف صنعتی دانشگاه هوافضا
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع محمد ؛دانشج   حسين محمد -3693

 ییدانشجو جیبس یمرکز یعض و شورا  ر؛یرکبیهوافض ا ام  یمهندس   یکارش ناس    ؛یمراد نیحس   محمد -2180

 ریرکبیدانشگاه ام

 دانشگاه شهرکرد یعلم الهد دیشه ییدانشجو جیبس نیجانش ینیمحمد حس -2180

 محمد حسین باقری مسئول امور تشکیالت حوزه شهید آوینی -218۵

 قم ازاد دانشگاه عمران مهندسى کارشناسى مقطع،بسیجى،پور جنت حسین محمد -2189

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیمسئول اسبق بس یحضرت محمد -2187

 انشجوید،قم استان مواضع تبیین دبیر. قم فرهنگیان دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول ،حفیظی محمد -2188

 قم  فرهنگیان عربی دبیری کارشناسی نقطع



 ازجانبر یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس تیریمد ی/ کارشناس یمیحک محمد -2186

 یکارشناس مقطع دانشجوی،آبادان پزشکی علوم مستقل دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،حلیچی محمد -2164

 آبادان پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی علوم

 دانشگاه مهندسی علوم و عمران شیمی، مهندسی دانشکده بسیج مرکزی شورا عض و ،حیدررض ایی  محمد -2161

 تهران دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران

 قطعم دانشجوی(،ره)طباطبایی عالمه دانشگاه نشریات بر ناظر کمیته اصلی عضو،چیرانی خجس ته  محمد -2162

 (ره)طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم کارشناسی

 نایس یدانشگاه بوعل یدانشکده هنر و معمار جیمسئول بس یخسرو محمد -2160

 زدیدانشگاه  ییدانشجو جیمسول سابق حوزه بس یمحمد داوود -2160

 مهندس  ی کارش  ناس  ی دانش  جوی،طالبابی ابنعلی مس  جد فرهنگی کانون در فعالیت،درختی محمد -216۵

 شریف صنعتی دانشگاه مکانیک

 ویدانشج(،تهران معلم تربیت) خوارزمی دانشگاه دانشجویی بسیج اسبق علمی معاون،نژاد درویش محمد -2169

 تهران بهشتی شهید دانشگاه تجزیه شیمی دکتری آخر سال

 بسیج دانشگاه آیت اهلل حائری میبد یو بررس لیتحل یشیدرو محمد -2167

 یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیبس یمرکز ی/ عضو شورا یجراح یزاده/ رشته تکنولوژ یمحمد دشت -2168

 بوشهر  

 بسیج دانشگاه آیت اهلل حائری میبد یجهاد سازندگ یاریدشمن ز محمد -2166

 دانشگنه امنم صند  يمنل تاياو مد يمعناف اسمم  ،دانشج يمحمد ابنن -3333

 اهدانشگ مکانیک مهندسی کارشناس،زنجان دانش گاه  دانش جویی  بس یج  اس بق  جانش ین ،رحمانی محمد -2241

 زنجان

 میکروبیلوژی تخصصی دکتری کرج آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج سابق مسئول رحمتی محمد -2242

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف ااشد كناشننسي ملطع احيمي؛دانشج   محمد -3332
  بسي  بنزاسي مسو   حل  ، و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   نجنا جعفيزاده  اضن محمد -3332

  اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   شهقنز   اضن محمد -3332
   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   چي قه ه  اضن محمد -3331

 محمد رضا آخرتی مسئول دبیرخانه حوزه شهید آوینی -2247

 بوشهر یتلنگر دانشگاه علوم پزشک ییدانشجو هینشر ری/ سردب ی/ رشته دندانپزشکیمحمد رضا باقر -2248

 انشجویید بسیج دفتر مسئول/گیالن دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،بختیاری رض ا  محمد -2246

 انشگاهد طبیعی منابع دانشکده زیست محیط مهندسی کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،طبیعی منابع دانش کده 

 گیالن



 MBA ارشد کارشناسی التحصیل فارغ شریف دانشگاه دانشجویی بسیج سابق عضو تاجدین رض ا  محمد -2214

 شریف دانشگاه

علوم  دانشگاه ییدانشجو جیو تئاتر بس لمی/مس ئول س ابق کانون ف   ی/رش ته پرس تار   یزیرض ا تم  محمد -2211

 بوشهر   یپزشک

 هرسان و عمومی روابط کارشناس،خبر دانشکده دانشجویی بس یج  مس ئول ،ولیانی پور حس ن  رض ا  محمد -2212

 تهران خبر دانشکده

 یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیبس  یو سازندگ ی/معاون جهاد ی/رشته پزشک یمحمد رض ا دهدش ت   -2210

 بوشهر

 محمد رضا رجبی مسئول فرهنگی حوزه شهید آوینی -2210

  بسي  عض  ، حل   مقنني و فله و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   فيمنني اضن محمد -3362
 سي ب السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع اضنعلي؛دانشج   محمد -3361

 گيم  ا  منطله ااز  بيننمه ااشد ملطع دانشج    سمنن  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض   اضناي محمد -3361
 القحصي  فناغ  آبند خيم آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  ،بسري   والي عقداهلل حنج جهند  گيوه مسرو     اضرناي  محمد -3369

 آبند خيم آزاد دانشگنه كناشننسي ملطع
 السررمم؛مسررو   عليه صررند  امنم دانشررگنه الهين  و اسررممي معناف كناشررننسرري ملطع انجقي؛دانشررج   محمد -3368

 امييالم منين ننحيه صنلحين

 اهدانشگ دانشجویان اسالمی انجمن شیراز،دبیر دانشگاه شیمی مهندسی ارش د  رئوف،کارش ناس ی   محمد -2224

 گاهدانش شیمی مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی،شیراز دانشگاه دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،ش یراز 

 شیراز

 علوم ارش  د پور زارع محمد،مازندران دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و،پور زارع محمد -2221

 مازندران دانشگاه سیاسی

 زدادانشگنه  يملطع كناشننس  محمد زااع شحنه دانشج  -3333

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع زاهد ؛دانشج   محمد -3332

 یمستقل دانشگاه ها انیدانش جو  یاس الم  یانجمن ها هیاس بق اتحاد  یاس  یس   ریدب-زاده  میزع محمد -2220

 سراسر کشور

 ییدانش  جو جیبس   یمرکز یاطالعات و ارتباطات/ عض  و ش  ورا  یفناور ی/ مهندس   یزنده بود محمد -222۵

 دانشگاه آزاد بوشهر یو مهندس یدانشکده فن

 ننسيكناش ملطع دانشج    دزف   شنپ ا جند  صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   سرنب   مسرو     زاد  محمد -3331
 دزف   شنپ ا جند  صنعقي دانشگنه كنقي  بي  مهندسي

 کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران صنعت و علم دانشگاه شهدا کنگره مرکزی شورا عض و ،س االری  محمد -2227

 تهران صنعت و علم دانشگاه مکانیک مهندسی



 یکارشناس مقطع دانشجوی،یاسوج دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،مقدم سپندزاده محمد -2228

 یاسوج دانشگاه حقوق مبانی و فقه

 اصفهن  ا  اژه شهيد فيهنگي مجمع مس و "  احمد  سجند محمد -3338

 نبهبها اءیخاتم االنب یدانشگاه صنعت یمرکز ی,عضو شوراوتریکامپ یمهندس یمحمد سرادار,دانشجو -2204

 یورزش علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،گیالن دانشگاه دانشجویی بسیج ش ورای  عض و ،س رالتی  محمد -2201

 گیالن دانشگاه
 دانشج   كناشننسي ااشد مدايات دانشگنه امنم صند  ع محمد سعيد عزاز ، -3323

 جیبس یو گروه جهاد جیعضو فعال بس یقهرمان دیسع محمد -2200

 یلیدانشگاه محقق اردب ییدانشجو جیمسئول بس یمحمد سلطان -2200

 نوری محدث عالمه دانشگاه برق مهندسی دانشگاه در بسیجی زاده سلمانی محمد -220۵

 کارشناسی مقطع دانشجوی،بروجردی العظمی اهلل آیت دانشگاه اس المی  انجمن دبیر،آبادی س یف  محمد -2209

 (بروجردی اهلل آیت حدیث،دانشگاه و قرآن علوم

 صدرا ییدانشجو جیبس نیجانشنرم افزار  یکارشناس وتریکامپ یمهندس،زاده یفیمحمد شر -2207

 جهاددانش   گاهی عالی آموزش مجتمع دانش   جویی بس   یج اس   بق مس   ئول،ش   هبازگهروئی محمد -2208

 جهاددانشگاهی عالی آموزش مجتمع عمران کارشناسی،خوزستان دانشجویی بسیج رس انه  معاونت/خوزس تان 

 اهواز اسالمی آزاد دانشگاه اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی/خوزستان

  حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   دااا ند  صند  محمد -3328
 لميهع ح زه طلقه/ الميد تنبننک و ازد صدوقي شهيد دانشکده دانشج اي بسري   فعن  عضر    اكقي  صرند   محمد -3323

 ح زه قهطل/ الميد تنبننک و ازد صدوقي شهيد دانشکده دانشرج اي  بسري   فعن  عضر    قم عليهن اهلل سرمم  معصر ميه 

 قم عليهن اهلل سمم معص ميه علميه

 سمنان یدانشگاه سراسر هیعلوم پا گاهیمسوول پا ک،یزیف یچکاره، کارشناس قیصد محمد -2201

 شگاهدان دندانپزشکی دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو و سابق مس ئول ،خانی ص فی  محمد -2202

 تهران پزشکیعلوم دانشگاه دندانپزشکی عمومی دکتری دانشجوی،تهران پزشکیعلوم

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیمسئول اسبق بس یضرب محمد -2200

احيمي،فناغ القحصري  مهندسي شيمي شياف، دانشج   دكقي  سينست گذاا  عم مي دانشگنه علم  محمد طنهي  -3322
 و صنعت

 ترشوش نیآذ یو کاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیو بهداشت/مسئول اسبق بس یمنی/ایمحمد طاهر -220۵

 دانشگاه شهرکرد یعلم الهد دیشه ییدانشجو جیبس یانسان ینرو انیمحمد طاهر -2209

 دانش  جوی،اقلیدفارس واحد آزاد دانش  گاه مس  تقل دانش  جویان اس  المی انجمن دبیر،طهماس  بی محمد -2207

 اقلیدفارس دانشگاه ابتدایی آموزش کارشناسی

 انگرگ یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ییدانشجو جیحوزه بس یمسئول بازرس ،یبیمحمد ط -2208



 السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف ااشد كناشرننسي  ملطع عنشر ا ؛دانشرج     محمد -3328
 بسي 

 عليه صند  امنم دانشگنه ااتقنطن  و فيهنگ و اسممي معناف ااشرد  كناشرننسري   ملطع عقنسري؛دانشرج     محمد -3323

 السمم

 اسوجیدانشگاه  ییدانشجو جیمسول اسبق بس ینیمحمد عبدالحس -22۵1

 مهندسی کارشناسی مقطع دانش جوی  ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  میثاق مهدویت کانون دبیر عجم محمد -22۵2

 شریف صنعتی دانشگاه صنایع

 انشگاهد هوافضا مهندسی التحصیل فارغ نصیر خواجه دانشگاه دانشجویی بسیج عضو سلمانی عرب محمد -22۵0

 مشکات حوزه طلبه نصیر، خواجه

 خوارزمی دانش  گاه بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و و عمومی روابط معاونت و دفتر مس  ئول عرب محمد -22۵0

 خوارزمی دانشگاه اسالمی حقوق و فقه کارشناسی دانشجوی

 مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،ش اهد  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن دبیر،عس گری  محمد -22۵۵

 شاهد دانشگاه کامپیوتر
    اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   طيياني  علي محمد -3321

 زدیعلم وهنر  جیمسئول قرآن و عترت بس یلیاسماع یعل محمد -22۵7

 دانش  گاه ص  نایع مهندس  ی دانش  جویی علمی انجمن عض  و و س  ابق دبیر"،جعفری اش  تری علی محمد -22۵8

 کانون مرکزی شورای خوارزمی، عضو دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورای سابق خوارزمی،عضو

 دانشگاه صنایع مهندس ی  کارش ناس ی   مقطع دانش جوی ،"خوارزمی دانش گاه  مجازی فض ای  و عترت و قرآن

 خوارزمی

 قرآن علوم الهیات، کارشناسی مقطع دانشجوی،حدیث و قرآن علوم علمی انجمن دبیر،خالقی علی محمد -22۵6

 مازندران دانشگاه حدیث و

 بوشهر یامام خامنه ا یو حرفه ا یدانشکده فن ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس یخسرو یعل محمد -2294

 دانشگاه آیت اهلل حائری میبدبسیج  یانسان روین یمیرح یعل محمد -2291

 یپزشک علوم و تهران دانشگاه دانشجویی بسیج مرکز فرهنگی ش ورای  س ابق  عض و "،زارعیان علی محمد -2292

 ارغف"،"تهران پزش  کی علوم دانش  گاه پزش  کی دانش  کده دانش  جویی بس  یج س  ابق فرهنگی تهران، مس  ئول

 پزشکی لومع دانشگاه ایرانی طب تخصصی دکترای تهران، دانشجوی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی التحصیل

 "تهران

 دانشگاه سمنان ییدانشجو جیمسوول بس نیمواد، جانش یمهندس یکارشناس ،یشکرچ یعل محمد -2290

 گنهدانش كناشرننسري   دواه بي  مهندسري  "دانشرج اي  فعن  آم ز ؛ دانش بسري   پناگنه ائيس" كيمي علي محمد -3312
 شياف



تاریخ اس الم، مس ئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب   محمد علی مومنی ها، دانش جوی دکترای   -229۵

 اسالمی

 كقياد ملطع دانشج    امييكقيي صنعقي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   اسرق   عضر    عليزاده محمد -3311
 امييكقيي صنعقي دانشگنه پليمي مهندسي

 مقطع دانش  جوی،س  منان دانش  گاه دانش  جویان اس  المی انجمن مرکزی ش  ورای عض  و،عمارلو محمد -2297

 سمنان دانشگاه کامپیوتر علوم کارشناسی

 تهران پزشکی علوم ارشد کارشناسی تهران پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی کل دبیر عنبری محمد -2298
 محمد غفنا  منش، كناشننسي عل م سينسي دانشگنه آزاد -3318

 مش  کات علمیه حوزه ۵ پایه طلبه/پیامبر و فیض باغ منطقه در فرهنگی فعال گیلکی غالمحس  ین محمد -2274

 و علم دانش  گاه ص  نایع مهندس  ی ارش  د کارش  ناس/جنوب تهران اس  المی آزاد دانش  گاه ص  نایع مهندس  ی

 مشکات علمیه حوزه ۵ پایه طلبه/فرهنگ
 حل   دانشگنه امنم صند  يفله و مقنن  ،دانشج يمحمد غنچگ -3316

 فله كناشننسي ملطع دانشج    صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  نظنمي معنونت عضر    ثنني گي غنچه محمد -3313
 تهيا  دانشگنه حل   مقنني و
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع گي؛دانشج   غنچه محمد -3312

 شکیپز علوم دانشگاه داروسازی دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،س ورکی  فامیلیان محمد -2270

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی دکتری دانشجوی،مازندران

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیفتاح زاده مسئول اسبق بس محمد -227۵

 شریف دانشگاه هوافضا مهندسی دکتری - فراهانی محمد -2279

 حيفه ي دكق ملطع دانشج    ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه علمي مسرو     فمحي محمد -3311
 ليسقن  پزشکي عل م دانشگنه ا 

 یدانشگاه علم ییدانشجو جیبرق / مس ئول سابق کانون ورزش و جوانان بس  ی/ کارش ناس    یقادر محمد -2278

 برازجان  یکاربرد

 شناسی کار مقطع ی دانشجو،بلوچستان و س یس تان   دانش گاه  ۵8اس المی  انجمن عض و ،قاس می  محمد -2276

 بلوچستان و سیستان دانشگاه بدنی تربیت

 دانشگاه آزاد شوشتر یدانشکده فن ییدانشجو جیزاده/عمران/مسئول سابق بس یمحمد قاض -2284

 دانشگاه آزاد بوشهر ییدانشجو جیبس تیو ترب میبرق / معاون سابق تعل ی/ مهندس یقائم محمد -2281

 حوزه طلبه ایران ص  نعت و علم دانش  گاه ، الحس  ین محبان هیات مرکزی ش  ورای عض  و قطرانی محمد -2282

 صنعت و علم دانشگاه عمران مهندسی سابق دانشجوی مشکات،

 قم علمیه یحوزه علمیه یحوزه مدرس قمی محمد -2280

 حسابداری کارشناسی کرج آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای در عضویت قهرمانی محمد -2280



 محمد كنظم پ ا معظمي ، فناغ القحصي  دانشگنه منلک اشقي -3392

 ملطع دانشج   دزف   واحد اسرممي  آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه فعلي مسرو    چي علم كنظم محمد -3391
 دزف   واحد اسممي آزاد دانشگنه بي  مهندسس كناشننسي

 دانشجوی،مازندران استان نور پیام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  فرماندهی جانش ین ،کریمی کاظم محمد -2287

 نور پیام دانشگاه حقوق کارشناسی مقطع

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع بهيامي؛دانشج   كنوه محمد -3399

 خبرنگار،کبیری محمد -2286

 تمدیری ارشد کارشناسی صنعت، و علم دانش گاه  از ص نایع  مهندس ی  کارش ناس ی   جعفر کربالئی محمد -2264

 علمیه حوزه خارج درس طلبه مش  کات علمیه حوزه خارج درس طلبه تحقیقات، و علوم دانش  گاه اجرایی

 مشکات

 شاهرود یانشگاه صنعتد ،ونیفاطم اتیه ریدب یکرمان محمد -2261

 سمنان یدانشگاه سراسر ییدانشجو جیمسوول اسبق بس ،یمیش یمهندس یکارشناس ،یکرم محمد -2262

 رمسئولیمد ،بوشهر یدانش گاه آزاد  اسالم  ییدانش جو  جیعمران/ مس ئول بس    ی/ مهندس  یمیمحمد کر -2260

 یالمآزاد اس یدانشگاه ها ییدانشجو جیبس یهماهنگ یشورا ریدب،بوشهر یفانوس دانشگاه آزاد اسالم هینش ر 

 استان بوشهر

 فرهنگی خوارزمی فعال دانشگاه اسالمی انجمن ایران،عض و  دانش جویان  خبرنامه خبرنگار"،کفیلی محمد -2260

 خوارزمی دانشگاه شناسی جامعه کارشناسی دانشجوی،"اهلل آل کریم کانون مجتبی حسن امام مسجد در

