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 کشور  انیدانشجو یجمع هیانیب 

 یمی با کارگران نفت و پتروش یو همبستگ تیحما در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 مرداد



 

  یانیپا هیاطالع 

 یهاهر روز بخش   یمنتشر شد که وضع طبقه کارگر نگران کننده و فشار اجتماع  یطیحاضر در شرا  ییدانشجو  هیانیب

در مناطق مختلف در برابر وضع    ط یشرا  ن یستوه آمده از اکارگران به   جه یدرنت کرد، یم  ری از جامعه را درگ  یشتریب

  یرفتن فضاها  ن یخفقان و از ب  ی سوبهانه کرونا به   هب  ز یدانشگاه ن  ط یبرخواسته بودند. شرا  ی ستادگیموجود به ا

 .رند یگی قرار م یو علم  یمال  یکشبهره  مورد انی دانشگاه، دانشجو ی لیرفته است و با وجود تعط  ییدانشجو

  یی دانشجو  وند ی اتصال و پ  یهاتنگ و نامساعد بود و راه   اریبس  ه ی انیانتشار ب  ی فضا برا  نکهیباوجود ا  یط یشرا  نیچن   در

از جامعه   یپاسدار ی حرکت دانسته و برا  ی برا ی تالش، بلکه ضرورت ی برا  یتنگناها را نه مانع نیا نمود، ی مسدود م

  ط یبهبود شرا  یبرا   یبا وضع موجود برخواسته تا گام  مقابله با وجود درک مخاطرات به    که آگاهانه  یانو کارگر

 . میرا الزم دانست هیانیجامعه برداشته باشند، انتشار ب

اعتراضات    ن یما ا  افت، یاز نقاط کشور گسترش    ی اریاز خوزستان آغاز و در بس  یعیاعتراضات وس   ه یانیکار ب  ان یم  در

  یی صداها  نیچن  دنیدانسته و شن  یاز عدم عدالت اجتماع  یزد شده ناش و خطرات گوش   هی انیب  یبا محتوا   وند یرا در پ

 همراه شد. یابا وقفه   هیانیانتشار ب  رون یاز ا م،ی دانست  ترت یرا مهم و در اولو

  ی هادگاه یافکار و د  از افراد با  یناگون گو  یهاف یقرار گرفت و ط  تیاز هزار امضا مورد حما  ش یب  افتیبا در  هیانیب

بود که    یکارگران  یاز سو  زیامضاها ن  نیاز ا  یرا اعالم کردند. بخش  هی انیب  نیخود با ا  یو همدل  یمختلف همراه

در    یول   م، یکنی آن را درک م  ی ما ارزنده است و معنا  یابر  هات یحما  نیمتقابل اقدام کرده بودند. ا  تیجهت حما

از امضاها با    یبخش  نیذکر خواهد شد. همچن  انیدانشجو  یتنها اسام  هیانیب  عنوانفهرست باتوجه به   ییانتشار نها

و    هات یبا محدود  ییو آشنا  یرخداد  نیچن  یهانه یناکامل ثبت شده بود که باوجود درک زم  ایمستعار    یاسام

  ی کرد. شمار   م یخواه  ی خوددار  یاسام  نیاما از ذکر چن  کند،ی م   ینگران  جاد یهمواره ا  انیدانشجو   ی که برا  ییفشارها



  م یکنی درک م   ز یها را نآن  ط یو شرا  ینگرانخارج از کشور ثبت شد، ما دل   انیدانشجو  ی با امضا  ز ین  هاتیاز حما

 . رند یگی قرار نم اردر فهرست انتش زین ییهانام  نیچن ه یانیباتوجه به عنوان ب ی ول

همراه  انیدرپا همدل   ی از  کسان  یو  به   یهمه  مس  قیهرطرکه  قدردان  یار یموجود    ر یدر  و    م یکنی م  یرساندند 

 .   ابد یعادالنه تحقق  یاجامعه  میدواریام

 

 

با کارگران    یو همبستگ  تیکشور در حما  انیدانشجو  یجمع  هیانیب  کامل  متن

 : یمینفت و پتروش

شن  یدادخواه  ادیفر  امروز طرف  هر  از  کارگر  ضداجتماع شودی م  ده یطبقه  مناسبات  سازوکارها  ی.  و    ی موجود 

خاص منجر به    یهامنافع در دست گروه  ع یدنبال داشته است، تجماز جامعه را به   یعیوس اعتراض بخش ناعادالنه  

  ی هاه یرو  نیچن  از  نیسرزم  نیا  یجای ادر ج  یمیکش نفت و پتروش طبقه عام شده است. کارگران زحمت   یگبهره یب

ها آن   ی ستادگیتکاپو و ا  نیهستند و ا   نیندارد خشمگ   یمنابع و منافع عموم   شیجز فرسا  یاجه ی که نت  یانابخردانه 