 فرمانده پایگاه دانشگاه آزاد دامپزشکی گرمسارمحمد کمالی  -226۵

 لسمما عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع ننط ؛دانشج   شفيعي مقين محمد -3381

 دانشجوی،کرمانشاه مهندسی فنی دانشگاه دانش جویان  اس المی  انجمن فعال عض و ،قنبرپور مبین محمد -2267

 کرمانشاه مهندسی فنی دانشگاه برداری نقشه مهندسی

 دانشگنه اسننه مدايات ااشد كناشننسي 98 تن 91 شنهد دانشگنه  دانشج اي بسي  مسو   دوبنشري  محسرن  محمد -3389
 طقنطقناي عممه

 یهمدان دیشه ییقرارگاه دانشجو ریمرام، دب یمحمد محسن صالح -2266

 زیمرک شورای سابق عضو امیرکبیر، صنعتی دانشگاه دانش جویی  بس یج  س ابق  جانش ین  محمدی محمد -2044

 میرکبیر،ا صنعتی دانشگاه ص نایع  دانش کده  بس یج  مس ئول  امیرکبیر، ص نعتی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج 

 دانش ، شریف صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده از MBA رشته ارش د  کارش ناس ی   آموختهدانش

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه از صنایع مهندسی کارشناسی آموخته

 ممالس عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع كي  ؛دانشج   مداحي محمد -3236

 کارشناسی مقطع دانشجوی( ره) خمینی امام دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عض و  مراد محمد -2042

 خمینی امام دانشگاه پزشکی گیاه



 کارشناسی مقطع دانشجوی مشهد خیام دانشگاه دانش جویی  بس یج  حوزه مس ئول  بیناباج مرادی محمد -2040

 مشهد خیام دانشگاه برق مهندسی

 اءیخاتم االنب یدانشگاه صنعت جیاسبق بس یمرکز یبرق/ عضو شورا ی/ کارش ناس مهندس انیمحمد مراد -2040

 بهبهان

 محمد مرادی فعال فرهنگی و عضو شورای پایگاه دانشگاه آزاد -204۵

 یکارشناس مقطع دانشجوی اجتماعی علوم دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو مردانی محمد -2049

 ره طباطبایی عالمه دانشگاه مددکاری

 دانشجوی،اصفهان دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورای فرهنگی دبیر،عبدی مسعود محمد -2047

 کارشناسی مقطع اصفهان دانشگاه مکانیک

 دانشجوی،تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و ،فخاری مس عود  محمد -2048

 تهران دانشگاه اقتصاد کارشناسی مقطع

العباس)ع( دانشگاه آزاد  نیسائل أتیه یمرکز ی/ عض و ش ورا  یحس ابدار  ی/ کارش ناس    یمش تان  محمد -2046

 دانشگاه آزاد بوشهر یدانشکده علوم انسان ییدانشجو جیبس یمرکز یعضو شورا -بوشهر

 دانشجوی،اصفهان دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،مش هدی  محمد -2014

 عمران مهندسی کارشناسی مقطع

 رجندیدانشگاه آزاد ب جیمظلوم مسول بس محمد -2011

 دانشگاه بجنورد ییدانشجو جیمواضع بس نییتب یشورا ریفر ، دب یمعز محمد -2012

 دانشگاه شهرکرد یعلم الهد دیشه ییحوزه دانشجو بانیمحمد ملک پور مسول پشت -2010

 جیمواضع بس نییتب یعضو شورا -گناوه یدانشگاه ازاد اسالم یدانشجو جی/مس ئول بس    ییموس ا  محمد -2010

 استان بوشهر ییدانشجو

 معماری کارشناسی دانشجو،آیندگان دانشگاه پایگاه فرمانده،مویدی محمد -201۵

 دانشگاه اقتصاد کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،انجمن دبیر و مرکزی ش ورای  عض و ،النچری مهدی محمد -2019

 اصفهان
  السمم؛فعن عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشرننسري   ملطع امينين ؛دانشرج    مهد  محمد -3261

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  اققصند  جهند واحد

 یکارشناس مقطع دانشجوی،قم قرآنی علوم دانشکده دانشجویی بس یج  فعال عض و ،بش یری  مهدی محمد -2018

 قم حدیث و قرآن دانشکده حدیث و قرآن
      اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    علي بنده مهد  محمد -3268
 محمد مهد  بيکي، دانشج   كناشننسي ااشد دانشگنه امنم صند  ع -3233



 مدرسه طلبه و ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  از اطالعات فناوری مهندس ی  لیس انس .  حبیبی مهدی محمد -2021

 مشکات علمیه

/ تحلیل و بررسی مسئول/ مش هد  نور پیام دانش گاه  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و  ،حمیدی مهدی محمد -2022

 صوراسرافیل نشریه سردبیر

 دانشجوی،اراک دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی ش ورای  عض و ،حیدری مهدی محمد -2020

 اراک دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع

 کانون دبیر/ اسفراین عالی آموزش موس سه  اس المی  انجمن مرکزی ش ورای  عض و  دهقانی مهدی محمد -2020

 فنی بازرسی ایمنی مهندس ی  کارش ناس ی   مقطع دانش جوی  اس فراین  عالی آموزش موس س ه   فیلم و عکس

 اسفراین دانشگاه

 مقطع دانشجوی،بابل نوشیروانی دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،رنجبر مهدی محمد -202۵

 (بابل دانشگاه کامپیوتر مهندسی کارشناسی

 دانشگاه روانشناسی دانشکده دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  س ابق  عض و ،راد ش ریفی  مهدی محمد -2029

 ناسیروانش کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه دانشجویی بسیج سیاسی ش ورای  س ابق  عض و / تهران

 تهران دانشگاه بالینی

 محبان هیات مرکزی شورای اس بق  عض و  دانش جویی،  بس یج  فعال،آبادی خرم ش مس یان   مهدی محمد -2027

 اهدانشگ ریلی های ماشین مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،ایران ص نعت  و علم دانش گاه  ،(ع) الحس ین 

 ایران صنعت و علم

 آزاد دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن س ابق  دبیر و موس س  هیات عض و ،عزیزی مهدی محمد -2028

 آباد نجف واحد آزاد دانشگاه بیوشیمی کارشناسی مقطع،آباد نجف واحد اسالمی

 مقطع دانشجوی(،ع)صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج داخلی س یاسی  واحد عض و ،قاجار مهدی محمد -2026

 (ع)صادق امام دانشگاه اسالمی معارف و حقوق کارشناسی

 قائم اس  المی آزاد دانش  گاه فنی دانش  کده دانش  جویی بس  یج پایگاه فرمانده،زاده قلی مهدی محمد -2004

 شهر قائم اسالمی آزاد دانشگاه عمران مهندسی کارشانسی مقطع دانشجوی،شهر

 رنو پیام دانشگاه انس انی  نیروی مس ئول  و دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،قلیان مهدی محمد -2001

 مازندران نور پیام دانشگاه برق مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،مازنداران استان

 بهبهان یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیحقوق / مسئول بس یپور / کارشناس میکر یمحمد مهد -2002

 شریف برق دکترای دانشجوی شریف دانشگاه بسیج کیانی مهدی محمد -2000

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانش گاه  اجتماعی فرهنگی و س یاس ی   کارش ناس ،مس رور  مهدی محمد -2000

 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه حدیث و قرآن علوم ارشد کارشناسی،ساری

 التحص  یل فارغ،تهران پزش  کی علوم و تهران دانش گاه  دانش  جویی بس  یج مس  ئول،فر مقام مهدی محمد -200۵

 تهران دانشگاه خارجی های زبان و ادبیات دانشکده



 محمد مهد  م س   اوشن ، كناشننسي ااشد مدايات از دانشگنه امنم صند  ع -3221

 فعال - ایران ص   نعت و علم دانش   گاه عترت و قران کانون س   ابق دبیر،مه دوی  مه دی  محم د  -2007

 ایران صنعت و علم  دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی دانشموی،فرهنگی

 محمد مهدی زیلویی جانشین پایگاه دانشگاه دولتی -2008

 دانشگاه آزاد بوشهر ییدانشجو جیبس یاسی/ معاون س یاسیعلوم س ی/ کارشناسیرشکاریم محمد -2006

 مقطع یدانشجو،بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه  خوابگاه پایگاه دانش جویی  بس یج  فرمانده،میری محمد -2004

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 .نور زارچ رشته حقوقامیدانشگاه پ ییدانشجو جیمسئول بس یاوریمحمد ناصر  -2001

 هاسنن مدايات ااشد دانشرج     صرنعت  و علم دانشرگنه  م اد دانشرکده  فيهنگي دفقي مسرو     في ننصري   محمد -3223
 سيمن و صدا دانشگنه

 اس  المی جامعه اتحادیه آموزش مس  وول و مرکزی ش  ورای س  ابق عض  و - ش  هربابکی زاده نبی محمد -2000

 ارشد کارشناسی،ارشد کارشناسی،کشور سراسر دانشجویان

 مقطع دانش  جوی،بابل پزش  کی علوم دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورا عض  و،زاده نجف محمد -2000

 بابل پزشکی علوم دانشگاه آرمایشگاهی علوم کارشناسی

 ریفش دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجوی،شریف دانشگاه بسیج فعلی فعال و عضو،نصیریان محمد -200۵

 علوم ارشد کارش ناس ی  ،تهران دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن اس بق  دبیر،نوروزی محمد -2009

 سیاسی
  ياادب يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يمسو   سنب  بس  محمد ن ا -3221

 بقسا مسئول. شمال تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه سابق فرهنگی مسئول،نوری محمد -2008

 یمقطع کارشناس دانشجوی.،شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده دانش جویی  بس یج 

 مرکزی تهران واحد آزاد دانشگاه سیاسی علوم ارشد
 محمد ن اد مياد  ، كناشننسي مدايات بنزاگنني ، مسو   پشقيقنني و فعن  فيهنگي -3228

 ماریمع مهندسی کارشناسی دانشجوی،ایالم دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،نیازی محمد -20۵4

 ایالم

 قطعم التحصیل فارغ،دشتستان مرکز نورپیام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،فزا نیک محمد -20۵1

 دشتستان مرکز نور پیام دانشگاه صنعتی مدیریت کارشناسی

 دکتری دانشجوی(،ع) حس ین  امام جامع دانش گاه  دانش جویی  بس یج  ش ورای  عض و ،ص فت  نیکو محمد -20۵2

 (ع) حسین امام جامع دانشگاه ای هسته فیزیک تخصصی

 علیه صادق امام دانش گاه  دانش جویی  بس یج  علمی جهاد واحد مرکزی ش ورای  عض و ،بادی واثقی محمد -20۵0

 عمومی گذاری سیاست و اسالمی معارف رشته ارشد کارشناسی دانشجوی،السالم

 اسوجی انیدانشگاه فرهنگ جیبس هینشر واال منفرد محمد -20۵0



 علوم کارشناسی بوش هر  فرهنگیان طباطبایی عالمه دانش گاه  بس یج  ش ورای  عض و  دوس ت  وطن محمد -20۵۵

 بوشهر طباطبایی عالمه فرهنگیان دانشگاه تربیتی

عضر  سرنب  شر اا  ميكز  و معنو  بسي  دانشج اي پيداس كشنواز  و مننبع     ،هند  شريي  محمد  -3221
القحصري  ملطع كناشرننسري اشرقه مهندسي     ااغ ،عضر  ملسرسره جهند  اضر ا      _طقيعي دانشرگنه تهيا   

دانشرگنه تهيا  دانشرج   ملطع كناشرننسي ااشد     -مدايات مننبع آب  -عل م و مهندسري آب   -كشرنواز   
 )دانشگنه شهيد بهشقي )اه -گيااش مهندسي و مداات مننبع آب  -يا  مهندسي عم

 رضوی خراسان فرهنگیان دانشگاه دانشجویی بسیج هماهنگی ش ورای  مس ئول  کش اورزی  هادی محمد -20۵7

 مشهد فرهنگیان دانشگاه عرب ادبیات و زبان کارشناسی مقطع دانشجوی

 یکارشناس دانشجوی،طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،نوری هاش م  محمد -20۵8

 طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم

 یکارش  ناس یهمدان، دانش جو  نایس   یدانش گاه بوعل  انیدانش جو  یانجمن اس الم  ریدب یمحمد هاش م  -20۵6

 یحسابدار

 رامهرمز آزاد دانشگاه حقوق کارشناسی،رامهرمز دانشجویی بسیج جانشین،کیانپور محمدابراهیم -2094

 یمهندس دانشجو کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه مس ئول  امیربیگی محمداحس ان  -2091

 عمران

 ناسیکارش مقطع دانشجو،کرمانشاه اسالمی ازاد دانشگاه دانشجویی بسیج مسئول،امیربیگی محمداحسان -2092

 کرمانشاه اسالمی ازاد دانشگاه عمران

 نعمرا مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،زنجان دانشگاه دانشجویی بس یج  مس ئول ،محمداس ماعیلی  -2090

 زنجان دانشگاه
 مقنل ژ  و م اد كناشننسي اايا  صنعت و علم دانشگنه دانشرج اي  بسري   فيهنگي سرينسري   فعن  زمنني محمداميي -3212

 اايا  صنعت و علم دانشگنه

 نشگاهدا پزشکی رشته دکتری مقطع دانشجوی مشهد پزشکی علوم دانشگاه بس یج  عض و  محمدامیرباخدا -209۵

 مشهد پزشکی علوم

 یکارشناس مقطع دانشجوی تهران دانش گاه  مکانیک دانش کده  بس یج  علمی معاونت باجالنی محمدامین -2099

 تهران دانشگاه مکانیک مهندسی

 عمقط دانشجوی تهران دانشگاه فنی دانشکده دانش جویی  بس یج  س ابق  علمی معاون بوجاری محمدامین -2097

 تهران دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 ناسیکارش طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده بسیج صنفی مس ئول  روس تائی  محمدامین -2098

 تهران طباطبائی اجتماعی،عالمه مددکاری
 و تهيا  اسقن  كنابيد  علمي جنمع دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   سرنب   عضر    سرنالا   محمدامين -3218

 عم مي اوابط كناشننس  عمنا جهند  گيوه سنب  مسو  



 انیکمک مهندسی التحصیل فارغ امیرکبیر دانشجویی بسیج اس بق  رس انه  مس ئول  س تاریان  محمدامین -2074

 مروی حوزه ۵ پایه طلبه امیرکبیر،

 کارشناسی مقطع دانش جوی ،زنجان دانش گاه  اس المی  جامعه مرکزی ش ورای  عض و ،ص فرپور  محمدامین -2071

 قزوین دانشگاه عمران مهندسی

 موس سه  اس بق  دبیر س منان،  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  انجمن س یاس ی   دبیر،نیا عارف محمدامین -2072

 سمنان دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،زالل اندیشه فرهنگی

 درس "عصرظهور مرکزفرهنگی شورای عضو /راهبردی مدیریت ارشد دانش جوی " کیا فاطمی محمدامین -2070

 //باقرالعلوم دانشگاه راهبردی مدیریت ارشد دانشجوی و قم علمیه حوزه خارج

 کارشناسی مقطع دانش جوی ،کاش ان  دانش گاه  اس المی  جامعه دبیر،کاش ان  جاد فرد مطیعی محمدامین -2070

 کاشان دانشگاه برق مهندسی

 کارشناسی مقطع دانشجوی،صنعت و علم دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،محمدآبکار -207۵

 صنعت و علم دانشگاه مکانیک مهندسی

 مقطع دانش جوی ،ش  ریف ص  نعتی دانش  گاه دانش  جویی بس  یج اندیش  ه واحد عض  و،اص ل  محمدآقاجانی -2079

 شریف صنعتی دانشگاه فیزیک کارشناسی

 یمهندس کارشناسی مقطع دانشجوی،شریف صنعتی دانش گاه  دانش جویی  بس یج  عض و ،ایزدی محمدباقر -2077

 شریف صنعتی دانشگاه برق
 ع، هنشم بني قمي هيوت سنب  مسو   صنعت، و علم دانشگنه دانشج اي تشرکلهن   سرنب   فعن  ج اد  محمدتلي -3219

 مشک ة علميه ح زه دا خناج داس طلقه شهداء اهپ ان  مجمع فعلي مسو  

 نفت مهندسی کارشناسی ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  فرهنگی های گروه عض و  افش ار  ض رغام  محمدتقی -2076

 .تهران دانشگاه شناسی جامعه ارشد مقطع دانشجوی. خارج درس طلبه. شریف صنعتی دانشگاه

 دانشگاه شهرکرد یعلم الهد دیحوزه شه ییدانشجو جیبس لباتیفر مسول تشک یمحمدجواد احمد -2084

 مقطع دانشجوی،ش ریف  ص نعتی  دانش گاه  دانش جویی  بس یج  اقتص اد  واحد عض و ،اس تقامت  محمدجواد -2081

 شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 آزاد دانشگاه بس یج  مس ئول  غرب تهران واحد اس المی  آزاد دانش گاه  بس یج  مس ئول  ایزدی محمدجواد -2082

 غرب تهران واحد اسالمی
 اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   و اسرننه  و هني معنونت  فياهنني ب اقنني محمدج اد -3292

 جن ب تهيا  اسممي آزاد دانشگنه صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج    جن ب تهيا 

 دانشگاه برق مهندسی ارشد مقطع دانشجوی،مدرس تربیت دانشگاه فرهنگی رابط،زاده حسن محمدجواد -2080

 مدرس تربیت

 دانش  جوی،پزش کی  علوم و اص فهان  های دانش گاه  دانش جویان  اس المی  جامعه دبیر،حیدری محمدجواد -208۵

 اصفهان دانشگاه مدیریت کارشناسی



 یکارشناس دانشجوی،تهران طباطبائیعالمه دانشگاه سیاسیعلوم انجمن سابق دبیر،خوش نام  محمدجواد -2089

 طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسیعلوم

 مقطع دانش  جوی،ش  هر خمینی واحد اس  المی آزاد دانش  گاه اس  المی جامعه دبیر،رحمتی محمدجواد -2087

 شهر خمینی آزاد دانشگاه افزار نرم مهندسی کارشناسی

 کارشناسی مقطع دانش جوی  قم ص نعتی  دانش گاه  دانش جویان  اس المی  جامعه عض و  زارعی محمدجواد -2088

 قم صنعتی دانشگاه برق مهندسی

 تهران واحد اسالمی آزاده دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،دانشجو،عافی محمدجواد -2086

 جنوب

 دانشگاه آزاد بوشهر ییدانشجو جیبس یمرکز یبرق/ عضو شورا یپور / مهندس یعال محمدجواد -2064