 و جستن عدالت است.  قتی حق یرسا یصدا

از    یطبقه و بخش  نیکارگران باور داشته و خود را فرزندان هم یستادگ یبه ا  نیسرزم نیا  یجای جا  ان یدانشجو  ما

  د یموجود تاک  یاهنه یزم   یو نگران و با واکاو   نایب  یخود، با چشم  ی همبستگ   انیضمن ب  نی. بنابرامیدانی آنان م

 ی ریناپذ ضربات جبران   نیسرزم   ن یکار مردمان ا  یرویو به حراج گذاشتن منابع و ن  یسازی که نفوذ خصوص  میکنی م

خطر انداخته است. همچنان که دانشگاه  را به  ی جمع اتیگوناگون جامعه و به کارگران زده است و ح یهابه بخش 

وابسته به آن، حق    یهاط یآموزش و مح   یسازی د و پول انان نبوده هجوم در ام  نیاز گزند ا  ز ین  ی آموزش   ی و فضاها

تضاد    شیموجود باعث افزا  یهاه یدار کرده است. آشکار است که روخدشه  یطور جد را به   گانیو را  یآموزش همگان



 ییهاکه گروه   ی درآورده است، درحال  ده یو رنج کش  دهیتک  ی سان مردممنافع در جامعه شده است و چهره جامعه را به 

 . نند کیم   رتریجامعه را فق روز روزبه  انهیاند که با انباشت سوداگراشده لیتبد  ی تیبرخوردار به اقل

حق داشتن    ها،ی مانکاریو پ  هایسازی مانند مهار گسترش هولناک خصوص  ییهاخواسته  ان یرو ما دانشجو  ن یا  از

  یت داشته باشد، پرداخت معوقات مزد ابقمط  ی زندگ  تی که با واقع  ی دستمزدها به شکل  شیتشکل مستقل، افزا

عادالنه آن، محکوم کردن اخراج کارگران    یکار از جمله زمانمند   ط یموقع دستمزد، بهبود شراکارگران و پرداخت به 

  ، یعدالتی با کارگران معترض به ب  یی کار کارگران اخراج شده، محکوم کردن برخورد قضابه و درخواست بازگشت

  ، یمسکن، امکانات آموزش   یاز حق همگان  یردار موقت و ظالمانه، برخو  ی قراردادها  حذف و    یشغل  ت یامن  جادیا

 .میدانی م یو انکار ناشدن  یفور  ی را برحق و تحقق آن را ضرورت یو رفاه  یدرمان

 

 ترعادالنه  یجهان یآرزو با

 کشور   یجایشما در جا گامانهم

 

 

 

 شده بر اساس حروف الفبا:  دهیچ ه،یانیب امضاکنندگان

 

 مدرس   ت یدانشگاه ترب  ات،یب میابراه

 

 شابوریدهقان، دانشگاه ن ابوالفضل 

 

 دانشگاه هنر تهران  ،یفتح  ابوالفضل 



 

 مقدم، دانشگاه چمران اهواز آتنا

 

 تهران مرکز   یدانشگاه هنر و معمار ، ییرزمجو آتوسا

 

 یعلوم پزشک ەدانشکد  ز یتبر  یآزاد اسالم ەدانشگا  ،یخسرو احسان

 

 پاوه  نور ام یشگاه پاند ،یلیخل احسان

 

 دانشگاه کردستان ،یرستم احسان

 

 نور ام یدانشگاه پ ،یعامر احسان

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب  زاده، یعل احسان

 

 دانشگاه تهران  ،یمسجد  احسان

 

 ی اشرف، دانشگاه بهشت احمد 

 

 زد یدانشگاه   ،یدریح وند یسیع احمد 

 

 ری رکب یدانشگاه ام  ،یغالم احمد 

 



 تهران  ییاالمه طباطبدانشگاه ع  م،یفخ احمد 

 

 قزلجه، دانشگاه مازندران احمد 

 

 دانشگاه هنر  ،یکاظم احمد 

 

 یراز ایدانشگاه ذکر  ، یرانیا نایآدر

 

 زینگار، دانشگاه تبر  یقادر  بیاد

 

 تهران  قاتی دانشگاه علوم و تحق ان، ییرضا نیآذ

 

 نسب، دانشگاه تهران ی د یسع نیآذ

 

 ران یدانشگاه ا ، یجابر آرام

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت  زاده،ی خراشاد  آرزو

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یشیدرو   آرزو

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب   ،یزمان  آرزو

 

 رازیکاظم نژاد، دانشگاه ش  ارسالن



 

 آتش فراز، دانشگاه تهران آرش 

 

 ف یدانشگاه شر  ،یچیچا آرش 

 

 دانشگاه سوره  ، یدریح آرش 

 