 دانشگاه شهرکرد ییدانشجو جیبس لیو تحل یو مسول بررس یاسیفعال س یمحمدجواد فتح -2061

 فرهنگیان دانش  گاه دانش  جویی بس  یج عمومی روابط مس  ئول و امام خط کانون دبیر،فرهی محمدجواد -2062

 فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم کارشناسی دانشجوی،گیالن

 زدیعلم وهنر  ییدانشجو جیبس یقائم مسئول سابق فرهنگ محمدجواد -2060

 مکانیک دانش  کده دانش  جویی بس  یج مرکزی عض  وش  ورای و فرهنگی معاون،نجفی کس  ائی محمدجواد -2060

 تهران دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه

 عد م مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج    امييكقيي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  قداي  مجذوب محمدج اد -3282
 امييكقيي دانشگنه

 دانشگنه مخنبيا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج    دانشج ان  اسرممي  انجمن عضر    محمدجنني محمدج اد -3281
 چنبهنا دااناي عل م و داانن اد 

 مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی شاهد دانشگاه فنی دانشکده اس المی  انجمن دبیر مداح محمدجواد -2067

 شاهد دانشگاه کامپیوتر

 /رشته برق زدیآزاد  ییدانشجو جیمسئول اسبق بس محمدجوادشادابفرد -2068

 زدیعلم وهنر  یداحمدکاظمیشه ییدانشجو جیبس یمسئول سابق علم یمحمدجوادصادق -2066

 علوم کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی،تهران دانش  گاه دانش  جویی بس  یج فرهنگی معاون،محمدجوادکتابی -2044

 تهران دانشگاه سیاسی

 زدیدانشگاه علم وهنر  یداحمدکاظمیشه ییدانشجو جیمحمدجوادموته مسئول سابق بس -2041

 بس  یج فعال و ص  نعت و علم دانش  گاه اس  المی انجمن مرکز ش  ورای عض  و،باقری محمدحس  ن -2042

 افزار نرم مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،دانشجویی

 زدیدانشگاه  جیبس یحوزه امام مهد یادار یمسول مال یخدادا محمدحسن -2040

 فارغ مشهد فرهنگیان دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه مرکزی ش ورای  عض و  زاده رحیم محمدحس ن  -2040

 مشهد فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم کارشناسی مقطع التحصیل



 دانشگنه اصفهن  ايدانشج   يبس مسو  ، تييكنمپ يمهندس،ن ا نديمحمدحسن س -3232

 دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورای سابق عضو و ایرس انه  فعال و خبرنگار،پرتویان محمدحس ین  -2049

 تهران دانشگاه رسانه مدیریت ارشد کارشناسی التحصیل فارغ،شاهد دانشگاه

 از اياتمد ااشد القحصي فناغ  شرياف  صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   سرنب   جننشرين   دانني محمدحسرين  -3231
 شياف صنعقي دانشگنه

 واحد عض  و ش  ریف دانش  گاه روش  ن احمدی ش  هید خوابگاه فرهنگی کانون دبیر" ریانی محمدحس  ین -2048

 رسفش دانشگاه هوافضا مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی "شریف دانشگاه دانشجویی بسیج سیاسی

دانشج   ملطع  عضر  شر اا  ميكز  هيأ  الزهيا )س( دانشرگنه صنعقي شياف   ، محمدحسرين زهد   -3238
 كناشننسي ااشد مدايات اجيااي دانشگنه علم و صنعت تهيا 

 جوییدانش بسیج مسئول تهران، استان دانشجویی بسیج مواضع تبیین شورای دبیر،س راج  محمدحس ین  -2014

 رودهن آزاد دانشگاه اطالعات فناوری مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،رودهن آزاد دانشگاه

 دانشجوی،تهران دانشگاه علوم دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و ،ش هریاری  محمدحس ین  -2011

 تهران دانشگاه کامپیوتر علوم کارشناسی مقطع

 قهاش كناشننسي دانشج   ،(ع) صند  امنم دانشگنه اققصند اشرقه  كناشرننسري   دانشرج     عنصرمي  محمدحسرين  -3263
 ،(ع) صند  امنم دانشگنه اققصند

 عمقط دانشجویکرمان،  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی بس یج  اس بق  مس ئول  ،عباس ی  محمدحس ین  -2010

phd تهران پزشکی علوم دانشگاه ایرانی سنتی طب رشته 

   روزآبادیدانشگاه ف ییدانشجو جیمسئول بس ،یقدرت نیمحمدحس -2010

 ومعل ارشد تهران، دانشجوی دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای س ابق  قطبی، عض و  محمدحس ین  -201۵

 تهران دانشگاه اجتماعی

 زدیعلم وهنر ییدانشجو جیبس یوبازرس التیمسئول تشک ینیرحسیم نیمحمدحس -2019

 دانش  گاه دانش  جویی بس  یج س  یاس  ی تحلیل و بررس  ی س  ابق مس  ئول،امیری وثوقی محمدحس  ین -2017

 مازندران دانشگاه اقتصاد علوم کارشناسی دانشجوی،مازندران
 صند  امنم دانشگنه حل   مقنني و فله كناشننسي ملطع دانشج    صند  امنم دانشج    فخيه محمداس   -3269
 اليا هن  منشين مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   صنعت و علم دانشج اي بسي  عضر   ن اوز  محمداسر    -3268

 صنعت و علم دانشگنه

 کارشناسی مقطع دانش جوی ،محالت بس یج  پایگاه س طح  در فرهنگی معاونت،نس ب  احمدی محمدرض ا  -2024

 دامغان دانشگاه کامپیوتر مهندسی

م خات یدانشگاه صنعت جی، مس ئول اسبق بس  کیمکان یمهندس   یمحمدرض ا اس کندر زاده ، کارش ناس      -2021

 )ص( بهبهان اءیاالنب



 دانشجوی،شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج نشریه واحد و س یاس ی   واحد عض و ،امامی محمدرض ا  -2022

 شریف صنعتی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسب مقطع

 ویدانشج قم فرهنگیان دانشگاه دانشجویی بس یج  عترت و قرآن مس ئول  جویباری انتظاریان محمدرض ا  -2020

 قم فرهنگیان دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دبیری کارشناسی مقطع

 ویدانشج شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج س یاس ی   واحد اس بق  مس ئول  آش تیانی  محمدرض ا  -2020

 طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه هوافضا دکتری

 یاربردک یدانشگاه علم ییدانشجو جی/ مسئول سابق بس یشناس بیآس ی/ کارش ناس  یبهروز محمدرض ا  -202۵

 بوشهر یاستاندار

 کارش ناسی  مقطع دانش جوی ،ارومیه دانش گاه  دانش جویان  اس المی  جامعه س ابق  دبیر،بهگام محمدرض ا  -2029

 ارومیه دانشگاه شهرسازی مهندسی

 شریف دانشگاه،هوافضا مهندسی ارشد کارشناسی،بیانلو محمدرضا -2027

 رسردبی  ، مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویی بس یج  مس ئول  پوررمض ان  محمدرض ا  -2028

 انشگاهد بیوسیستم مکانیک مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی مشهد فردوسی دانشگاه نات علمی نش ریه 

 مشهد فردوسی

 دفتر آبادان یانسان یرویتراکمه/برق  / معاونت ن محمدرضا -2026

 لومع کارشناسی مقطع دانشجوی گلستان پزشکی علوم دانشگاه عمومی شورای عضو ترکمانی محمدرض ا  -2004

 گلستان دانشگاه آزمایشگاهی

 کاردانی مقطع دانش  جوی،دانش  جویی اس  المی انجمن س  یاس  ی مقام قائم،حقیقت جعفری محمدرض  ا -2001

 کرمانشاه 1 شماره دانشگاه ساختمان مهندسی

 مقطع دانشجوی،صنعت و علم دانشگاه دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،جمش یدی  محمدرض ا  -2002

 صنعت و علم دانشگاه عمران مهندسی کارشناسی

 و علوم دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش،ایران دانشجویان خبرنامه مسئول مدیر،حیاتی محمدرض ا  -2000

 تحقیقات

 دانشجوی،برادران واحد قم دانشگاه مستقل دانش جویان  اس المی  انجمن س یاس ی   دبیر،دباغ محمدرض ا  -2000

 قم دانشگاه جانوری گرایش  شناسی زیست کارشناسی مقطع

 شیمی ارشد کارشناسی دانشجوی یزد دانشگاه اسالمی جامعه مرکزی شورای عضو کاله زرین محمدرض ا  -200۵

 اصفهان صنعتی دانشگاه آلی

 شهر فرهنگی فعال و تفرش دانشگاه دانشجویی بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،پرچی س لطان  محمدرض ا  -2009

 تفرش دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،قم

 علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،زاهدان پزشکی علوم دانشگاه اس المی  جامعه دبیر،ش هرکی  محمدرض ا  -2007

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی



دانشکده علوم  ییدانشجو جیحقوق/ مس ئول کانون دفاع مقدس بس  ی/ کارش ناس    یانیخیش   محمدرض ا  -2008

 دانشگاه آزاد بوشهر یانسان

 یدانشگاه مذاهب اسالم ییمسئول سابق اردو یادیمحمدرضا ص -2006

 دانشجوی،تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانش کده  دانش جویی  بس یج  جانش ین ،زاده عبدالعلی محمدرض ا  -2004

 تهران دانشگاه شناسی جامعه کارشناسی مقطع

 رازیش ی: مسئول سابق دانشگاه آزاد اسالمیدادیمحمدرضا عل -2001

 یجبس مسئول و مازندران استان دانش جویی  بس یج  مواض ع  تبیین ش ورای  دبیر،مظلوم فتحی محمدرض ا  -2002

( قدرت)برق مهندسی پیوس ته  کارش ناس ی   مقطع دانش جوی ،محمودآباد اس المی  آزاد دانش گاه  دانش جویی 

 محمودآباد اسالمی آزاد دانشگاه

 یشقاق فتحی دکتر ش هید  دانش جویی  بس یج ( تحلیل و بررس ی ) ش ورای  فعلی عض و ،فتحی محمدرض ا  -2000

 "نورآمل پیام دانشگاه کارشناسی،حقوق مقطع دانشجوی"،آمل نور پیام دانشگاه

 سنا دانشگاه دارویی گیاهان کاردانی مقطع دانشجوی،بسیجی،فالحتی محمدرضا -2000

 عمقط دانشجوی،تهران دانشگاه فنی های دانشکده دانشجویی بسیج س ابق  مس وول ،زاده قلی محمدرض ا  -200۵

 تهراندانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 تربیت دانش   گاه طبیعی منابع دانش   کده داوودی ش   هید پایگاه ش   ورای عض   و،کارگر محمدرض   ا -2009

 مدرس تربیت دانشگاه جنگل مهندسی و مدیریت ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی،مدرس

 ویدانشج،تهران دانشگاه هنر دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای عض و ،ملکی کش تکار  محمدرض ا  -2007

 تهران دانشگاه نقاشی کارشناسی مقطع

 دانشگاه الزهرا هیات مرکزی شورای سابق عضو ، الزهرا هیات رسانه واحد سابق مسئول گزمه محمدرض ا  -2008

 قطعم دانشجوی بلوکی زنجیره ی مسابقه اجرایی مسئول ، برق دانشکده دانش جویی  بس یج  عض و  ، ش ریف 

 شریف دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 و خارج درس طلبه ش یراز  ص نعتی  دانش گاه  عترت و قرآن کانون اس بق  دبیر بروجنی مالکی محمدرض ا  -2006

 تهران دانشگاه اجتماعی علوم فلسفه ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی

 لینور اردب امیپ یانسان یرویمسئول سابق ن یمحمدرضا مبارک -20۵4

  یمهندس کارشناسی مشهد پزشکی علوم دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و  نژاد متقیان محمدرض ا  -20۵1

 .مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت

 کاردانی مقطع دانشجوی( ره)خمینی امام کشاورزی دانشگاه جهادس ازندگی  معاونت محمدی محمدرض ا  -20۵2

 (ره)خمینی امام کشاورزی دانشگاه آبیاری تکنولوژی

 حقوق کارشناسی مقطع دانشجوی،تهران شاهد دانشگاه اس المی  انجمن س ابق  دبیر،محمدی محمدرض ا  -20۵0

 تهران شاهد دانشگاه

 خوارزمی دانشگاه دکتری دانشجوی،بسیج عضو،نجارزاده محمدرضا -20۵0



 و فرهنگی دبیر ،( السالم علیه)حسین امام جامع دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول  ،نجفی محمدرض ا  -20۵۵

 دانشگاه دانش جویان  اس المی  جامعه دبیر ، دانش جویان  اس المی  جامعه اتحادیه مرکزی ش ورا  س ابق  عض و 

 دانش  جویی نش  ریات مدیرمس  ئول ،( علیها اهلل س  الم) الزهرا فاطمه جهادی گروه مس  ئول ، ش  هرکرد

 (السالم علیه)حسین امام جامع دانشگاه مکانیک مهندسی دکتری مقطع دانشجوی،"مختلف

 محمدرضا نیازی، مسئول تشکیالت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز -20۵9

 مایدانشگاه صدا وس ییدانشجو سجیمسئول سابق ب یوسفیمحمدرضا  -20۵7

 مش  کات حوزه دو س  طح طلبه. امیرکبیر دانش  گاه قرآن کانون و بس  یج س  ابق عض  و محمدرض  ااکبری -20۵8

 مشکات حوزه دو سطح فعلی طلبه و امیرکبیر معدن سابق دانشجوی

 زدیعلم وهنر یانسان یدانشکده  جیسرپرست سابق بس انییمحمدرضا -20۵6

 تدانشگاه علم و صنع ییدانشجو جیمرکز بس یشورا ،عضویمقطع کارشناس کیزی،فیمحمدسجاد توسل -2094

 المیاستان ا یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس مسئول وندیکنار دیمحمدسع -2091

 منابع و کشاورزی پردیس دانشجویی بس یج  حوزه مرکزی ش ورای  س ابق  عض و ،پور باغخانی محمدص ابر  -2092

 بهشتی شهید دانشگاه زیست محیط -سرزمین آمایش دکتری مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه طبیعی

 عمقط دانشجوی،تهران دانشگاه برق دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای عضو،احمدی محمدص ادق  -2090

 تهران دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 ارشد دانشجوی فردوسی دانش گاه  اداری علوم دانش کده  دانش جویی  بس یج  فرمانده اکبری محمدص ادق  -2090

 فردوسی دانشگاه بازرگانی مدیریت

 یفرهنگ مسئولی مطهر دیش ه  یمدرس ه عال  یفقه و حقوق اس الم  یکارش ناس    محمدص ادق آتش کار   -209۵

 دیش  ه یمدرس ه عال  ییدانش  جو جیبس   یس  ابق فرهنگ مس ئول یی دانش  جو جیبس   نیاربع نیقرارگاه خادم

 یمطهر

 مواضع تببین شورای عضو و الهیجان ازاد دانشگاه دانشجویی بسیج حوزه مس ئول  جعفری محمدص ادق  -2099

 الهیجان ازاد دانشگاه حقوق رشته کارشناسی دانشجوی گیالن استان

 اهیدانشگ مراکز دانشجویی بسیج عج، اهلل بقیه دانشجویی بسیج حوزه مس ئول  زاده رس تم  محمدص ادق  -2097

 مشهدمقدس فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم کارشناسی مقطع دانشجوی مقدس مشهد مستقل

 مقطع دانش جوی  ش  ریف دانش گاه  دانش  جویی بس یج  س  یاس ی  س ابق  مس  یول محمدیان محمدص ادق  -2098

 شریف دانشگاه هوافضا مهندسی کارشناسی

 عمقط دانشجوی،شریف  صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج ی رس انه  واحد عض و ،یوس فیان  محمدص ادق  -2096

 شریف صنعتی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 شریف، صنعتی دانشگاه الزهرا هیات فرهنگی واحد مسئول و مرکزی شورای عض و  س پهری  محمدص الح  -2074

 ویدانشج شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج اسالم جهان واحد سابق عضو و رسانه واحد اس بق  عض و 

 شریف صنعتی دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی مقطع



 جویدانش،شریف دانشگاه بسیج یرسانه واحد  سابق مسئول و مرکزی شورای  عضو،سلطانی محمدصالح -2071

 شریف دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی مقطع

 هشتیب شهید فرهنگی موسسه عضو/شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بس یج  عض و ،طلوعی محمدعرفان -2072

 شریف دانشگاه عمران مهندسی کارشناسی دانشجوی،اصفهان

 رازیدانشگاه ش ییدانشجو جیمسئول رسانه بس یاکبر یمحمدعل -2070

 انشجویید بسیج علمی مسئول شریف، دانشگاه دانشجویی بسیج سیاسی سابق مس ئول ،امینی محمدعلی -2070

 شریف دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،شریف دانشگاه

 زاریخبرگ خبرنگار و کرج آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای سابق عضو،نیا حس ن  محمدعلی -207۵

 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی،تسنیم

 قدرت برق مهندسی کارشناسی،شهر قایم ش هرستان  دانش جویی  بس یج  اس بق  ارکان،داوریار محمدعلی -2079

 شهر قایم آزاد دانشگاه

 دانش  جوی،تهران دانش  گاه فنی های دانش  کده پردیس بس  یج عمومی ش  ورای عض  و،درجزی محمدعلی -2077

 تهران دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 و تش کیالت  معاونت و ص نعت  و علم دانش گاه  دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای زارع،عض و  محمدعلی -2078

 اهدانشگ دولتی مدیریت ارشد کارش ناسی  مقطع ص نعت،دانش جوی   و علم دانش جویی  بس یج  حوزه بازرس ی 

 تهران

 طلبه تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده دانشجویی بسیج مرکزی شورای سابق عضو فرد شجاعی محمدعلی -2076

 مشکوۀ علمیه حوزه

 قطعم دانشجوی،شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج هایدانشکده س تاد  مس ئول ،کبیری محمدعلی -2084

 شریف دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی

 واحد شهرکرد یدانشگاه آزاد اسالم یباکر دیشه ییدانشجو جیمسول حوزه بس ینادر یمحمدعل -2081

 لتحصیلا فارغ،تهران دانشگاه فنی دانشکده دانشجویی بسیج مواضع تبیین اسبق معاون،نقدی محمدعلی -2082

 اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی

 طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسی علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،ساده بسیجی،محمدغالمیان -2080

 امیرکبیر دبیر صنعتی دانشگاه دانش جویی  بس یج  مرکزی ش ورای  اس بق  عض و " زاده تقی محمدفاض ل  -2080

 طلبه امیرکبیر دانشگاه نفت مهندسی کارشناسی التحصیل فارغ" "دانش جویی  بس یج  س ازمان  آزاداندیش ی 

 "قم علمیه حوزه 2سطح

 مقطع دانش  جوی امیرکبیر ص  نعتی دانش  گاه دانش  جویی بس  یج فعال عض  و ولدآبادی محمدمجتبی -208۵

 امیرکبی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 دانشگاه داراب ییدانشجو جیمسئول بس ،یاباذر یمحمدمهد -2089

 ينسيس عل م ااشد كناشننسي ملطع دانشج    قم دانشگنه دانشج اي بسي  اسق  مس و   ااياني محمدمهد  -3291



 مقطع دانش  جوی امیرکبیر ص  نعتی دانش  گاه بس  یج فعال و عمومی ش  ورای عض  و تاجیک محمدمهدی -2088

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 عض  و ورثۀاالنبیاء، راهبری مرکز مدیر تهران، مش  کات و قم علمیه حوزه اس  تاد تجریش  ی محمدمهدی -2086

 خارج درس طلبه مرصاد اندیشکده مؤسس هیأت عضو الملل، بین مردمی تش کلهای  مجمع مرکزی ش ورای 

 قم علمیه حوزه

 یهفق ولی نمایندگی نهاد سیاسی معاونت) رسا دانش جویی  پاتوق دبیر و مس ئول  پور حاجی محمدمهدی -2064

 در سیاسی فعال امیرکبیر؛ صنعتی دانش گاه  افزاری نرم جنبش کانون دبیر دوره دو و مؤس س  ؛(دانش گاه  در

 از شکیپز مهندسی کارشناسی امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانش گاهیان  اس المی  انجمن و دانش جویی  بس یج 

 مشکات علمیه حوزه خارج درس طلبه امیرکبیر؛ صنعتی دانشگاه

 دانش  گاه دانش  جویان اس  المی انجمن مرکزی ش  ورای عض  و دوره دو،اقایی حس  ین محمدمهدی -2061

 شاهد دانشگاه کامپیوتر مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،شاهد

 ارشد کارشناسی تهران دانشگاه زیبا هنرهای دانش کده  بس یج  س ابق  مس ئول  پور حس ینی  محمدمهدی -2062

 تهران دانشگاه معماری،

 یکارشناس مقطع دانشجوی،شریف صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج عضو،اش کذری  دهقان محمدمهدی -2060

 شریف صنعتی دانشگاه هوافضا مهندسی

 پزشکی دکتری دانش جوی ،قم پزش کی  علوم دانش گاه ( ره)امام خط تش کل  مس ئول ،ش اطر  محمدمهدی -2060

 قم پزشکی علوم دانشگاه عمومی

 انشگاه شهرکردد یعلم الهد دیشه ییدانشجو جیبس یمسول علم انیفاضل یمحمدمهد -206۵

 همدان سینا بوعلی دانشگاه بازرگانی اقتصاد دانشجوی،بسیجی،معزی محمدمهدی -2069

 دواح اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج پایگاه تحلیل و بررس ی  س ابق  مس ئول ،مهدوی محمدمهدی -2067

 رامهرمز واحد اسالمی آزاد دانشگاه از قدرت برق مهندسی رشته کارشناسی،رامهرمز

 هطلب مشکات علمیه حوزه طلبه ، صنعت و علم دانشگاه بسیج مرکز شورای عض و  س لیمیان  محمدهادی -2068

 مشکات علمیه حوزه

محمدیوس فی، دانش جوی کارش ناس ی ارش د روزنامه نگاری دانش کده صدا و سیما، مسئول سابق بسیج        -2066

 دانشگاه مازندران.

 عالمه دانش   گاه مس   تقل دانش   جویان اس   المی انجمن موس   س هئیت،بیک ی اری  ال ه  محمود -2۵44

 عالمه دانشگاه ارتباطات علوم کارشناسی مقطع دانشجوی،طباطبائی

 نشجویدا،بابل نوشیرواتی صنعتی دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  س ابق  عض و ،بویه آل محمود -2۵41

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع
    حل   و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج    چي دميي  ج اد محم د -3233



 شوشتر ییدانشجو جی/مسئول دفتر بسکیمکان ی/مهندسیمحمود زمان -2۵40

 مقطع دانشجوی،تهران دانشگاه فنی دانشکده مرکزی ش ورای  عض و  و علمی معاون،مفرد س لوک  محمود -2۵40

 تهران دانشگاه برق مهندسی کارشناسی

 یکاربرد یدانشگاه جامع علم ییدانشجو جیبس یمرکز یحقوق/ عض و ش ورا   ینازش/کارش ناس    محمود -2۵4۵

 استان بوشهر

 لیسانس،بابل آزاد دانشگاه حوزه فرمانده،نقویان محمود -2۵49

 شوشتر نیدانشگاه آذ ییدانشجو جی/برق/مسئول بسیصالح ادگاریمحمود  -2۵47

 راکتور مهندسی دکتری مقطع دانشجوی،یزد دانش گاه  بس یج  مرکزی ش ورای  عض و ،کریمی محمودرض ا  -2۵48

 تحقیقات و علوم دانشگاه ای هسته

 علم وهنر بزد ییدانشجو جیبس یمسئول سابق بازرس انیمطهر محمودرضا -2۵46

 نس جان ا  نمياغن  مسو   پشقيقنني دانشگنه پ نهامد -3263

 مقطع دانش  جوی اهواز پزش  کی علوم دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و الهایی مدینه -2۵11

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه عمل اتاق کارشناسی

 روینی معاونت سابق مسئول مدرس، تربیت دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای عض و ،هواس ی  مراد -2۵12

 مهندسی ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی،سنندج پناه-یزدان شهید فنی دانشکده دانشجویی بسیج انس انی 

 مدرس تربیت دانشگاه هوافضا

 ی تهآموخ دانش،مدرس تربیت دانشگاه دانشجویی بسیج مرکزی شورای اسبق عضو،اردستانیان مرتض ی  -2۵10

 مدرس تربیت دانشگاه مکانیک مهندسی ارشد کارشناسی مقطع

 رشدا کارشناسی مقطع دانشجوی،سمنان دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن سابق عضو،باجالن مرتض ی  -2۵10

 تهران دانشگاه مدیریت

 یکارشناس مقطع دانشجوی،گیالن استان دانشجویی بسیج مرکزی ش ورای  عض و ،ش ریفی  پاک مرتض ی  -2۵1۵

 گیالن دانشگاه افزار نرم مهندسی

 ارشناسیک بیرجند، دانشجو، بیرجند دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن دبیر پورسلطانی مرتضی -2۵19

 دانشکده سما شوشتر ییدانشجو جیاسبق بس نی/جانشوتری/کامپانیتق یمرتض -2۵17

ئول مس ت،یریمد ارشد،اسبق حوزه دانشگاه صدرا نیو جانش یرهنگ،فبرق یکارشناسی،دیجمش   یمرتض   -2۵18

 حوزه دانشگاه آزاد کرج

 کارشناسی،تنکابن ازاد دانشگاه حوزه فرمانده،الموتی خانی مرتضی -2۵16
 چ ب صنناع كناداني ملطع دانشج   ملدس مشهد الحج  ثنمن دانشکده دانشج قي بسي  عض  داداداا ميتضري  -3233
 ملدس مشهد الحج  ثنمن دانشکده كنغذ و

   زدیعلم وهنر  ییدانشجو جیبس تیو ترب میدهقان مسئول تعل یمرتض -2۵21



 ئولمس وتحقیقات واحدعلوم آزاد دانشگاه الملل بین روابط دکترای دانش جوی " بص یری  رفیعی مرتض ی  -2۵22

 "1069آزادس  ال دانش گاه  نمونه پژوهش گر .الس  الم علیه ص ادق  امام دانش گاه   بس  یج واحدس یاس ی   اس بق 

 تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه الملل بین روابط دکترای دانشجوی

 جویدانش(،ع) حسین امام جامع دانشگاه دانشجویی بسیج فرهنگی مسئول،واسوکالیی رمض انی  مرتض ی  -2۵20

 (ع)حسین امام جامع دانشگاه ای هسته فیزیک دکتری

 شریف شهید صنعتی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،.،سرزهی مرتضی -2۵20

 جی.مسئول اسبق کانون دفاع مقدس وفوق برنامه بسیعبداهلل آباد یمرتض -2۵2۵

 لیو دانگاه آزاد اردب یلیمسئول اسبقمحقق اردب یفرد یمرتض -2۵29

 طعمق التحصیل فارغ،مازندران دانشگاه مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن اس بق  دبیر،فغانی مرتض ی  -2۵27

 مازندران دانشگاه الهیات رشته کارشناسی

 سي ب اسق  مسرو    و مشرهد  پزشرکي  عل م دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه سرنب   جننشرين  ف الدپ ا ميتضري  -3239
 شهدم پزشکي عل م دانشگنه پزشکي اشقه ا  حيفه دكقيا  ملطع دانشج   مشهد پزشکي دانشکده دانشج اي
ميتضري ف الدپ ا، مسو   سنب  كنن   اادوهن  جهند  صياط الحميد، دانشج   دكقي  حيفه ا  اشقه   -3238

 پزشکي دانشگنه عل م پزشکي مشهد

 لسمما عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع ن اي؛دانشج   قلعه ميتضي -3223

   لیاردب یعلوم پزشک ییدانشجو جیبس یانسان یرویمسئول ن یقهرمان یمرتض -2۵01

 بسیج معمج سابق مسئول شیراز فرهنگیان دانشگاه الهیات دبیری رشته التحصیلفارغ"،کریمی مرتض ی  -2۵02

 اس  تان دانش  جویی بس  یج مواض  ع تبیین ش  ورای س  ابق عض  و  فارس، فرهنگیان دانش  گاه دانش  جویی

 شیراز فرهنگیان دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دبیری رشته التحصیلفارغ،"فارس

 هيااوم ايطقنطقن يدانشگنه قنض ايدانشج   يمسو   سنب  بس يمحنسن يميتض -3222

 ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیبس نیجانش ر؛یرکبیام کیمکان یمهندس یکارشناس ؛یمحمد یمرتض -2۵00

 درسم تربیت دولتى مدیریت ارشد،دانشجویى بسیج مواضع تبیین شوراى سابق عضو،مهریار مرتضى -2۵0۵

 ایخاتم االنب یخواهر دانشگاه صنعت جیبس   یمرکز یعمران،، عض و ش ورا   یمهندس   زدگش ت،، یمرجان ا -2۵09

 بهبهان

 /مسئول واحد خواهرانیتیعلوم ترب ی/رشته یبااحمد مرجان -2۵07

 یدانشگاه جامع علم ییدانشجو جی/ مسئول واحد خواهران  بس یحسابدار یش هاب / کارش ناس     مرجان -2۵08

 استان بوشهر یکاربرد

 / مسئول رسانهوتریکامپ ی/مهندسیریمج مرجان -2۵06

 ميضيه احمدان ، مسو   سنب  بسي  دانشج اي دانشگنه علم و فيهنگ -3223

 اسوجیدانشگاه  تیو ترب میتعل نیجانش یکشاورز یمهندس یآسمانه کارشناس هیمرض -2۵01



 دانشج   مشهد پزشکي عل م دانشگنه پيياپزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   بنق ه ميضريه  -3223
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه سممت اطمعن  فننوا  كناشننسي ملطع

 قطعم دانشجوی،تهران مدرس تربیت دانشگاه دانشجویی بس یج  عقیدتی معاونت،کوهس ار  پیاده مرض یه  -2۵00

 مدرس تربیت دانشگاه سالمندی پرستاری ارشد کارشناسی
 ملطع دانشررج  ( خ اهيا  پيداس)  قم دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي انجمن تشررکيم  دبيي احيمي ميضرريه -3222

 قم دانشگنه فيزاک كناشننسي

 ارغف شهرکرد آزاد دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن س یاسی  کمیس یون  عض و  رفیعی مرض یه  -2۵0۵

 شهرکرد آزاد دانشگاه حقوق کارشناسی التحصیل

 دانشگاه سمنان جیسابق واحد خواهران بس یاسیمسئول س یشجاع هیمرض -2۵09

 خواهران دانشگاه آزاد شوشتر ییدانشجو جیشکرنسا/حقوق/مسئول اسبق بس هیمرض -2۵07

 کارشناسی و کارشناسی دانشجوی،دانشجویی بس یج  س ابق  جانش ین ،آبادی ملک س رخی  عرب مرض یه  -2۵08

 ایران صنعت و علم دانشگاه کاربردهای و ریاضیات ارشد

 یمسئول فرهنگ یمیرشته ش ییعال هیمرض -2۵06

فناغ ،   )عضرر  شرر اا  ميكز  بسري  دانشررج اي دانشررگنه ولي عصرري افسرنجن  )ع   ، ميضريه م مني  -3223
 القحصي  كناشننسي عل م وازشي)تيبيت بدني( دانشگنه ولي عصي)ع ( افسنجن 

 و کاربردها/ مسئول واحد خواهران اتیاضی/ ریزدانی هیمرض -2۵۵1

 قزوین ازاد دانشگاه خواهر جانشین،قزوین ازاد دانشگا خواهر جانشین،رضائی مرضیه -2۵۵2

 ارشناسیڪ مقطع دانشجوی،تفرش دانش گاه  دانش جویی  بس یج  زیڪمر ش ورای  عض و ،ابراهیمی مریم -2۵۵0

 تفرش دانشگاه عمران مهندسی

 مقطع دانشجوی بیرجند دانشگاه مستقل دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی عض وش ورای   احمدی مریم -2۵۵0

 بیرجند دانشگاه حقوق کارشناسی

 /حقوقتیو ترب می/مسئول تعلیاسد میمر -2۵۵۵

 کرمان دانشگاه مامایی دانشجوی،دانشجویی بسیج،اسکندری مریم -2۵۵9

 یاربردک یدانشگاه علم ییدانشجو جیبس یبدن تی/ مسئول ترب یحس ابدار  ی/ کارش ناس    یافروزچ میمر -2۵۵7

 بوشهر یاستاندار

 hit القحصي  فناغ اادبي  پزشکي عل م دانشج اي بسي  جننشين امنمي ميام -3229

 مفتح دیسابق حوزه خواهران شه ،مسئولیبازرگان تیریمد ی،کارشناسیریام میمر -2۵۵6

 ایخاتم االنب یخواهر دانشگاه صنعت جیبس یمرکز یعض و شورا  ،یجنگلدار یمهندس   زددوس ت، یا میمر -2۵94

 بهبهان

 مقطع دانشجوی،خرمشهر فنون و علوم دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن عض و ،بدری مریم -2۵91

 بازرگانی مدیریت کارشناسی



 مقطع دانش  جوی کرج ره خمینی امام دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و بیات مریم -2۵92

 کرج ره خمینی امام دانشگاه دارویی گیاهان کارشناسی

  وقحق کارشناسی بهبهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه خواهران بسیج مسؤل. حقوق کارشناسی پاپی مریم -2۵90

 بهبهان آزاد دانشگاه

 دانشکده هنر شوشتر ییدانشجو جیبس نی/جانشیجاسم زاده/نقاش میمر -2۵90

 ادقص امام دانشگاه حقوق کارشناسی دانشجوی،السالم علیه صادق امام دانشگاه بسیج عضو،حامدی مریم -2۵9۵

 السالم علیه

 کارشناسی مقطع دانشجوی ارومیه دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن مرکزی شورای عض و  حنفی مریم -2۵99

 ارومیه دانشگاه ای هسته فیزیک

 رشته مشاوره مسئول آموزش یخداکرم میمر -2۵97

 مييكقييا دانشگنه مقنل اژ  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي دانشگنه بسي  فعن  عض  دادمهي ميام -3219

 دانشگاه شهید چمران  گاهی/مسئول پایسیزبان انگل یدباغ زاده/مترجم میمر -2۵96

 یدانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران، از اعضا یتیو علوم ترب یمعارف اس الم  یزارع، کارش ناس    میمر -2۵74

 دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران. ییدانشجو جیبس

دانشگاه علوم  جیبس یمجاز ی/ مسئول واحد خواهران فضایدندانپزش ک  یدکترا ی/ دانش جو یزارع میمر -2۵71

 بوشهر یپزشک

 کارشناسی مقطع دانشجوی،ش اهد  دانش گاه  مس تقل  دانش جویان  اس المی  انجمن عض و ،چین ژاله مریم -2۵72

 شاهد دانشگاه روانشناسی

 یکارشناس مقطع دانشجو شاهد دانشگاه مستقل اسالمی انجمن س یاسی  مقام قائم اولیایی س ادات  مریم -2۵70

 شاهد دانشگاه مولکولی سلولی

 دانشگاه سمنان جیخواهران بس تواحدیو ترب میمسئول تعل یشاه میمر -2۵70

اه آزاد دانشگ یباکر دیشه ییدانشجو جیحوزه بس لیو تحل یو مسول بررس یاسیفعال س   یروانیش   میمر -2۵7۵

 واحد شهرکرد یاسالم

 ومعل کارشناسی مقطع دانشجوی،لرستان دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه ش ورای  عض و ،ظهرابی مریم -2۵79

 لرستان دانشگاه اقتصادی

 ینهاد رهبر نیاز فعال ،ینظارت یدتی، عق زدی، آزاد  یپزشک ،یعبدالله میمر -2۵77

 یکاربرد یدانش  گاه علم ییدانش  جو جیبس   یی/ معاون س  ابق اردو یحس  ابدار ی/ کاردان یغالم میمر -2۵78

 بوشهر   یاستاندار

 گاهدانش ریاضی کارشناسی مقطع دانشجوی خواهران دانشجویی بسیج سابق مسئول زاهدی قاض ی  مریم -2۵76

 وصنعت علم



 یو کاربردها/ مسئول علم اتیاضی/ریکاظم میمر -2۵84

 کارش  ناس  ی مقطع دانش  جوی،واحدتالش اس  المی آزاد دانش  گاه مجازی فض  ای مس  ئول،زاده کرم مریم -2۵81

 فزار نرم تکنولوژی مهندسی

 مقطع دانش  جوی،یاس  وج دولتی دانش  گاه دانش  جویی بس  یج مرکزی ش  ورای عض  و،پیش  ه متقی مریم -2۵82

 یاسوج دولتی دانشگاه مکانیک مهندسی کارشناسی

 جیفعال بس عضو، امام صادق ع ،دانشگاهیو حقوق،کارشناس فقهی، محمد میمر -2۵80

م دانشگاه علو ییدانشجو جیواحد خواهران بس یو بررس لی/  معاونت تحلییماما ی/کارش ناس یمزارع میمر -2۵80

 بوشهر یپزشک

 يميش كناشننسي ملطع دانشج    شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر    ملکي ميام -3292
 شياف صنعقي دانشگنه