 جنوب واحد تهران   یدانشگاه آزاد اسالم ، یمعصوم آرش 

 

 بابل  یدانشگاه طبر  ، ینصرالله آرشام

 

 سراب یدانشگاه علوم پزشک ، یستار آرمان

 

 تهران  قاتی دانشگاه علوم و تحق ،یشاهملت  آرمان

 

 ه ی اروم یباژدان، دانشگاه علوم پزشک نیآرم

 

 دانشگاه آزاد اهواز گانه، ی نیآرم

 

 ییافشار، دانشگاه عالمه طباطبا نیآر

 

 شگاه تهرانعبداله نژاد، دان آزاد

 



 دانشگاه تهران مرکز   ،یسداد آزاده 

 

 ران یکارخانه، دانشگاه ا تایآز

 

 ز یدانشگاه تبر ان،یمحمد  اسرا

 

 مدرس  ت یخدابنده لو، دانشگاه ترب لیاسماع

 

 دانشگاه آزاد ،یمیرح لیاسماع

 

 دانشگاه تهران  ،یقنوات لیاسماع

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب ، یشکر هیآس 

 

 ی طوس  نیرالد یاجه نصدانشگاه خو ، ینفر  اشرف

 

 ییحامدزاده، دانشگاه عالمه طباطبا افرا

 

 دانشگاه علم و صنعت  ، یمشفق نیافش

 

 باقری، دانشگاه تربیت مدرس  الناز

 

 بوربور، دانشگاه تهران  الناز



 

 دانشگاه تهران شمال اقوت، ی الناز

 

 ی دانشگاه خوارزم  ،ییایریج الهام

 

 ی دانشگاه آزاد اسالم ، یرسول الهام

 

 مانیدانشگاه آزاد مسجد سل ، یمیکر اماله

 

 رستگار، دانشگاه تربیت مدرس  الهه

 

 دانشگاه هنر اصفهان درپور،یح کایال

 

 دانشگاه تهران  ، یمنصور  د یام

 

 خان، دانشگاه اصفهان  ریام

 

 اسدیان، دانشگاه آزاد زنجان امیر

 

 باقرزاده، دانشگاه آزاد  ریام

 

 دانشگاه آزاد  فر،ی د یجمش نیحس ریام

 



 همدان نایس  یدانشگاه بوعل  ،یحسن آباد  ریام

 

 ر یکب  ریدانشگاه ام ان، یتوکل نیحس ریام

 

 مقدم ، دانشگاه زنجان نیحس ریام

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  شوند،یدرو ریام

 

 الن یدانشگاه گ  ، ییرضا ریام

 

 یو مطالعات فرهنگ  یآهنگر، پژوهشگاه علوم انسان انیصمد  ریام

 

 بجنورد  یشکعلوم پز دانشگاه  ،ی متعلم ریام

 

 یطوس  نیالد  ریدانشگاه خواجه نص ، یرینوم  ریام

 

 دانشگاه آزاد شهرکرد  ، یرانیام نیرحسیام

 

 دانشگاه تهران ،ییبابا نیرحسیام

 

 ف یشر یبازخانه، دانشگاه صنعت نیرحسیام

 

 ف یشر یدانشگاه صنعت ،ایپو نیرحسیام



 

 ی دانشگاه خوارزم  ،ینیحس نیرحسیام

 

 ی بهشت د یشه یدانشگاه علوم پزشک  ،یدریح نیرحسیام

 

 دانشگاه کاشان  ،ی دهقان آران نیرحسیام

 

 ز ی تبر یزاده، دانشگاه علوم پزشکسلطان  نیرحسیام

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت ،ینیالد شمس نیرحسیام

 

 الن یپور، دانشگاه گ طالش نیرحسیام

 

 باهنر کرمان  د یدانشگاه شه ا،یطاهرن نیرحسیام

 

 اصفهان  یدانشگاه صنعت ،یماش چ یقادر  نیرحسیام

 

 کاکاوند،، دانشگاه باهنر کرمان  نیرحسیام

 

 نور  امیدانشگاه پ  ، یمیکر نیرحسیام

 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ ،ی نورود ی محمود نیرحسیام

 



 دانشگاه تهران  ، ینیمشک نیرحسیام

 

 دانشگاه تهران  ،یمهراب نیرحسیام

 

 دانشگاه مازندران  ،یااله ررضایام

 

 نده، دانشگاه مازندرانوزد ررضایام

 

 زیدانشگاه تبر  ، یمحمد  ررضایام

 

 ن یدانشگاه آزاد قزو ،ییررضارضایام

 

 دانشگاه شاهد   ،یشعبان یرعلیام

 

 اهواز  انیدانشگاه فرهنگ  ، یشیدرو رمحمد یام

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یعاقبت یرمهد یام

 

 راز یش  یدانشگاه صنعت   ،ینیحس نیام

 