 لیاردب یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو جیقرآن و عترت بس ،معاونیپرستار ی،کارشناسیمنصور میمر -2۵89

 ، پناگنه س اه دانشگنه دام ن  ميام اسپننني مسو   سناقي  -3291

 شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیفعال بس یمژده نادعل -2۵88

 التیدانشکده تحصض ییدانشجو جیبس یمرکز یارشد نرم افزار/ عضو شورا یبرداران/  کارش ناس    مژگان -2۵86

 دانشگاه آزاد بوشهر یلیتکم

 دانشگنه آزاد ش شقي يخ اهيا  دانشکده انسنن ايدانشج   ي/حل  /مسو   بسيمژگن  فمح -3283

 اشقه) دكقي  ملطع دانشج   بييجند پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   امنمي مسرع د  -3286
 بييجند پزشکي عل م دانشگنه( پزشکي  
 مکننيک يمهندس كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  اسقن  دانشج اي بسي  اوشنگي  نهضت دبيي،بخشي مسرع د  -3283

 شي  تهيا  واحد اسممي آزاد دانشگنه
-صنناع  يمهندس كناشننسي-" بهشهي پيداس صنعت و علم دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين - اائيجي مسرع د  -3282

 "مشکن  علميه ح زه طلقه
 نعقيص مدايات ااشد كناشننسي دانشج  (،ع)صند  امنم دانشگنه مدايات علمي انجمن فعن  عض ،شکي  مسع د -3282

 (ع)صند  امنم دانشگنه
 معناف شداا كناشننسي دانشج  ( ع) صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  عننبسقنني مسع د -3282

 (ع) صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي
 عملط دانشج   ملدس مشهد ميكز ن ا پينم دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   كفشردوز  مسرع د  -3281

 ملدس مشهد ميكز ن ا پينم دانشگنه تي آ  مهندسي كناشننسي
 كناشننسي ملطع دانشج  ،خ اازمي دانشگنه دانشج ان  اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،محمد  مسرع د  -3281

 خ اازمي دانشگنه كنابيد  شيمي
 ميكز  ش اا  هيمزگن ، عض  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عضر  "،نظي  مسرع د  -3289

 هيمزگن  دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،"هيمزگن  دانشگنه دانشج اي بسي 



 يمنل شنهيود، معنو  يدانشگنه صن ق  يبس سيشنهيود، مشنوا ائ يعميا  دانشگنه صنعق ي،مهندسر  يهيات مسرع د  -3288
 اسقن  سمنن  يانلمب اسمم يجقهه فيهقگ يسقند ميدم  اداا

 شگاهدان ، فیزیک ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی"،یاسوج دولتی دانشگاه بس یج  مس ول ،بهرامن مس لم  -2944

 "یاسوج

 سيكناشرنن  ملطع دانشرج   ،بييجند دانشرگنه  مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن فيهنگي دبيي،اضرنئي  مسرلم  -3136
 بييجند دانشگنه زاست محيط طقيعي مننبع مهندسي

 شداا كناشننسي دانشج  ،ب شهي اسقن  الدان زان مهد  شرهيد  جهند  فيهنگي گيوه عضر  ،زاده سرنلمي  مسرلم  -3133

 ب شهي لين  غييانقفنعي دانشگنه قدا  بي 

 ازجانبر یکاربرد یدانشگاه علم ییدانشجو جیحقوق / مسئول سابق بس یزاده / کارشناس دیشه مسلم -2940

 قم مشکن  علميه ح زه 2 سطح طلقه  "اصفهن  صنعقي دانشگنه عيش كنگيه ام2 سقند مس و  -3132
 انشگنهد اوانشننسي كناشننسي دانشج  ،افنه دانشکده بسي  و ام ز  دانش فعن  بسي  عض ،نژاد عميا  مشرکن   -3132

 تهيا  افنه
 هن )ص( بهق نءيخنتم االنق يدانشگنه صنعق  ي، مسو   بس کيمکنن يمهندس  ، دانشج  يبنبنئ يمصطف -3131

 دانشکده عل م آب دانشگنه آزاد ش شقي ايدانشج   يپ /حل  /مسو   اسق  بس يمصطف -3131

 واحد بندرعباس. ریرکبیام یسابق دانشگاه صنعت مسولی کریپ یمصطف -2948

 ن ا ش شقي نميدانشگنه پ ايدانشج   يج كنا/حل  /مسو   اسق  بس يمصطف -3138

 عليه ند ص امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع زاشکي؛دانشج   پ ا اله حقيب مصطفي -3163
 السمم

 دانشگنه آزاد ش شقي يدانشکده فن ايدانشج   يحسن ند/بي /مسو   اسق  بس يمصطف -3166

 کننيک،م دانشکده سينسي معنو  و فني دانشکده دانشج اي بسي  سرينسي  شر اا   سرنب   عضر   خنتمي مصرطفي  -3163
 تهيا  دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   نقض نشياه تحياياه سنب  عض 

 دانشگاه جامع دامغان ییدانشجو جیمسئول بس ک،یزیف یکارشناس یدانشجو انیخادم یمصطف -2910

  يبسرر  ميكز  )ص( بهقهن  . عضرر  شرر اا نيعميا  دانشررگنه خنتم االنق يمهندسرر  . دانشررج  يادا يمصررطف -3162

 )ص( بهقهن نيخنتم االنق ايدانشج 

 جبس  ی فکر اتاق اس  بق دانش  جویی،مس  ئول بس  یج اس  بق جانش  ین/ فرهنگی فعال دباغیان مص  طفی -291۵

 ارشناسیک ایران صنعت و علم دانشگاه بهشهر واحد دانشجویی بسبج بررسی و تحلیل سابق دبیر دانشجویی،

 ایران صنعت و علم دانشگاه کاربردی ریاضی ارشد

 مالسم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع فنطمه؛دانشج   دوست مصطفي -3161

 بدیم یدانشکده علوم قرآن جیمسول اسبق بس یمیرح یصطفم -2917

 منزانا دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ،مسررو   اوان  منزانا دانشررگنه سررينسرري سررنب  مسررو  ،انجقي مصررطفي -3169
 اوان  منزانا دانشگنه كناشننسي ملطع دانشج  ،اوان 



  افضنه مهندسي كناشننسي دانشج   شياف شهيد صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   عضر   اوشرني  مصرطفي  -3168
 شياف شهيد صنعقي دانشگنه

 لطعم دانشج  ،گلسقن  پزشکي عل م دانشگنه خميني امنم دانشرج اي  بسري   ح زه اسرننه  معنونت،زااع مصرطفي  -3133

 گلسقن  پزشکي عل م دانشگنه عم مي پزشکي ا  حيفه دكقيا 
 دانشکده عل م دانشگنه شهيكيد ناالد ناز ديشه گنهاپن يمس   اسق  علم ن ينحيس يمصطف -3136

 مهندسي شننسيكنا ملطع دانشج  ،بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه بسي  ح زه بياسي و تحلي ،صق ا  مصطفي -3133
 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه شيمي

  نايفيخشهي اسقن  چهنامحن  و بخق اياجن ديشه ايدانشج   يادواا بس  صفي يمصطف -3132
دا  ادواا  قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يبسر   يوتحل يو بيسر  يقننيمسر   معنونت پشرق    عنبد يمصرطف  -3132

 مخقلف

 بسي  سق ا سينسي معنو  تهيا ، دانشگنه دانشج اي بسي  م اضع تقيين ش اا  سرنب   عضر  ،عي ضري  مصرطفي  -3132

 تهيا  دانشگنه بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه كنمپي تي و بي  دانشکده
 دا) خميني امنم پژوهشي و آم زشي م سسه سينسي عل م ااشد كناشننسي ملطع دانشج   هيچ محمد  مصرطفي  -3131

 (ننمه پنان  تدوان حن 
 هيا ت دانشگنه اققصند دكقي  دانشج   تعنو  ت سعه بننک كناگزاا  اوابط داايه اايس انمي م ف  مصطفي -3131

 تزاس محيط آم زش دكقي  دانشج  ،تهيا  دانشرگنه  زاسرت  محيط دانشرکده  بسري   مسرو   ،نندا  مصرطفي  -3139
 جن ب تهيا  ن ا پينم دانشگنه

 کفيزا دكقيى ملطع دانشج ى فيهنگى سينسى فعن  ، فيزاک دكقياى دانشج ى فمح بنقيزاده مصطفى -3138
 مصطفي خنكش ا مسو   كنن   دفنع ملدس ح زه شهيد آواني -3123

 دفقي اد السمم؛فعن  عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف اشقه آم خقه دانش سميع؛دانشج   مصعب -3126
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مقلغ اعزام
  حسنبداا يكناشننس ،  هني يمسع   كنن   ادب ،مطهيه السندا  انقظناقنئم -3123
 فنطمه الزهيا ساپيد،كنن   مطنلعن  وخنن اده يبنغسقنن مطهيه -3122

 فله دانشررکده,تهيا  واحدخ اهيا  شررهيدمطهي  عنلي مداسرره دانشررج اي بسرري  عضرر ،خ شررن اس مطهيه -3122

 وحل   فله دانشکده كناشننسي ملطع,شهيدمطهي  عنلي مداسه دانشج  ،وحل  
 يدسو مهن يدانشکده فن ايدانشج   يسنب   بس ينيم افزاا/ مسو   فيهنگ ي/كناشرننسر  يسرندا  هنشرم   مطهيه -3122

 دانشگنه آزاد ب شهي

 علمداا واحد خ اهيا  دانشگنه سمنن  گنهامسو   پن  قندا مطهيه -3121

 شهيدچميا  ،دانشگنه اه از شهيدچميا  دانشگنه دانشج   دانشج ان  اسممي انجمن عض فعن  احمد  معصر مه  -3121
 اسممي وحکمت فلسفه كناشننسي اه از،ملطع

  شهي  زاو بيننامه ا ني/ج يافيانسنن يوين سو  ،معنتف  ياسمع معص مه -3129
 خ اهيا  دانشگنه بجن اد  ي، مسو   سنب  معنونت اسننه بس ن يمعص مه چياغ -3128



 مدانشگنه عل   ايدانشج   ي/مسو   كنن   دفنع ملدس بس يشرگنه اعل م آزمن يزااع زاده / كناشرننسر   معصر مه  -3123
 ب شهي يپزشک

 دفقي ميكز  ش اا عض   امييكقيي دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ميكز  ش اا  عض سنب " زوامند معصر مه  -3126

 امييكقيي دانشگنه نسنجي مهندسي كناشننسي دانشج   "وحد  تحکيم
 اشقه يكناشننس ملطع دانشج  ،تهيا  الدان اص   دانشکده دانشج اي بسي  سينسي مسر و  ،ضريناي  معصر مه  -3123

 تهيا  الدان اص   دانشکده شننسي شيعه
 ش شقي ايدانشج   ي/مسو   دفقي خ اهيا  بسي/جنمع شننسيمعص مه عقداله -3122

 ادبين  و بن ز كناشننسي دانشج ،عممه دانشگنه ادبين  دانشکده دانشج اي بسي  عند  عض ،پ ا اهلل فقح معص مه -3122
 طقنطقناي عممه دانشگنه عيبي

 وحل   فله كناشننسي ملطع دانشج  ،وحداث قيآ  دانشگنه اسممي دبييجنمعه،مخقنا  معص مه -3122
 ااشد ننسيكناش دانشج  ،اجناي شهيد دبيي تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  فعن  عضر  ،او خنده مفقخي معصر مه  -3121

 شنهد دانشگنه اسممي فلسفه
 كز مي ش اا  مشهد عض  پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه ميكز  ش اا  عضر  " ميينژاد معصر مه  -3121

 عل م انشگنهد گفقنادامنني كناشننسي ملطع دانشج   "پزشکي عل م دانشگنه پيياپزشکي دانشرکده  دانشرج اي  بسري  
 مشهد پزشکي

 دانشگنه سمنن   يفعن  واحد خ اهيا  بس اين ا معص مه -3129

 علم دانشررگنه كناشررننسرري  دانشررج  ،نشررياه سررنب  سررنب ،مسررو    فيهنگي معنونت،نژاد ن ا  معصرر مه -3128
 الزهيا دانشگنه ااشد وصنعت،كناشننسي

 ملداد احمنني دانشگنه آزاد گيمسنا -3123

 جیدانش  گاه س  منان، مس  وول بس    یادیذرات بن کیزیف یرش  ته  یدکتر یدانش  جو یمقص  ود درود -29۵1

 سمنان ی)ع( دانشگاه سراسر نیامام حس یحوزه  ییدانشجو

 صنعقي دانشرگنه ( وحد  تحکيم دفقي عضر  )  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،م ل د  مليحه -3123
 ااوميه صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي دانشج  ،ااوميه

 طرح برنامه فوق و آموزش مسئول-مشهد، آزاد دانشگاه خواهران بسیج س ابق  مس ئول -"،نص یری  ملیحه -29۵0

-رضوی دانشجوییخراسان بسیج سایبری سابق مسئول-خواهران، واحد-رض وی  خراس ان  69 اس تانی  والیت

 مشهد آزاد دانشگاه میکروبیولوژی کارشناسی مقطع دانشجوی،"خواهران واحد

 دسشهيق ازاد دانشگنه حسنبداا  كناشننسي ملطع دانشج  ،ازادشهيقدس دانشگنه عند  بسي ،مليکنصنعقي -3122

 هینور اروم امیدانشگاه پ ییدانشجو جیبهجت مسئول بس منصور -29۵۵

 دولقي گيمسنامنص ا سلگي دانشگنه  -3121

 كناشننسي ملطع دانشرج     قم دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا  عضر    پ اكيامي منصر اه  -3121
 قم دانشگنه بنزاگنني مدايات



 دانشگنه اکفيز كناشننسي ملطع دانشج   شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  عضر   آقناي سرندا   منصر اه  -3129
 شياف

 صنناع يكناشننس ملطع دانشج  ،هيمزگن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن دبييسينسي،كنكن منصر اه  -3128

 هيمزگن  دانشگنه دسقي
 دانشج  ،اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشکي دانشکده دانشرج اي  بسري   پناگنه عضر  ،م ز  منييسرندا   -3113

 اصفهن  پزشکي عل م دانشگنه دندانپزشکي دكقيا ملطع
 دانشگنه شهيكيد ايدانشج   يادواا بس  م حد ن اوز -3116

 نداشها و فيهنگ پژوهشگنه اسممي اققصند دكقي  پژوهشگي و اسرممي  اققصرند  دكقيا  غينثي شرهقنز   م سري  -3113
 اسممي
م سري قيبننپ ا ، دانشرج   دكقي  ، فناغ القحصري  دانشرگنه امنم صند  ع ، عض  ش اا ميكز  بسي       -3112

 دانشج اي

 م سي خنلد  دانشگنه سياسي  گيمسنا -3112

 شنهد دانشگنه تيبيقي عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،شنهد دانشگنه اسممي انجمن عض ،قياشي سندا  ننم  -3112
 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يسنب  بس يانسنن  يوين ، جنگلداا يمهقنب خ ش نژاد، مهندس -3111

 المیدانشگاه باختر  ا یبسطام دیشه ییدانشجو جیمسول بس  این یریمهتاب ش -2997

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   كنخکي ندامي  مهد  -3119
  ين ا اادب نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يانسنن  يويمسو   ن يميابياه  مهد -3118
 شگنهدان عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشرج   ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن  عضر  ،اميني مهد  -3113

 تفيش
 نس جا يدانشگنه دولق يمس   علم ينضاا سننسيل  اواک دانشج   مهد -3116

 زداعلم وهني ايدانشج   يبس  يوتحل يمسو   سنب  بياس  زداا  مهد -3113

 نايكناشن ملطع دانشج   چنبهنا دااناي عل م و داانن اد  دانشگنه دانشج بن  اسرممي  انجمن دبيي آامند مهد  -3112
 چنبهنا دااناي عل م و داانن اد  دانشگنه مکننيک مهندسي

 كناشننسي ملطع دانشرج    مشرهد  فيدوسري  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   ب اه آ  مهد  -3112

 مشهد فيدوسي دانشگنه بي  مهندسي

 دانشگاه آزاد شوشتر یدانشکده فن ییدانشجو جی/حقوق/مسئول بسیباب ناد یمهد -297۵

 ندسيمه كناشننسي ملطع القحصي  فناغ،اصفهن  دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،بنبک مهد  -3111
 اصفهن  دانشگنه مکننيک

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع بنقي ؛دانشج   مهد  -3111
 و قيکژن ااشد كناشننسي دانشج ،تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا  سرنب   عضر  ،زاده بخقينا  مهد  -3119

 تهيا  دانشگنه دام نژاد اصمح



 فقيد اتحنداه عض  بهشقي شهيد دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن عم مي ش اا  عضر  ،احمدآبند  بياتي مهد  -3118
 تهيا  بهشقي شهيد دانشگنه حل   كناشننسي ملطع دانشج  ،وحد  تحکيم

  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يبس يشاآزاد اند  هن يبکقنش مسو   كيس  مهد -3193

 جهند  گيوه مس   و پ ا شمسي شهيد فني دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  ل  محمد بيک مهد  -3196
 .تهيا  پ ا شمسي شهيد فني دانشکده الکقيونيک اشقه القحصي  فناغ. پ ا شمسي شهيد

 اانضي داپلم  بسي  فعن  عض   تياب مهد  -3193
 لسمما عليه صند  امنم دانشگنه ااشد كناشننسي دانشج    "شياف حنكميت انداشکده ثنبت پژوهشگي مهد  -3192

 لیمحقق اردب ییدانشجو جیمسئول اسبق بس یجد یمهد -2980
 دانشگنه آزاد ش شقي يدانشکده انسنن ايدانشج   ي/بي /مسو   بس جعفي  مهد -3192

 محم د آبند منزنداا  اينادانشکده عل م و فن   دا اي/ فعن  دانشج  /اشقه ننوبي يجمنل  مهد -3191

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع ج اني؛دانشج   مهد  -3191
 اسررقن  اوشررن احمد  شررهيد قيااگنه دبيي و زنجن  دانشررگنه دانشررج اي بسرري  علمي معنو ،حنتمي مهد  -3199

 زنجن  دانشگنه آب مهندسي و عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،زنجن 
 مهد  حلي ، كناشننسي ااشد ، مسو   بنيند محيوميت زدااي   -3198

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف ااشد كناشننسي ملطع حکيمين ؛دانشج   مهد  -3183

 ااشد كناشننسي دانشج  السمم عليه صند  امنم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   حکيمين  مهد  -3186
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه منلي مدايات

 نايقض عل م اشقه كناشننسي قضناي عل م دانشگنه دانشج اي دانشج اي بسي  ح زه مسو   حمند  مهد  -3183
 كناشننسي ملطع دانشج  ،اصرفهن   دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،حيدا  مهد  -3182

 اصفهن  دانشگنه مکننيک مهندسي
 زداعلم وهني   يمسو   سنب  دفنع ملدس بس  ييخق  مهد -3182

 عض  قم، ن اسق الدان زان شهيد قيااگنه اسق  قم،دبيي دانشگنه دانشج اي بسي  اسق  مسرو     خداپيسرت  مهد  -3182
 تهيا  نهدانشگ اجقمنعي عل م فلسفه ااشد كناشننسي دانشج    بنقي  شهيد قيااگنه افزاا  نيم جنقش ميكز سنب 

 ژوهشيپ علمي انجمن اصلي هيوت سرمنن ،عضر    فيهنگين  دانشرگنه  امنم خط تقيين بنيند ائيس"،خياشري  مهد  -3181

 سمنن  فيهنگين  دانشگنه تيبيقي عل م كناشننسي ملطع دانشج  ،"سمنن  فيهنگين  دانشگنه

 بدیم یدانشکده علوم قرآن ییدانشجو جیمسول سابق بس یخرم یمهد -2967

 سي ب بياسي و تحلي  مسو   ، دمنوند دانشگنه مسرقل   دانشرج ان   اسرممي  انجمن دبيي دمنوند  خطيب مهد  -3189
 ، سپند صيتخص فصلننمه مدايمسو   ، دانشج اي بسي  م اضع تقيين ش اا  عض  ، تهيا  اسرقن   شري   دانشرج اي 

 احدو اسممي آزاد دانشگنه فيهنگي ش اا  حل قي عضر   ، دمنوند دانشرگنه  دانشرج اي  نشريان   بي ننظي كميقه عضر  
 آزاد نهدانشگ حل   كناشننسي ملطع دانشج   اسممي آزاد دانشگنه نخقگن  و ج ا  پژوهشگيا  بنشگنه عض  دمنوند،
 دمنوند واحد اسممي



 نزاگننيب مدايات كناشننسي دانشج    سمنن  دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن سنب  دبيي  سيمن خ ش مهد  -3188
 سمنن  دانشگنه

 دانشگاه آزاد واحد بهبهان ییدانشجو جی/مسول اسبق حوزه بسیی/رشته حقوق قضاییدانا یمهد -2744

 كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،اااک پزشرکي  عل م دانشرگنه  واحد دانشرج ان   اسرممي  جنمعه دبيي،دهلننپ ا مهد  -3136
 اااک پزشکي عل م دانشگنه پيسقنا 

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع اجقي؛دانشج   مهد  -3133
 دانشج   صنعت و علم دانشگنه دانشج اي بسري   اسرننه  و هني معنونت و سرينسري   معنونت عضر   احمقي مهد  -3132

 صنعت و علم دانشگنه  آهن ااه مهندسي كناشننسي ملطع
 شنهد دانشگنه تيبيت و تعليم   فلسفه ااشد كناشننسي،اضناي مهد  -3132
 ، جن ب تهيا  واحد اسممي آزاد دانشگنه - آلمن  همکنا  بن المللي بين دكقي  دانشرج   ،ت ك  اضر اني  مهد  -3132

 هاشررق ، جن ب تهيا  واحد اسررممي آزاد دانشررگنه - آلمن  همکنا  بن المللي بين دكقي  دانشررج  .، مکننيک اشررقه
 . مکننيک

 ندسيمه كناشننسي.ملطع دانشج  ،زنجن  دانشگنه بهشرقي  شرهيد  ح زه بياسري  و تحلي  مسرو   ،افيعي مهد  -3131
 زنجن  دانشگنه معد 

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبسي ندگاح زه نمن اوسقن  مهد -3131

 ارفمع پیوسته ارشد کارشناسی دانشجوی مشهد مغنیه جهاد ش هید  پایگاه بس یج  فرمانده س اقی  مهدی -2748

 السالم علیه صادق امام دانشگاه حقوق و اسالمی

 يكناشننس ملطع دانشج  ،طقنطقناي عممه دانشگنه اجقمنعي عل م دانشکده بسري   مسرو   ،محمد  شرنه  مهد  -3138
 طقنطقناي عممه دانشگنه اجقمنعي عل م
  گيم دانشگنه حل   كناشننسي ملطع دانشج  ،گيم  دانشگنه انسنني دانشکده مسو  ،شقينگ مهد  -3163

 مهد  شيافي خ اه ، دكقي  عميا  ، دانشگنه تهيا  -3166

 eMBA اشدا كناشننسي القحصي  فناغ شياف صنعقي دانشگنه نيسقن  فيهنگي گيوه سنب  دبيي شريافي  مهد  -3163
 شياف صنعقي دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي  طقنطقناي، عممه دانشگنه

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو جیشهباز مسئول اسبق بس یمهد -2710

 دانشگنه مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   3 منطله آم ز  دانش بسي  شر اا   عضر   صرندقي  مهد  -3162
 تهيا 

 زدادانشگنه   يبس  ح زه امنم مهد  مجنز  مس   اسننه و فضن يصندق  مهد -3162

 ااشد يهمدا ، دانشج  ملطع كناشننس ننيس يدانشگنه ب عل ايدانشج   يسنب  بس نيمنش، جننش ايصفن  مهد -3161

 مکننيک مهندسي كناشننسي دانشج   مشهد فيدوسي دانشگنه ، دانشج اي بسي  عض  طنلقي مهد  -3161
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع طنهي ؛دانشج   مهد  -3169
 اي بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقداادو  عسگي  مهد -3168



 كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،اامم دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر  ،عسرگي   مهد  -3133
 اامم دانشگنه بي سيسقم مکننيک مهندسي

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع عفقي؛دانشج   مهد  -3136

 دانشگنه بجن اد تا، عض  كنن   مهدو پ ايعل  مهد -3133

 ين ا اض نميمسو   سنب  پ زادهيعل  مهد -3132
 هندسيم كناشننسي ملطع دانشج  ،امييكقيي دانشگنه دانشرج ان   اسرممي  انجمن سرينسري   دبيي،غييتمند مهد  -3132

 امييكقيي دانشگنه مکننيک

 انشگنهد صنناع مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   شرياف  صرنعقي  دانشرگنه  الزهيا هيوت فعن  فخيآبند  مهد  -3132
 شياف صنعقي

 ايدانشج   يبس يانسنن مننبع،محم   يبس تيو تيب ميتعل ، سقهيپ يكناشرننس   تييكنمپ يمهندسر ،فک اوند  مهد -3131
 دانشگنه صداا

 دانشگنه م اد مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشرج اي  بسري   عضر  ،فيضري  مهد  -3131
 شياف صنعقي

 ملطع  دانشج ،امييكقيي دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  اسق  عض  و اسننه مسو  ،خنني قنسرم  مهد  -3139
 عممه دانشگنه دولقي مدايات كناشننسي

 دانشگنه آزاد ش شقز يدانشکده انسنن ايدانشج   يزاده/حل  /مسو   اسق  بس يقنض  مهد -3138

 گنهدانش بي  مهندسي كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،تفيش دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعن ،اعيت قيبن  مهد  -3123
 تفيش

 سمنن   دانشگنه سياسي  مس و  كنن   جهند ،يقيبنن  مهد -3126

 هدانشررکد بسري   مسررو   و اصررفهن  پزشررکي عل م دانشرگنه  بسرري  ميكز  شرر اا  سررنب  عضرر ،كقيي  مهد  -3123
 تهيا  پزشکي عل م دانشگنه ااياني طب دا دااوسنز  تخصصي دكقي  دانشج  ،دااوسنز 
 مهد  كيام پ ا، دانشج   دكقي  مدايات ، كناشننسي ااشد از دانشگنه امنم صند  ع -3122

 هيواحد ااوم يوحد  دانشگنه آزاد اسمم ميمسو   سنب  دفقي تحک يخنن ماكي  مهد -3122
 عل م سيكناشنن دانشج  ،تهيا  دانشگنه سينسي عل م و حل   دانشکده دانشج اي بسي  جننشين،گ داز  مهد  -3122

 تهيا  دانشگنه سينسي
 لطعم دانشج  ،ط سي نصييالدان خ اجه دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر  ،آشرقينني  محقي مهد  -3121

 ط سي نصييالدان خ اجه دانشگنه مقنل اژ  مهندسي كناشننسي
 تهيا  ميو  عليمه ح زه 3 سطح طلقه تهيا  ميو  علميه ح زه زاده محيم مهد  -3121

 خناج داس طلقه مشهد، اهلل حق  اسممي مجمع ميكز  ش اا  عض  سنب ، دانشرج اي  فعن  محمدآبند ، مهد  -3129
 خناج داس طلقه مشهد، اهلل حق  اسممي مجمع ميكز  ش اا  عض  فيدوسي، دانشگنه دا دانشج اي سنب  فعن   قم
 قم ح زه 2سطح طلقه مشهد، فيدوسي دانشگنه مقنل اژ   قم

 نور آبدانان. امیدانشگاه پ هیدجرایشه ییدانشجو جیمحمدنژاد مسول بس یمهد -2706

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع محمد ؛دانشج   مهد  -3123



 السمم عليه صند  امنم دانشگنه اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع محمد ؛دانشج   مهد  -3126
 دانشگنه شهيكيد  علم الهد ديشه ايدانشج   يبس  ييگيو پ يمددكنا مس   بياس  مهد -3123

 زداعلم وهني   يبس تيوتيب ميمسو   سنب  تعل  مياد  مهد -3122

   اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   ميند  مهد  -3122
 شياف دانشگنه ه افضن مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،قيآ  حفظ و قيائت،ملنمي مهد  -3122
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه سينسي عل م و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   ملدسي؛ مهد  -3121
 تحليلن  و عل م واحد آزاد دنشگنه ااشد كناشننسي،دانشج اي و فيهنگي فعن ،نين مهد  مهد  -3121

 لیاردب یدانشگاه آزاد اسالم یبهشت دیشه گاهیپا جیبس ،مسئولیولوژیکروبیم ی،کارشناسیمهران یمهد -2708

 اامم آزاد دانشگنه  حسنبداا  كناشننسي دانشج ،اامم آزاد دانشگنه وآم زش تيبيت مس  ،نند  مهد  -3128
  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يح زه بس نيننم ا جننش  مهد -3123
 و بانلم طنز بنشررگنه عضرر / سرريا صرر معه دبيي تيبيت دانشررکده دانشررج اي بسرري  پناگنه مسرر  ،نظي  مهد  -3126

 سيا ص معه دبيي تيبيت دانشکده كناشننسي،،اميوز وطن اوزننمه كنااکنت ااست

 حسابداری کارشناسی قزوین آزاد دانشگاه دانشجویی بسیج مسول نوروزی مهدی -27۵2

 محل  يمسو   سنب  انجمن اسمم  نسيين  مهد -3122

 انشج  د مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  شر اا   عضر   نظي نيک مهد  -3122

 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي
 يا عم مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي دانشگنه دانشج اي بسي  جننشين نيکقخت مهد  -3122
 دانشگنه آزاد ش شقي ايدانشج   يبي /مسو   اسق  بس ي/مهندسن يزدانا  مهد -3121

 صنعقي گنه،دانش ه افضن مهندسي كناشننسي دانشج  ،شياف صنعقي دانشگنه دانشج اي بسي  فعن ،ا ا  مهد  -3121
 شياف

 دانشج ،كش ا بسي  ملي كنگيه عض ،ا سفي مهد  -3129
 دانشگنه سمنن   يفعن  واحد خ اهيا  بس يحيمق سامهد -3128

 وحد  تحکيم اسممي انجمن ميكز  ش اا  و دانشج ان  اسرممي  جنمعه ميكز  شر اا   عضر   احمد  مهداه -3113

 زنجن  دانشگنه تمد  و تنااخ كناشننسي ملطع دانشج   زنجن  دانشگنه
 حسنبداا  ليسننس خقينگنا نسب حسيني السندا  مهداه -3116
 يقنني/ مسو   پشق ن يپ ا/ ادب  جنبي هامهد -3113
 هاعسل   كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   ي/ مسو   بس  سيحد هامهد -3112
 ن ا ينمپ حسنبداا  كناشننسي ملطع دانشج   دام ن  ن ا پينم دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر   سرفيدان   مهداه -3112

 دام ن 
 دانشگنه سمنن   يمسو   كنن   دفنع ملدس بس يمننيسل هامهد -3112

 اوابط اشدا كناشننسي،مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  اسننه و سرناقي   سرنب   معنونت،عليمحمد  مهداه -3111
 مداس تيبيت دانشگنه المل  بين



 يبهشق ديخ اهيا  شه گنهاسنب  پن ،مسو  يپزشک يمهندس يمحمدپ ا،كناشننس هامهد -3111
 سنا  فيهنگين  دانشگنه دانشج اي بسي  سنب  مسو  ،محمدپ ا مهداه -3119
 نسيكناشن ملطع دانشرج    خ اازمي دانشرگنه  دانشرج اي  بسري     ح زه تيبيت و تعليم مسرو    ن اوز  مهداه -3118

 خ اازمي دانشگنه( جنن ا  عل م) شننسي زاست
 ملطع دانشج ى،غيب تهيا  واحد اسممى آزاد دانشگنه دانشج اى بسي  ميكزى ش ااى عضر  ،نهند چياغى مهدى -3113

 غيب تهيا  واحد اسممى آزاد دانشگنه مکننيک مهندسى كناشننسى
 عميا  مهندسى كناشننسى ملطع قم ازاد دانشگنه دانشج اى،بسي  عض ،زاده سلمن  مهدى -3116

 انشگنهد مکننيک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   تهيا  دانشگنه دانشج اي بسري   عضر   آبند  بهمن مهد  -3113
 تهيا 

 مهد  زااع مسو   جهند  ح زه شهيد آواني -3112

 مهد  عقند  دانشکده دامپزشکي گيمسنا -3112

 مهد  كنشنني فعن  فيهنگي -3112

 مهدانا حلداد  ج  مسو   تحلي  پناگنه بلية اهلل گيمسنا -3111

 كناشننسي، كناشننس دفقي طياحي و بيننمه ااز  آم زشيمهياد شنهي ، دانشج    -3111

 يسينس عل م كناشرننسي  ملطع دانشرج   ،تهيا  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،نجفي مهياد -3119

 تهيا  دانشگنه
 سينسي عل م اشقه كناشرننسي  دانشرج   ،اصرفهن   دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه جننشرين ،ااد احمد  مهيا  -3118

 اصفهن  دانشگنه
 دانشگنه آزاد ب شهي ايدانشج   يبس  ن يو تقل يحل  / مسو   اوابط عم م ي/ كناشننس بهزاد مهيا  -3193

 كيدسقن  قن اس م اضع تقيين ش اا  دبيي.سنندج ميكز ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسري   مسرو    اضرناي  مهيا  -3196

 سنندج ميكز ن ا پينم دانشگنه كشنواز  مهندسي كناشننسي دانشج  
 سرريسررقن   دانشررگنه دانشررج ان  اسررممي انجمن ميكز  شرر اا  سررنب  عضرر ،اصررفهنني افيعين  مهيا  -3193

 وبل چسقن  سيسقن  دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،وبل چسقن 
   نس جان ا  نميدانشگنه پ يانسنن  يويمسو   ن يعيشف مهيا  -3192

  علم الهد ديشه يعلم گنهامسو   اسق  پن يماكي مهيا  -3192
 يليدانشگنه محل  اادب يقننيمسو   سنب  پشق  اص ي مهيداد -3192
 گنهدانش منلي مدايات ااشد كناشننسي دانشج    صند  امنم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   عضر    چ بداا  مهيداد -3191

 صند  امنم
 يسقن ل دانشگنه معد  مهندسي كناشننسي ملطع،ليسقن  دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه دبيي،احمنني مهيداد -3191
 ننسيكناش ملطع دانشج   خ اازمي دانشگنه فني دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   عقنسري  مهيداد -3199

 خ اازمي دانشگنه مکننيک مهندسي
 دانشگنه بجن اد ايدانشج   يسنب  بس مسو   ، نظي اققصند، ن امحمد مهيداد -3198

 زدادانشگنه  يناآو ديشه گنهامس   اسق  پن يخنن يسيمهيزاد ع -3183



 گنهدانش فيزاک كناشننسى ملطع دانشج ى،شنهد دانشرگنه  اسرممى  انجمن ميكزى شر ااى  عضر  ،االخننى مهيننز -3186
 شنهد

 يمدانشگنه جنمع عل ايدانشج   يبس يفيهنگ  اطمعن   / مسو   كنن   هن  فننوا ي/ كناشرننس  يجمنل مهيننز -3183

 اسقن  ب شهي  كنابيد

  كنابيد يدانشررگنه علم ايدانشررج   يبسرر يفيهنگ / معنو   حسررنبداا ي/ كناشررننسرر يميجعفي ابياه مهين ش -3182
 ب شهي   اسقننداا

 شياف دانشگنه عميا  مهندسي كناشننسي القحصي فناغ ، اصفهنني مهزانا -3182

 شنهد دانشگنه فيزاک كناشننسي ملطع دانشج  ،شنهد دانشگنه مسقل  اسممي عض انجمن،احمد  مهسن -3182
 نسيكناشن ملطع دانشج  ،الدان اص   دانشگنه دانشکده دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،جعفي  مهسرن  -3181

 الدان اص   دانشکده حداث و قيآ  عل م
نه دانشگ  ايدانشج   يواحد خ اهيا  بس يانسنن  يوي/مسو   ن يبهداشرت عم م  يزاده/كناشرننسر   خ يشر  مهسرن  -3181

 ب شهي يعل م پزشک

 تهيا  دانشگنهGIS مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   تهيا  دانشگنه مسجد خ اهيا  ش اا  عض  مهسنابين  -3189
 ندسيمه كناشننسي ملطع دانشج  ،دبييسقن  و ااهنمناي هن  دواه دا ب دم ام ز  دانش فعن  بسي ،مهسرنلطفي  -3188

 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه شيمي
 تهيا  دانشگنه الهين  دكقي  دانشج   تهيا  دانشگنه الهين  دكقي  دانشج   معين مهنن -3933
  و نهند اهقي ايدانشج   يبس ني، از فعنل زدا، آزاد  ي، پزشک يمهننز خنمس -3936
 مهندس سجند علي زاد، مداس دانشگنه -3933

س  ابق بس  یج دانش  جویی دانش  گاه بین المللی امام   مس  ؤل مهندس س  جاد علی زاد، مدرس دانش  گاه -2840

 خمینی)ره(، نایب رئیس سابق شورای بسیج دانشجویی استان قزوین

 دانشگنه ليميپ مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  عضر   مهين بين  -3932
 تهيا  امييكقيي