 د اهواززاآ دانشگاه  ،ی کردون نیام

 

 ن یقزو ینیدانشگاه امام خم  ،یمختار  نیام



 

 دانشگاه تهران   ،یجنت تایآناه

 

 یبهشت د ی دانشگاه شه ،یعبداله تایآناه

 

 دانشگاه تهران   ،یدریح سیان

 

 ی طوس  نیرالد یدانشگاه خواجه نص  ،یپور  آوات

 

 ران یدانشگاه ا  ،یهاشم اولدوز

 

 ی دانشگاه خوارزم ، یزچیتبر دایآ

 

 تهران مرکز   یدانشکده هنر و معمار  ،ی آزاد نید یآ

 

 جنوب _نور تهران امیبداغ، دانشگاه پ نژادی قل نید یآ

 

 دانشگاه تهران  ، یاهچیگ ایلیا

 

 زاده، دانشگاه تهرانفالح  مانیا

 

 مالک اشتر   یدانشگاه صنعت ،ی نژاد سلبم یگل مانیا

 



 دانشگاه مازندران ،یهاشم مانیا

 

 راز یبنام، دانشگاه ش  بابک

 

 مدرس  ت یدانشگاه ترب  ،یوت ثب بابک

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یمحمد  بابک

 

 ی اله بروجرد تیدانشگاه آ  ،یباقرعطائ

 

 دانشگاه مازندران ، یرمضان نیبرچ

 

 دانشگاه علوم فنون تهران   ،یموسو  ایبرد

 

 دانشگاه تهران   ،یب یحب البرز

 

 تهران(  کیتکنی )پل ر یرکبیام  یدانشگاه صنعت ،داریبهار پا

 

 دانشگاه تهران   ،یفیرش  بهار

 

 دانشگاه تهران   ،یعیشف بهار

 

 دانشگاه تهران یعلوم اجتماع ، یقادر بهار



 

 دانشگاه تهران  ،یفراهان بهاران

 

 النیخوشدل، دانشگاه گ بهاره

 

 ر یخواجه نص ی، دانشگاه صنعت یسلماس  مانپوریسل بهاره

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،ی مختار بهاره

 

 هرکرد گاه ش دانش پور،ن یام بهزاد

 

 انیدانشگاه فرهنگ   ،یر ینص بهزاد

 

 رازی تمدن، دانشگاه آزاد ش  بهمن

 

 باورساد، دانشگاه آزاد  بهنام

 

 الن ی دانشگاه گ  ،یرستم دادیب

 

 ز یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یحافظ پارسا

 

 دانشگاه تهران  ،یبیحب پارسا

 



 ف یشر ی دانشگاه صنعت  ،یزاده اسد عرب پارسا

 

 تهران  شگاهدان ،ییعقبا پارسا

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یقوام پارسا

 

 دانشگاه تهران  ،یانیکاو پارسا

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ان،یکرمانج پارسا

 

 ی دانشکده هنر و معمار- دانشگاه تهران مرکز  ،یمیکر دایپارم

 

 ی بهشت د یدانشگاه شه ، ینیمجاهدد سیپارم

 

 پارس  ی دانشگاه هنر و معمار ان،یاحمد  ذ یپان

 

 خورسندمقدم، دانشگاه تهران زییپا

 

 شیراز  یدانشگاه علوم پزشک  ،ینژادنادر  پدرام

 

 ی طوس  نیرالد یدانشگاه خواجه نص ، یفیحن پرستش

 

 ، دانشگاه هنر تهران مهر  یجنت انیپرن



 

 یبهشت د یزاده، دانشگاه شه یسیع انیپرن

 

 دانشگاه اصفهان ا، ین یاحمد  نیپرو

 

 سراب  یپزشکدانشگاه علوم   د،یجد  یرضو  نیپرو

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب ، یرزائیم  ماهیپر

 

 واحد تهران مرکز   یدانشگاه آزاد اسالم ا،ینیی وفا  ماهیپر

 

 پاسدار، دانشگاه پارس سایپر

 

 یعتیدخترانه دکتر شر یاو حرفه  یپناه، دانشکده فن یصادق سایپر

 

 ف یشر یدانشگاه صنعت ان،یمحمد  سایپر

 

 دانشگاه تهران   ،یجامع ایپور

 

 دانشگاه تهران   ،یجاد ایپو

 

 دهقان، دانشگاه تهران  ایپو

 



 قاتی دانشگاه علوم و تحق ،یهاشم ایپو

 

 دانشگاه تهران ،یاحمد  مانیپ

 

 کاشمر یمرکز آموزش عال   اره،یب مانیپ

 

 دانشگاه گلستان  ،ی مومن مانیپ

 

 آقازاده، دانشگاه هنر تهران تارا

 

 دانشگاه تهران  م، یقس تارا

 