 کارش  ناس  ی،تهران دانش  گاه اجتماعی علوم دانش  کده بس  یج خواهران اس  بق مس  ئول،کش  اورز مهین -284۵

 تهران دانشگاه اجتماعی علوم پژوهشگری

 ینور ترکالک امیدانشگاه پ ییدانشجو جی/مسئول بسی/حسابداریلیهل نیمه -2849

 لطعم دانشررج  ،بهشررهي ميكز ن ا پينم دانشررگنه دانشررج اي بسرري  اهلل بليه حضرري  ح زه فيمننده،اميي  ميثم -3931
 بهشهي ميكز ن ا پينم دانشگنه حل   كناشننسي

 ااشند اسقن  همدا   ميكز فيهنگ و هني ادااه    نلمهاد ديشه گنهاپن،و آم زش  تيمعنونت تيب  بنقي ثميم -3939

 عماریم مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوئ،بابل سما دانشکده دانشجوئی بسیج مس ئول ،بهمنش میثم -2846

 آزاد دانشگاه

 يدانشگنه عل م پزشک يجنمعه اسمم   يمس اييزايم گيب ثميم -3963



 شهياسقن  ب   كنابيد يدانشگنه جنمع علم ايدانشج   يبس يحل  / معنو  فيهنگ يپنامن  / كناشننس ثميم -3966

 قحصي ال فناغ،امييكقيي صنعقي دانشگنه معد  مهندسي دانشرکده  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،زاده حسرين  ميثم -3963
 امييكقيي صنعقي دانشگنه معد  مهندسي ااشد كناشننسي

 يهندسو م يدانشکده فن ايدانشج   ي/ مسو   سنب  كنن   وازش و ج انن  بسيميشر  ي/ مهندسر  خضري  ثميم -3962
 دانشگنه آزاد ب شهي

 م سررسرره  عميا  تکن ل ژ  مهندسرري،شررهي  9 ح زه دا فليه ولي نمناندگي شرر اا  عضرر ،احيمي ميثم -3962
 خ زسقن  جهنددانشگنهي

 عل م گنهدانش از سنجي شن ااي كناشننسي،تهيا  پزشکي عل م دانشرگنه  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،زااعي ميثم -3962
 تهيا  پزشکي

 ج ايدانش بسي  ميكز  ش اا  عض  طقنطقناي، عممه دانشرگنه  دانشرج اي  هين  اسرق   مسرو   ،سرعيد   ميثم -3961
 طقنطقناي عممه دانشگنه عم مي اوابط اشقه دانشج  ،طقنطقناي عممه دانشگنه

 يدانشگنه مذاهب اسمم ايدانشج   يح زه بس يفعل نيجننش،فله و حل     دانشج  دكقي  محمد ثميم -3961
 عل م نهدانشگ بيه شي كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،بنب  پزشرکي  عل م دانشرگنه  بسري   مسرو   ،پ ا مهد  ميثم -3969

 بنب  پزشکي
 قم معص ميه ح زه اسقند و خناج داس طلقه دانشگنه و ح زه اسقند و پناداا  جقهه عض  انا  ميثم -3968

 مهندسي اشدا كناشننسي القحصي  فناغ،تهيا  دانشگنه فني دانشکده بسي  اسق  جننشين،سريدم سر     مييسرنجد  -3933
 مداس تيبيت دانشگنه بي 

 محقق ییدانشجو جیبس قیسا نیجانش یفخر یرعلیم -2821

  هیازوم یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیمسئول اسبق بس یکانی رکاظمیم -2822

 آزاد گنهدانشرر مدايات دكقي  ملطع دانشررج ،بنب  مييزاك چکخن  بسرري  پناگنه فيمننده،احمد  طنلقي مييكنمقيز -3932

 قنئمشهي
 هيااوم يدانشگنه عل م پزشک ايدانشج   يسنب  بس نيجننش  م س   سفاييم -3932
 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس يننيو چ ب، پشق عاصنن يمهندس ، حم د عنديم -3932

 اسق  دبيي-،كش ا سياسي هن  دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي هن  انجمن اتحنداه اسق  دبيي-دانني ميکنئي  -3931
 داياتم ااشد كناشننسي القحصي  فناغ،كش ا سياسي هن  دانشگنه مسقل  دانشرج ان   اسرممي  هن  انجمن اتحنداه
 تهيا  دانشگنه اسننه

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع ؛دانشج   ميمد -3931
 دانشج  ،يا ته دانشگنه بسي  آم زش معنو  ، تهيا  دانشگنه فيزاک دانشکده بسي  سنب  مسو  ،اصرنبقي  ميمد -3939

 تهيا  دانشگنه مهندسي فيزاک كناشننسي ملطع
  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس ينسيمسو   س- نلهيب مديم -3938
  ين ا اادب نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس تيتيب ميجعفيزاده مسو   تعل مديم -3923

 رازینور ش امیدانشگاه پ ییدانشجو جیزاده، مسئول بس یحاج الدیم -2801



 و علم شگنهدان فيهنگي دفقي و دانشج اي بسي  سنب  ،عض (ع)الحسرين  محقن  هيوت تشرکل   عضر   حليلي ميمد -3923
 اايا  صنعت و علم دانشگنه( الکقيونيک)بي  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   اايا  صنعت

 ننسيكناش تحصي  حن  دا(،وحد تحکيم اتحنداه عض )اسفياان دانشرج ان   اسرممي  انجمن دبيي،سرنجي   ميمد -3922

 مکننيک مهندسي اشقه
 بسي   زهح مکه،مسو   شهدا  بسي  پناگنه مکه،مسو   شهدا  دانشکده تيبيت و تعليم مسرو   ،گي شرخم  ميمد -3922

 تهيا  فيهنگين  دانشگنه عيب ادبين  و زبن  دبيي  كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  فيهنگين  دانشگنه
 اد ب شهيدانشگنه آز يو مهندس يدانشکده فن ايدانشج   يبس ي/ معنو  فيهنگکيمکنن ي/ مهندسيفاشي مديم -3922

/ نبهناچ دااناي عل م و داانن اد  دانشگنه دانشج ان  اسممي انجمن ملنم قنئم و سرينسي  مسرو   ،صرنلحي  ميمد -3921
 و نن اد داا دانشگنه سنز  كشقي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،نشريان   بي ننظي كميقه اصرلي  عضر   دوسرن  
 چنبهنا دااناي عل م
 لطعم دانشج  ،بنب  صنعقي دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   و ح زه جننشرين ،صرفيخنني  ميمد -3921

 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه مکننيک مهندسي كناشنلسي

 ستانا ثاراهلل سپاه فرهنگی مشاور باهنر، شهید دانشگاه دانشجویان اسالمی جامعه سابق دبیر،عرب میالد -2808

 کرمان باهنر شهید دانشگاه از ریاضی کارشناسی،کرمان

  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يمسو   دفنع ملدس بس يماكي مديم -3928

 ميمد محمد  ، كناشننسي معمنا  دانشگنه قم -3923

 قن  همدا اس ينيالحس ديشه  فلسفه ،مسو   قيااگنه جهند خاااشد ، اشقه تنا يكناشننس  دانشج   مياد مديم -3926

 يآندا ادواا مخقلف و فعن  قي قديم يدانشکده عل م قيآن ايدانشج   يبس يمس   كنن   بنزاس يم ساني مديم -3923
   ين ا اادب نميپ ايدانشج   يفنوا بس زادهمسو  يول مديم -3922

 هیاروم یدانشگاه صنعت ییدانشجو جینژاد مسئول بس وسفی الدیم -2800

 زداعلم وهني  يداحمدكنظميشه ايدانشج   يبس  مسو   سنب  جهند  مدمنص ايم -3922

 نس جادانشگنه   آم زش دانشکده كشنواز نيجننش  كشنواز يمهندس ياص  كناشننس يبيهنن ننيم -3921

 -ز ب شهين ا ميك نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس  ميكز  نيم افزاا/ عض  سنب  ش اا ي/ اشقه مهندس جعفي ننيم -3921

 دانشگنه آزاد ب شهي يليتکم م يدانشکده تحص ايدانشج   يبس يمعنونت علم

 ا خ اهي واحد سينسي شنهيود،معنونت پزشکي عل م دانشگنه دانشج اي بسري   خ اهيا  واحد مسر و   گ اهي مينن -3929
 عم مي پزشکي اشقه دكقي  ملطع دانشج اي

 ا  يفهح دكقي  ملطع دانشج   مشهد پزشکي دانشکده دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عضر   مييصرداائي  مينن -3928
 مشهد پزشکي عل م دانشگنه پزشکي

 كنن   دانشگنه آزاد گيمسناميمد جعفي  مسو    -3923

 فيهنگي ح زه بسي  دانشج اي دانشگنه ازاد واحد سنندج مسو  ،دامپزشکي دكقي ،ميمد حسن ند -3926

 بسي  دانشج اي دانشگنه ازاد اسممي واحد سنندج مسو  دكقي  مدايات دولقي  دانشج  يمد فخيااي م -3923

 ميمد قيبنني فعن  ااهنگي دانشگنهي -3922



 دانشجویی دانشگاه آزاد گرمسار میالد مصدق مسئول بسیج -28۵0

 حدوا مسقل  دانشج ان  اسرممى  دبييانجمن،)ااذه واحد مسرقل   دانشرج ان   اسرممى  دبييانجمن زاده ميمدخندم -3922
 ااذه آزاد دانشگنه ابزاادقي  و كنقي  بي  مهندسى كناشننسى ملطع دانشج ى(،ااذه

 نهدش دانشگنه پزشکي مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،شنهد دانشگنه ميكز  ش اا  عض ،صدقي نندان -3921
 نس جادانشگنه   جهند نيجننش خاتنا يپيوا كناشننس ديشه نيننزن -3921

 ناشننسيك ملطع دانشج اي،انس ج دانشگنه شهيدميثمي ح زه دانشج اي بسري   جهند  مسرو   ،شرهيدپيوا  ننزنين -3929
 انس ج دانشگنه تنااخ

 انشکدهد عقي  و قيا  كنن   ازد، دبيي صدوقي شهيد پزشرکي  عل م دانشرگنه  زاواه نشرياه  سريدبيي ،حيدا  ننهيد -3928
 ازد پزشکي عل م دانشگنه منمناي كناشننسي ملطع دانشج  ،"ازد منمناي پيسقنا 

 خص صي حل   ااشد كناشننسي،قضنايه ق ه حل قدانن  بسي  عض ،دائي پ ا داگنه ننهيد -3913
 سن  2 مد  به منزنداا  فننوا  و علم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض "،صدقي ننهيد -3916
 مسو   اسننه يفناس ن يپ ا اشقه ادب  فخي ديننه -3913

ن ا ميكز  نميدانشگنه پ ايدانشج   ي/ مسو   سنب  كنن   قيآ  و عقي  بسيشرننس  سرت ا/اشرقه ز  يقنسرم  ديننه -3912
 ب شهي

 ننسيكناش "پيست خدا شهيد ح زه مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسي  خ اهيا  ح زه ننصري  جننشرين   ننهيد -3912

 مداس تيبيت دانشگنه از ژئ م اف ل ژ  ااشد
انشگنه آزاد د يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش ااياوانشننس ي/ كناشرننس يميابياه نجمه -3912

 ب شهي

 ملطع دانشررج  ،مداس تيبيت دانشررگنه دانشررج اي بسرري  ميكز  شرر اا  عضرر ،آبند  حسررين بنقي  نجمه -3911
 مداس تيبيت دانشگنه سيزمين آمناش ااشد كناشننسي

 ب شهي يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش ااينيبنل يفيد /اشقه اوانشننس  ياتحي نجمه -3911

 دانشگنه دنيب تيبيت كناشننسي ملطع دانشج  ،گيم  دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه ش اا  عض ،عقنسري  نجمه -3919
 گيم 

  شهين ا ب نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يانسنن يوي/ مسو   سنب  نيميش ي/ اشقه مهندس محمد نجمه -3918

  لقحصي ا فناغ منلي مدايات ااشد كناسننسي كنابيد  علمي دانشگنه اسنتيد بسي  عضر   چهناطنقي واسرطه  نجمه -3913
 تهيا  تحليلن  و عل م واحد آزاد دانشگنه از
 ز ب شهين ا ميك نميدانشگنه پ ايدانشج   يبس يو بياس  ي/مسو   سنب  كنن   تحلن ي/اشقه اله  آبند ندا -3916

 یکارشناس مقطع دانشجوی،اصفهان مرکز نور پیام دانشگاه اسالمی انجمن س یاس ی   دبیر،احمدی نرگس -2872

 اصفهان مرکز نور پیام دانشگاه روانشناسی

 يومعناف اسمم يقيعل م تيب يكناشننس،نژاد ينيگس السندا  هنشم -3912
 لطعم دانشج  ،بنب  ن شييواني صرنعقي  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،للب حسرين  نيگس -3912

 بنب  ن شييواني صنعقي دانشگنه افزاا نيم مهندسي كناشننسي



 بهقهن  نيخنتم االنق يخ اهي دانشگنه صنعق  يبس ،يو بياس  ي،تحل ستاز طيمح يمهندس ن ،،انيگس داشند -3912

شگنه آزاد دان يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس  ميكز  / عض  ش ااياوانشرننس  يدهقن / كناشرننسر   نيگس -3911
 ب شهي

 گنهافيانسه/مسو   پن ن ي/ادبينحيس نيگس -3911

 لطعم حداث و قيآ  عل م دانشج  ،منزنداا  دانشگنه(س)زانب حضري   خ ابگنه انسرنني  نييو ،شريبقين   نيگس -3919
 منزنداا  دانشگنه كناشننسي

 گنها/مسو   پنيعچيش/بنغقنن نيگس -3918

 بس  یج خواهر آموزان، مس  ئول دانش اس  المی های انجمن اتحادیه ملی قرارگاه عض  و"،عس  کری نرگس -2884

 النگی دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی مقطع دانشجوی،"گیالن دانشگاه فنی دانشکده دانشجویی

 شهيقدس دانشگنه بي شيمي كناشننسي ملطع دانشج  ،شهيقدس دانشگنه بسي  عض ،گ داز  نيگس -3996
 حل    كناشننسي ملطع دانشج  (،ع) صرند   امنم دانشرگنه  حل    كناشرننسري   ملطع دانشرج   ،مطلقي نيگس -3993

 (ع) صند  امنم دانشگنه
 ل  ح كناشننسي دانشج  ،ميكز تهيا  دانشگنه دانشج اي بسي  فيهنگي سرينسري،   شر اا   عضر  ،ن ا  نيگس -3992

 مطهي  شهيد دانشگنه
 يييكقيام مييدانشکده پل ايدانشج   يمسءو  بس ي؛ييكقيام مييپل يمهندس يپننه؛ كناشننس يعل من اني -3992

 مقطع التحص  یل فارغ،یزد دانش  گاه واحدخوهران دانش  جویی بس  یج س  ابق مس  ول،بروجردی نس  ترن -288۵

 یزد دانشگاه شیمی مهندسی کارشناسی

 معص مه دانشگنه دام ن  پناگنه ميداني/نييو  انسنني نسقي  -3991

 ندسیمه کارشناسی مقطع دانشجوی،البرز پزشکی علوم دانشگاه خواهران بسیج مسئول،رض ایی  نس رین  -2887

 بهداشت

 دانشگنه  بسي ميكز  ش اا  عض  و تيبيقي عل م و  اوانشننسي    دانشکده پناگنه خ اهي جننشين زااعي نسريان  -3999
 خ اازمي دانشگنه اوانشننسي كناشننسي ملطع دانشج   خ اازمي

 لطعم دانشج  ،تهيا  مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،آبي تلخ شرنهپي   نسريان  -3998

 تهيا  مداس تيبيت دانشگنه شننسي زاست ااشد كناشننسي
 يپزشک دانشگنه عل م  ايدانشج   يحيف د  بس هااسرق  نشي  يي/ سريدب هاعل م ت ذ ي/ كناشرننسر    بنمي قهينسر  -3983

 ب شهي

 يکيوبي ل ژ م اشقه القحصي  فناغ شهيكيد آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن دبيي زاده بخشي نسيم -3986

  شهيب ياهلل دانشگنه عل م پزشک هيمنقظيا  بل وتي/مس   ه  يپزشک  /اشقه كقنبداا اياضن نصياهلل -3983

 ل مع كناشننسي ملطع دانشرج   ،منزنداا  فننوا  و علم دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   جننشرين ،عيب اهلل نصري   -3982
 منزنداا  فننوا  و علم دانشگنه كنمپي تي

 تربیتیعلوم کارشناسی،ساری خواهر فرهنگیان دانشجویی بسیج مسئول،محله نظام -2860



 لطعم دانشج  ،افسنجن  پزشکي عل م دانشگنه دانشج ان  اسرممي  انجمن ميكز  شر اا   عضر  ،اميني نفيسره  -3982
 افسنجن  پزشکي عل م دانشگنه منمناي كناشننسي

 نمنايم كناشننسي ملطع دانشج   سمنن  آزاد دانشگنه دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر   آقنبنبناي نفيسره  -3981

 سمنن  آزاد دانشگنه
 دانشگنه سمنن   يفعن  واحد خ اهيا  بس ينيسندا  حس سهينف -3981

 معص مه دانشگنه دام ن  پناگنه اسقمي/پشقيقنني نفيسه -3989

 دانشکده سما دانشگاه آزاد بوشهر ییدانشجو جی/ مسئول بس وتریکامپ یپور/ کاردان میکر نینگ -2866

 زدادانشگنه علم و هني  ياتن  يكنن  ي)ع(ودبيامنم حسن مجقق ايدانشج  وتيمسو   ه  كمنقي ن اب -3833

  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يبس يعنبد مسو   فيهنگ يعقدالله دان  -3836
 ي بسي  دانشگنه آات اهلل حنئي  ميقدو پژوهش يعلم يلافضن دان  -3833

  ياادب ن انميپ ايدانشج   يبس يمسو   علم  مهنجي دان  -3832
 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يبس  يانسنن  يوين  ن اوز دان  -3832

 دانشگاه خرد بوشهر ییدانشجو جی/ مسئول بسیحسابدار ی/ کارشناسیسوندیابهت ع لوفرین -264۵

 مهندسي يكناشننس ملطع دانشج  ،سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  دانشگنه دانشج اي بسري   عضر  ،بيفيه نيل في -3831
 سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  دانشگنه خنک عل م

 شننسي استز كناشننسي،تهيا  دانشگنه عل م پيداس دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  سنب  عض ،داواشري  نيل في -3831
 تهيا  دانشگنه م لک لي سل لي