 یدانشگاه راز  ار، تب ی قادر  فهیتر

 

 ران یا یدانشگاه علوم پزشک ،ی دریح تکتم

 

 راز یش  سیپناه، دانشگاه پرد زدانی نهیتهم

 

 متقی نسب، دانشگاه تهران تینا

 

 ف یشر یدانشگاه صنعت  ،یلیاسمع جابر

 

 ر یرکبیام یصادق، دانشگاه صنعت جابر



 

 دانشگاه هالل احمر  ،ی موریت جان

 

 قات ی واحد علوم و تحق یآزاد، دانشگاه آزاد اسالم  جعفر

 

 دانشگاه تهران  ، یمیرح جالل

 

 دانشگاه تهران  ،ی نبات جالل

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت  ، یاریالله جواد

 

 شابور یبلوچ، دانشگاه ن جواد

 

 دانشگاه فسا  ،ی خادم جواد

 

 یدانشگاه خوارزم   ،ی صادق جواد

 

 دانشگاه تهران  زانلو،یا حامد 

 

 ی دانشگاه بهشت ، یتوکل حامد 

 

 ی نیامام خم یالمللن یدانشگاه ب ان،یمحمد  د حام

 



 ی بروجرد   اللّهت یمقدم، دانشگاه آ حامد 

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یدریح هیحان

 

 دانشگاه تهران جنوب ج، یگل هیحان

 

 بازوند، دانشگاه تهران  ثیحد 

 

 ییعالمه طباطبا یطباخ، دانشکده علوم اجتماع ثیحد 

 

 دانشگاه کاشان ، یفیشر حسام

 

 ی دانشگاه عالمه طباطبائ  ،یمحمد  خیش  حسام

 

 یموذن، دانشگاه بهشت حسام

 

 دانشگاه تهران   ،یقانیا حسن

 

 شاهرود  ی کوهسار، دانشگاه صنعت یحداد حسن

 

 شاهرود  یدانشگاه صنعت  ،یحداد حسن

 

 رشت_النی دانشگاه گ  ،یخلعتبر حسن



 

 دانشگاه آزاد کرمان ،ییرضا حسن

 

 دانشگاه تهران  ، یمراد  کلویشو حسن

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب ،یعلم نحس

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یموسو حسن

 

 دانشگاه علم و صنعت  ،یاحمد  نیحس

 

 دانشگاه تهران   ،یاشرف نیحس

 

 ی سبزوار  میدانشگاه حک  ،یبار نیحس

 

 بهاروند، دانشگاه آزاد دزفول  نیحس

 

 زد یدانشگاه  ،یرستم نیحس

 

 سروش پور، دانشگاه تهران نیحس

 

 مانی واحد مسجدسل ی قلعه، دانشگاه آزاد اسالم یسلطان نیحس

 



 دانشگاه تهران ،یعسکر نیحس

 

 ف یشر یمحب زاده، دانشگاه صنعت نیحس

 

 کیریدانشگاه آزاد س  ، یسیرئ حمزه

 

 مدرس  ت یدانشگاه ترب ،یجهان د یحم

 

 دانشگاه تهران  ، یفرخان ینیحس د یحم

 

 دانشگاه زنجان  ،یاری د یحم

 

 هراندانشگاه ت ،یمیابراه درضایحم

 

 اسوج یپسران  یاو حرفه   یدانشگاه فن  ،یرزادیش  درضایحم

 

 راز یش  یدانشگاه علوم پزشک ،یطاهر درضایحم

 

 ماین یرانتفاعیفالح، دانشگاه غ درضایحم

 

 مدرس  ت یدانشگاه ترب ، یسادات ضراب حنانه

 

 یبهشت د یسپهر، دانشگاه شه حورا



 

 دانشگاه آزاد کمالوند خرم اباد   خسروفالح،

 

 دانشگاه آزاد  ، یمیسل وش یدار

 

 زاده، دانشگاه صنعت نفت  ی نب وش یدار

 

 اصفهان یخان محمد زاده، دانشگاه صنعت الیدان

 

 دانشگاه تهران   ،یمیرح درسا

 

 یساالروند، دانشگاه خوارزم  دنیا

 

 غفارمقدم، دانشگاه تهران  ایدن

 

 دانشگاه تهران  ، یمردان رادا

 

 یی، دانشگاه رجا یز یعز رادمهر

 

 مدرس  تیاصل، دانشگاه ترب نیلد وا  نیرامت

 

 دانشگاه علم و صنعت  ، یمحمد  کلیرا

 



 نایس  یمحمدخان، دانشگاه بوعل رخساره

 

 داداش زاده، دانشگاه تهران رژان

 

 باشهردره ده، دانشگاه آزاد ص  ینور  رسول

 

 نور تهران غرب امیدانشگاه پ  ،یجواهر رضا

 

 دانشگاه تهران ،یخدارحم رضا

 

 تهران  سعادت، دانشگاه رضا

 

 شهر ن ینور زر امیدانشگاه پ ، یفیشر رضا

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ن،یصفرب رضا

 

 ف ی دانشگاه شر ،یطاهر رضا

 

 دانشگاه آزاد زنجان  ،یغفار رضا

 

 دانشگاه هنر تهران ، یفخار رضا

 

 رضا فروتن، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 



 

 دانشگاه تهران شمال ، یریرضا قد 

 

 ف یشر ی نعت گاه صدانش ،یتیهدا رضا

 

 ی دانشگاه راز  ،ییرضاپاشا

 

 رازینژاد، دانشگاه ش  ی محمدتق رعنا

 

 نژاد، دانشگاه آزاد زنجان  میابراه ه یرق

 

 دانشگاه مدرس  ، یتراب ه یرق

 

 دانشگاه آزاد دزفول  ان، یمیحاهلل ر روح 

 

 ، دانشگاه تهران یاهلل کاظم روح 

 

 ی نیدانشگاه امام خم  ،ی اهلل گلمراد روح 

 

 ، دانشگاه تهران  یانمرد اله  روح 

 

 ملکی زاده، دانشگاه تهران رویا

 



 اصالن زاده، دانشگاه تهران حانهیر

 

 دانشگاه نجف آباد  ،ی بهرام حانهیر

 

 جاودان، دانشگاه الزهرا حانهیر

 

 قم   یدانشگاه علوم پزشک  ،ی نیسادات حس حانهیر

 

 دانشگاه تهران ، یشهباز حانهیر

 

 ییباطبادانشگاه عالمه ط ، یقباد  حانهیر

 

 ی طوس  نیرالد یپور، دانشگاه خواجه نص یهاد  حانهیر

 

 دانشگاه کردستان  ،یرستم اریزان

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب  ان،یاسد  زهرا

 

 دانشگاه علم و فرهنگ ، یاصغر زهرا

 

 دانشگاه تهران   ،یاکرم  زهرا

 

 خرمشهر ییایاله پور، دانشگاه علوم فنون در زهرا



 

 هران دانشگاه دانشگاه ت  ،یجعفر  زهرا

 

 دانشگاه شاهرود  ،یحشمت زهرا

 

 خدادادزاده، دانشگاه تهران زهرا

 

 ری رکب یخندان، دانشگاه ام زهرا

 

 دانشگاه دامغان  ،یزارع زهرا

 

 الن ی دانشگاه گ  ،یزارع زهرا

 

 دانشگاه تفرش  ، ینیزرچ زهرا

 

 ن یقزو یدانشگاه آزاد اسالم ،یمانیسل زهرا

 

 بابل یدانشگاه علوم پزشک ، یشاکر زهرا

 

 یطوس  نیالد  ریشمس، دانشگاه خواجه نص زهرا

 

 آزاد الرستان  یدانشگاه علوم پزشک  ،یاریشهر زهرا

 



 دانشگاه تهران   ،یصابر زهرا

 

 ی بهشت د یشه رتمند،یغ زهرا

 

 نی دانشگاه آزاد قزو  ،یفتح  زهرا

 

 مدرس  ت یفربد، دانشگاه ترب زهرا

 

 شهرکرد  ی دانشگاه دولت  ،یقائد  زهرا

 

 مدرس  تینشگاه تربمقدم، دا ی گلشن زهرا

 

 دانشگاه تهران  ، یمتق زهرا

 

 ران یا یدانشگاه علوم پزشک ، یمحمد  زهرا

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب ، یازین زهرا

 

 ادگارامامیدانشگاه  ،یزهراعبدل

 

 دانشگاه زنجان  ، یزهرافتح

 

 نورشهربابک  امیدانشگاه پ  ،یزهرامهدو



 

 مدرس  ت یجم، دانشگاه ترب زهره

 

 مه نشگاه عالزاده، دا یار یبخت نبیز

 

 دانشگاه زنجان   ،یبهار نبیز

 

 دانشگاه تهران  ، یجعفر  نبیز

 

 زدیانور، دانشگاه آزاد دل  نبیز

 

 شعبانیان، دانشگاه سوره زینب

 

 دانشگاه اراک  ،یعباس  زینب

 

 دانشگاه تهران   هوشمند قره باغ، نبیز

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ،یعرفان ساجده

 

 راندانشگاه ته   ان،یعامر یبن سارا

 

 مشهد  یعلوم پزشک ،یثان یجهان سارا

 



 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت پور،یدریح سارا

 

 خاکسار، دانشگاه تهران  سارا

 

 راز یش  یدانشگاه مل  ،یزارع منصور  سارا

 

 دانشگاه هنر اصفهان ان،یعادل سارا

 