 خ اهي سن ،جننشين 2 ط   دا گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   ح زه ميكز  شر اا   عضر  "،زحمقکش نيل في -3839
 كنن   ، عض 83 سن  دا گيم  دانشگنه بسي  علمي كنن   ، مسو  98 سن  دا گيم  دانشگنه دانشج اي بسي  ح زه

 كشنواز  يمهندس كناشننسي دانشج  ،"(سينسي) اف  نشياه و گيم  دانشرگنه  دانشرج اي  بسرق   تحلي  و بياسري 

 گيم  دانشگنه
 الهين  يكناشننس،اااک دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن سنب  ميكز  ش اا  عضر  ،بنني قيبنني نيل في -3838
 اااک دانشگنه قيآني عل م و

 دانشگاه آزاد بجنورد ییدانشجو جی، مسئول سابق بس انیعیرب ماین -2614

 ن ا نميهمت دانشگنه پ ديح زه شه  يو تحل يمس   بياس يليسقنن منين -3866

 دسیمهن کارشناسی مقطع دانشجوی،بابل نوشیروانی صنعتی دانش گاه  بس یج  حوزه مس ئول ،مهرجو نیما -2612

 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه مکانیک

 جننشين دانشگنه عل م كشنواز  و مننبع طقيعي گيگن  ، نيمن هند  نژاد كينسي -3862

 ننسيكناش ملطع دانشرج    احمد ب اي و كهگيل اه اسرقن   دولقي دانشرکده  نشرياه  واحد جننشرين  گ داز  وجيهه -3862
 انس ج دانشگنه گينهي شننسي زاست

 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يبس   ييگيو پ ي.بياسنميپ ديحو -3862

 دانشگنه شهيكيد ايدانشج   يادواا بس يتنج ديوح -3861



 القحصي  فناغ  مننط  دا حض ا   سنبله سرن   ده از بيش بن جهند  اادوهن  دا فيهنگي فعن "  پ ا جم  وحيد -3861
 تهيا  دانشگنه ااتقنطن  عل م ليسننس  "تهيا  دانشگنه

 دانشگاه جامع دامغان  ییدانشجو جیبس  میحضرت ابراه گاهیبرق ، فرمانده پا یمهندس انیجالل دیوح -2618

  گسقيداد  كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يبس  ميكز  حل   / عض  سنب  ش اا ي/ كناشرننس  يخيم ديوح -3868
 ب شهي

 هشقيب شهيد دانشگنه اققصند ااشد كناشننسي،صنعت و علم دانشگنه فيهنگي دفنتي مجمع دبيي،عزاز  وحيد -3833

 یکارشناس مقطع دانشجوی،همدان صنعتی دانشگاه دانشجویی بس یج  س ابق  مس ئول ،وند عظیمی وحید -2621

 برق مهندسی

 گيگن  يعيقو مننبع ط  دانشگنه عل م كشنواز ايدانشج   يح زه بس تيو تيب ميمسو   تعل س،يبن يكنتق ديوح -3833

 احدو اسممي آزاد دانشگنه دانشج اي بسي  مسو   و مسلمن  دانشج ان  جنمعه تشرک   م سرس ،كشرنواز   وحيد -3832
 انس ج واحد آزاد دانشگنه عميا  مهندسي ااشد كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج

انشگاه د ییدانشجو جیاسبق بس مسئول/  دانشگاه شاهد یاهپزش ک یارش د گ  یکارش ناس    یکالنتر دیوح -2620

 السالم هیعلامام سجاد  یمرکز راهبرد پژوهشگر/شاهد

 دانشگاه شاهد ییدانشجو جیاسبق بس مسئولی، کالنتر دیوح -262۵

 لیاردب یدانشگاه ازاد اسالم ییدانشجو جیمسئول بس یمتق دیوح -2629

 عم مي  ش اا عض  خ اازمي دانشگنه گفقمن  نشياه مسو   خ اازمي دانشگنه تشکيم  دبيي" زمن  نجفي وحيد -3831
 خ اازمي دانشگنه اوانشننسي اشقه كناشننسي ملطع دانشج   "دانشج ان  اسممي انجمن اتحنداه

 دانشج   مشکن  علميه ح زه 3 سطح طلقه ، شياف صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي اشرقه  انشرج    ول   وحيد -3839
 مشکن  علميه ح زه 3 سطح طلقه ، شياف صنعقي دانشگنه شيمي مهندسي اشقه
 نس جا يدانشگنه دولق  يبس يمس   بنزاس ينسيعل م س سننسيل  دانشج  يداسمميوح -3838

 کارشناسی مقطع دانشجوی اردبیل واحد اس المی  ازاد دانش گاه  دانش جویی  بس یج  مس ئول  متقی وحید -2604

 اردبیل اسالمی آزاد دانشگاه حقوق

 يوا يسممت ش يمجقمع ام زش عنل ايدانشج   يبس ينسيعقند  پ ا معنو  س وهنب -3826

   حل اشقه كناشننسي ملطع دانشج  ،تنلش آزاد دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   شر اا   عضر  ،اسرممدوسرت   وادا -3823
 آزاد دانشگنه

 هیاروم یدانشگاه صنعت ییدانشجو جیزاده مسئول اسبق بس یحاج هاتف -2600

 /مسو   اسق  دانشکده عل م آب دانشگنه آزاد ش شقيي/دامپزشکيهنتف ميدان -3822

 شگنهدان دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  و زاست محيط و عميا  دانشکده بسري   مسرو    اب احسرني  هند  -3822
 امييكقيي صنعقي دانشگنه زاست محيط و عميا  مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي

 كناشننسي،فيهنگي فعن ،اميني هند  -3821



 دسيمهن كناشننسي ملطع دانشج   آذابناجن  مدني شهيد دانشرگنه  دانشرج ان   اسرممي  جنمعه دبيي آتين هند  -3821
 آذابناجن  مدني شهيد دانشگنه افزاا نيم
انشگنه د يدانشکده عل م انسنن ايدانشج   يبس ي/ مسو   كنن   طب اسمم حسنبداا يبيدا / كناشرننسر    هند -3829

 آزاد ب شهي

 مهندسي نسيكناشن ملطع امييكقيي صنعقي دانشگنه عميا  دانشکده دانشج اي بسي  سرنب   مسرو    بهل لي هند  -3828
 امييكقيي صنعقي دانشگنه عميا 

 السمم عليه صند  امنم دانشگنه مدايات و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   انجقي هند  -3823

 كقي د ملطع پزشکي دانشج  ،ازد صدوقي شهيد پزشکي عل م دانشگنه مسقل  اسممي انجمن دبيي،زااع هند  -3826
هند  ژان  ، عضر  شر اا  ميكز  بسري  دانشرج اي دانشرگنه امنم صرند  ع، دانشج   ملطع كناشننسي عل م        -3823

 سينسي

 شنواز ك اققصند كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه كشنواز  دانشگنه فيهنگي ش اا  عض ،شفي  هند  -3822

 تهيا  دانشگنه
 ايدانشج   يزاده مسلو  اسق  قيآ  و عقي  بس ييوانيش  هند -3822

 ين ا ميكز گيم نميدانشگنه پ ايدانشج   يثپه مسو   بس ينثيغ  هند -3822
  ياادب يعل م پزشک ايدانشج   يبس ينسياله زاده مسو   س ضيف  هند -3821
 ناغف  صنعت و علم دانشگنه اهلل حزب دانشج ان  مجمع ميكز  ش اا  دواه دو عض  و اسرق   دبيي  قدامي هند  -3821

 و علم نهدانشگ صنناع مهندسي كناشرننسي   و طقنطقنئي عممه دانشرگنه  اجيااي مدايات ااشرد  كناشرننسري   القحصري  
 صنعت

 انشج  د  كش ا بسي  م اضع تقيين ش اا  عض  زنجن ، دانشگنه دانشرج اي  بسري   ح زه مسرو     كيمي هند  -3829
 تهيا  دانشگنه انسنني مننبع مدايات ااشد كناشننسي

 یجبس کشوری مواضع تبیین شورای عضو زنجان، دانشگاه دانش جویی  بس یج  حوزه مس ئول ،کرمی هادی -2606

 تهران دانشگاه انسانی منابع مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی،دانشجویی

 کارشناسی دانشجوی مشهد فردوسی دانش گاه  دانش جویان  اس المی  جامعه س ابق  دبیر گلس رخی  هادی -26۵4

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم ارشد

 ناشننسيك ملطع دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه نفت دانشکده دانشرج اي  بسري   مسرو    نيک مياد  هند  -3826
 امييكقيي صنعقي دانشگنه نفت مهندسي

 دانشگنه بجن اد اي، فعن  دانشج  ايمصطفن  هند -3823

 دانشگنه مدايات اشقه دكقيا  دلنشج   دانشگنه مداس. فيهنگي كناشننس ملدسي هند  -3822

گنه دانش يو مهندس يدانشکده فن ايدانشج   يبس  ميكز  بي / عضر  سنب  ش اا  يهنشرم زاده/ مهندسر    هند -3822
 آزاد ب شهي

 رجندینور ب امیدانشگاه پ جیمسول بس یآباد هاشم -26۵۵

 هن بهق نيخنتم االنق ياسق  دانشگنه صنعق  ميكز  / عض  ش ااکيمکنن ي/كناشننس مهندس هنشم عقند -3821



  ياادب يعل م پزشک  دانشکده پيسقنا  يمسو   بس يهنشم قنسم -3821
 امنم نهدانشگ آم زشي مدايات ااشد كناشننسي دانشج  ،اجناي شهيد دانشگنه سنب  خ اهي جننشرين ،اخمقي الهنم -3829

 ع صند 
 ش شقي يخ اهيا  دانشکده عل م پزشک ايدانشج   يبس ني/جننشها/ت ذ ييالهنم ام -3828

 فيزاک كناشننس،چنل س دانشج اي بسي  دفقي ش اا  عض ،تقنا شعقنني الهنم -3813
 دام ن  ن ا پينم دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض  طيقي الهنم -3816
 شگنهدان خناجه زبننهن  و ادبين  دانشکده دانشج اي دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،پ ا علي فمح الهنم -3813

 طقنطقناي عممه دانشگنه عيب ادبين  و زبن  كناشننسي ملطع دانشج  ،طقنطقناي عممه
 زشکيپ شننسي اامني ااشد كناشرننسري  ،مداس تيبيت دانشرگنه  بسري   سرينسري   سرنب   معنونت،آبند  فيض الهنم -3812

 مداس تيبيت دانشگنه
 معص مه دانشگنه دام ن  پناگنه مسو   فيهنگيالهنم لطفي  -3812

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس يبنزاس_ احمد هيهنن -3812

 ناشننسيك ملطع دانشج  ،سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  عل م دانشرگنه  آفقنب دخقيا  كنن   دبيي،بهيامي هننيه -3811
 .سنا  طقيعي مننبع و كشنواز  دانشگنه ميتعداا  مهندسي ااشد،

 دانشگنه حل   و فله اشقه كناشننسي ملطع دانشج  ،انس ج دانشرگنه  دانشرج اي  بسري   فعنلين،پ  هيمز  هننيه -3811

 انس ج دولقي
 يافش دانشگنه ه افضن كناشننسي دانشج  ،شياف دانشگنه ن ا ااهين  اادو سنب  خ اهيا  مسو  ،اسقمي هد  -3819
 دانشگنه سمنن   يحضي  معص مه واحد خ اهيا  بس گنهامسو   پن ن يتياب هاهد -3818

 ش شقي يدانشکده عل م پزشک ايدانشج   ي/مسو   اسق  بسيپزشک تا/ف ايليه من  اسمع -3813

 نسيكناشن ملطع دانشج  ،سرينسي  عليدتي بهشرهي، م  واحد ن ا پينم دانشرگنه  سرنب   خ اهي جننشرين ،اكقي  الهه -3816

 بهشهي واحد ن ا پينم دانشگنه اوانشننسي
 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس يمنل_داپ ايالهه ح -3813

  ياادب يدانشگنه آزاد اسمم ايدانشج   يبس ينسيحل  ،معنو  س يالهه دژبيد،كناشننس -3812
  ايانشج د  يواحد خ اهيا  بس   زاو بيننمه ا م ي/  مسو   تشک يپزشک  كقنبداا ي/ كناشرننس  الهه غضرنفي  -3812

 ب شهي يدانشگنه عل م پزشک

 دانشگنه آزاد واحد بنداعقنس اي دانشج  يبس  ش اا عض ي،دوام نايال -3812

كناشرننسري ااشد    ،فعن  دانشرج اي دانشرگنه هن  صرنعقي شرياف و علم و صرنعت اايا      ، الينس دوامي -3811
 مهندسي صنناع، دانشگنه هن  صنعقي شياف و علم و صنعت اايا 

 2 سطح لقهط امييكقيي، دانشگنه مکننيک مهندسي كناشرننسي  امييكقيي دانشرگنه  دانشرج اي  فعن  پ ا حنجي انسري  -3811
 (قم)مشکن  علميه ح زه

 وزشآم کارشناسی دانشجوی،ساری فرهنگیان دانشگاه دانش جویی  بس یج  س ابق  مس ئول ،خطیبی یاس ر  -2678

 مازندران فرهنگیان دانشگاه شیمی



 كناشننسي عملط دانشج   امييكقيي صنعقي دانشگنه پزشکي مهندسي   دانشکده بسري   مسرو    الهي اوح انسري  -3818
 امييكقيي صنعقي دانشگنه پزشکي مهندسي

 كنا و سبك مدايات ااشد كناشننسي دانشج  ،امييكقيي دانشگنه بسي  ميكز  ش اا  سرنب   عضر  ،شرندا   انسري  -3893

 خ اازمي دانشگنه منلي گيااش

 سیجب سابق شمالی مسئول خراسان دانشجویی بسیج مواض ع  تبیین ش ورای  س ابق  دبیر" فرهادی یاس ر  -2681

 زمرک شمالی خراسان نور پیام دانشگاه از معماری مهندسی التحصیل فارغ "بجنورد ش هرس تان   دانش جویی 

 بجنورد

 بيازجن   كنابيد يدانشگنه علم ايدانشج   يسنب  بس نيحل   / جننش ي/ كنادان يكيم نسيا -3893

 نءيم االنقخنت يدانشگنه صنعق  يبسر    يو تحل يعميا ، مسرو   اسرق  بياسر    ي، كناشرننس مهندسر   يننينسري ك ا -3892
 بهقهن 

 ننيکمک مهندسي كناشننسي ملطع دانشج  ،اامم دانشگنه دانشج ان  اسممي جنمعه سرنب   مسرو   ،انسريزااعي  -3892
 اامم دانشگنه بي سيسقم

 ن اگچسناا  نميدانشگنه پ  يبس  يبدن تيتيب ن انسيمهدوا -3892

 گنها/مسو   پنينسي/عل م س  آهنگي نسمنا -3891

  يبس عض ،امنم صند )ع( ،دانشگنهيحل   و معناف اسمم يكناشننس، شهن از نسمنا -3891

 (ع) صند  امنم دانشگنه حل   كناشننسي دانشج  ،محم  بسي  فعن  عض ،شهن از انسمن -3899
 يعم م يشننس ستا/اشقه زگنها/مسو   پن ديزب نينسما -3898
 صند  امنم دانشگنه جزا حل   ااشد دانشج    صند  امنم دانشگنه جزا  حل   ااشد دانشج    بنجمني انسين -3883
 السمم عليه صند  امنم دانشگنه الهين  و اسممي معناف كناشننسي ملطع بيگي؛دانشج   انسين -3886

 نس جا ن يدانشگنه فيهنگ  يبس نيجننشي قنسم نينسا -3883

 ه ازا دانشگنه نفت مهندسي كناشننسي ملطع دانشج   نفت صنعت جند ميكز  ش اا  عض  ن اوز  انسين -3882
 بنب  دانشگنه شننسي جنمعه ااشد كناشننسي،ميكز  ش اا  عض ،كنظمي انوا -3882
 نبداا حس كناشننسي،پ ا شمسي شهيد دانشرکده  دانشرج اي  بسري   ميكز  شر اا   عضر  ،چنلکي شريي   احيي -3882

 پ ا شمسي دانشکده
 ننيس يدانشگنه ب عل  دانشکده كشنواز  يمسو   بس  منص ا ييحا -3881

 نور استان همدان امیدانشگاه پ ییدانشجو جیمسئول اسبق بس ،یرجب زدانی -2667

 مينز دكقيا  دانشج   هيمزگن  و مداس تيبيت دانشگنه دانشج اي بسري   ميكز  شر اا   عضر   زااعي اعل ب -3889

 مداس تيبيت دانشگنه مهندسي شننسي
 دانشج  ،آبند نجف واحد اسممي آزاد دانشگنه مسقل  دانشج ان  اسممي انجمن سينسي واحد دبيي،بشريي   اگننه -3888

 آبند نجف واحد اسممي آزاد دانشگنه شهيسنز  مهندسي كناشننسي ملطع

 دانشگاه آزاد واحد  بندرعباس جیبس یشورا عضوی،نادر مانی -0444

 اققصند و اسممي معناف كناشننسي ملطع دانشج   خمجيني بين   ا سف -2336



 نس جا يدانشگنه دولق  يبس ن يادب گنهامس   پن يعل م اجقمنع يكناشننس  دانشج  ناا يدس  سفا -2333

 آزمناشگنهي  عل م كناشننسي دانشج  ،اهلل بليه دانشگنه دانشج اي بسي  ميكز  ش اا  عض ،مصطفناي ا سف -2332
اسقن    كنابيد يدانشگنه جنمع علم ايدانشرج    يبسر  يبدن تي/ مسرو   تيب  ام ا اداا ي/ كنادان ن اوز  سرف ا -2332

 ب شهي

 ننيس يدانشگنه ب عل يو عل م انسنن ن يدانشکده ادب  يمسو   بس يافمك  اكقي  نسا -2332

 طعمل دانشج   مشرهد  فيدوسري  دانشرگنه  اانضري  عل م دانشرکده  دانشرج اي  بسري   جننشرين  نژاد احيم ا نس -2331
 مشهد فيدوسي دانشگنه آمنا اشقه كناشننسي

 طعمل دانشج  ( اه)خميني امنم كشنواز  كنابيد  علمي دانشگنه بسري   ميكز  شر اا   عضر   محم دنين ا نس -2331
 (اه)خميني امنم كشنواز  كنابيد  علمي دانشگنه آبينا  تکن ل ژ  كناداني

 مقطع دانش  جوی،گرگان واحد اس  المی آزاد دانش  گاه دانش  جویی بس  یج س  ابق مس  ئول،نظری یونس -0448

 گرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری کارشناسی

 دانشگنه هين ال كناشننسي ملطع دانشج  ،تهيا  دانشگنه بسي  المل  بين ميكز  ش اا  عض ،اب الحسني انسين -2338
 تهيا 