 دانشگاه تهران  ر،یمالم سارا

 

 دانشگاه عالمه   ،ینور سارا

 

 ییه طباطبادانشگاه عالم ،یهاشم سارا

 

 ری رکبیدانشگاه ام  انت،ید ساره

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ف،یس  نایسار

 

 دانشگاه پارس  ان،یکاظم نایسار

 

 دانشگاه انقالب ،یسلماس  ساسان

 

 دانشگاه آزاد مرودشت  ،یلشکر ساسان



 

 ه یدریدانشگاه تربت ح  ،یمدن ساالر

 

 راز یش  یدانشگاه علوم پزشک ،ییپارسا سامان

 

 رازیدانشگاه آزاد ش  ،یخاموش  سپهر

 

 جانیشهناز، دانشگاه آزاد اله دهیسپ

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ، یمهدو دهیسپ

 

 دانشگاه کردستان الن، یم  ییدال ستار

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ،یمیابراه سجاد

 

 چمران اهواز   د یدانشگاه شه ، یداود سجاد

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت  ، یبیغر سجاد

 

 ریرکبینشگاه ام مرادزاده، دا سجاد

 

 دانشگاه کردستان ون، یمهد  سجاد

 



 ی پرور، دانشگاه خوارزم لیسجادخل

 

 مان ینور مسجدسل امیدانشگاه پ  ،یچهراز سحر

 

 زد یدانشگاه  ، یطالب سحر

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب  ،یدهقان سروش 

 

 سهراب نژاد، دانشگاه هنر سروش 

 

 تهران  تقای دانشگاه علوم و تحق  ،،ی گودرز سروناز

 

 دانشگاه تهران  ،یتهمور د یسع

 

 توانا راد، دانشگاه اصفهان د یسع

 

 )عج( رفسنجان عصر یدانشگاه ول فه، یخل د یسع

 

 ی دانشگاه انزل  ،ییرضا د یسع

 

 ف یشر یدانشگاه صنعت  ، یرکوع د یسع

 

 دانشگاه چابهار  ن،یمت د یسع



 

 واحد تهران شمال ی ، دانشگاه آزاد اسالم  یمعصوم دهیسع

 

 یارزم اصغر، دانشگاه خو سمانه

 

 همدان نایس   یدانشگاه بوعل ،یعبد  رایسم

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ه، یزند  هیسم

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ان،یلیخل سهراب

 

 جانیآذربا یمدن  د یلطفه، دانشگاه شه سوسن

 

 مشهد  یدانشگاه فردوس   ،ی میکر سوگند 

 

 رانیا یجوکار، دانشگاه علوم پزشک سولماز

 

 دانشگاه تهران  ، یغفار ایسون

 

 پارس  یقمرزاده، دانشگاه هنر و معمار اوش یس 

 

 سهند   یدانشگاه صعنت  ،یروان یا ریام د یس 

 



 تهران  یمقدم، دانشگاه علوم پزشک ی بالد ریام د یس 

 

 انیدانشگاه فرهنگ  ،ی ب یالغ اتیح رمحمد یام د یس 

 

 تهران   ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یهاشم نیحس د یس 

 

 زنجان  یدانشگاه علوم پزشک ،یسجاد هاشم د یس 

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا ،یمروست  هیهاشم رضایعل د یس 

 

 ، دانشگاه آزاد سنندج  ی جالل میکر د یس 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، ینیحس د یمج د یس 

 

 شهر ینیدانشگاه خم ، یمحسن امام د یس 

 

 قائنات  یمامائ یسالمت، دانشگاه پرستار یمهد  د یس 

 

 تنور گوهردش  امینژاد، دانشگاه پ ی نیآرزو حس دهیس 

 

 زاده، دانشگاه الزهرا یاحمد  ثیحد  دهیس 

 

 دانشگاه تهران   ،ی نیفاطمه حس دهیس 



 

 ییزاده، دانشگاه عالمه طباطبا یکوثر احمد  دهیس 

 

 اهواز یمحدثه حسن زاده، دانشگاه جهاد دانشگاه دهیس 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،ینیمونس حس دهیس 

 

 کشان، دانشگاه الزهرا نارگل نفط  دهیس 

 

 دانشگاه تهران ،ی رینص هیهان دهیس 

 

 مجد، دانشگاه تهران  مایس 

 

 دانشگاه دانشگاه تهران  ،ینیچگ  نایس 

 

 ی حجارزاده، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  نایس 

 

 یطوس  نیالد  ریدانشگاه خواجه نص  ،یزیعز نایس 

 

 دانشگاه کردستان  ،یلطف  نایس 

 

 تهران  ی علوم پزشک انیارمرادی نایس 

 



 اد کرمانشاهدانشگاه آز  ،ینانوریس 

 

 زبردست، دانشگاه تهران شاهرخ

 

 ازغ، دانشگاه تهران  نیشاه

 

 النی گدانشگاه  ،یاحمد  انیشا

 

 ز ی تبر یدانشگاه علوم پزشک ،یداغقره  انیشا

 

 تهران  یپزشکدانشگاه علوم   ،یلهون انیشا

 

 تهران   ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یمحمد  انیشا

 

 ییدانشگاه عالمه طبابا ، یروانیا قیشقا

 

 راز یدانشگاه ش  ، یشرف قیشقا

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ،یائیض قیشقا

 

 تهران یواحد علوم پزشک  یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی نور قیشقا

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  ،ی وسفی قیشقا



 

 واحد اهواز   یدانشگاه آزاد اسالم  دار،یپا شکوفه

 

 ی اهلل امل تیزاده ازاد، دانشگاه ا ی تق  شکوفه

 

 دانشگاه تهران  ، یرجائ شکوفه

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ،یمعظم بایشک

 

 دانشگاه تهران ،ید یجمش میشم

 

 زنان، دانشگاه رسام قل یص میشم

 

 ز یدانشگاه تبر  ،یفتاح شهاب

 

 ی دانشگاه بهشت  ک،یب شهرام

 

 و هنر پارس  ی، دانشگاه معمار یچراغ شهرزاد

 

 دانشگاه بجنورد  ، یفتح شهال

 

 زیند تبرسه  یدانشگاه صنعت ، یریم شهال

 



 ز یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدبستان نیشه

 

 دانشگاه علم و فرهنگ  ،یقنبر  شورا

 

 دانشگاه تهران ، یخوش آب نیریش 

 

 مدرس   ت یدانشگاه ترب  ،یجالل مایش 

 

 دانشگاه تهران  ،یمیرح مایش 

 

 دانشگاه تهران  ،یشعاع مایش 

 

 یدبهشتیشه یپزشکدانشگاه علوم  ،یلرستان مایش 

 

 مدرس  ت یانشگاه تربد  ،ی زدیا وایش 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،ید یس  وایش 

 

 دانشگاه خزر  ،یقاسم وایش 

 

 ، دانشگاه تهران مرکز   زادهی موس  وایش 

 

 نور  امیدانشگاه پ ، یهفشجان دخیب وایش 



 

 دانشگاه تهران  ، یابطح صابر

 

 دانشگاه تهران   ،یعبد  صادق

 

 ی دانشگاه راز  کنام،ین صادق

 

 رادانشگاه الزه  ، ییریم صبا

 

 قاتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحق  ،یمحمد  صدرا

 

 دانشگاه کردستان  الن، ی م یخکانلویش  صمد 

 

 ی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  ،یانصار صنا

 

 ار یفاضل، دانشگاه کوش  صنم

 

 رازیدانشگاه آزاد ش   ،یثالث طاها

 

 گل پور، دانشگاه تهران طاهره

 

 دانشگاه تهران  ، یمراد  طاهره

 



 ، دانشگاه تهران ی عصفور نیطن

 

 ی دانشگاه جهاددانشگاه  ،یصالح  بهیط

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب ، ینیحس عارفه

 

 داراب زاده، دانشگاه تهران عاطفه

 

 ی دانشگاه خوارزم ز، یرنگر عاطفه

 

 الن یدانشگاه گ  ،ی ریش  عاطفه

 

 دانشگاه تهران  ،یفراهان یشهراب عباس 

 

 معلم  تی دانشگاه ترب  ،یمهدو عباس 

 

 دانشگاه تهران ، یوممعص میعبدالکر

 

 زیآرامش دل، دانشگاه تبر عرفان

 

 ه ی اروم یدانشگاه علوم پزشک ، یقاطع عرفان

 

 دانشگاه تهران  ، یکمال عرفان



 

 زد یدانشگاه   ،یمختار  عرفان

 

 فارس بوشهر  ج یدانشگاه خل ،یهاشم عرفان

 

 املش، دانشگاه تهران ی وهاب عرفان

 

 ن یقزو  یالملل ن یرجب زاده، دانشگاه ب عسل

 

 دانشگاه تهران  ،یات یرحیپ هیعط

 

 ییسراج، دانشگاه عالمه طباطبا هیعط

 

 شجاع، دانشگاه سروش  على

 

 صالحى، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسى على

 

 یی طباطبادانشگاه عالمه  ،یاحمدخان یعل

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یا ه ی اروم یعل

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ،یاسد  یعل

 



 نور دهدشت  امیشگاه پاصغر حسن پور، دان یعل

 

 قاتی دانشگاه علوم تحق ا،یاعتمادن یعل

 

 افشار، دانشگاه تهران  یعل

 

 نایس   یدانشگاه بوعل ان، یباروت یعل

 

 دانشگاه علم و صنعت ا، ین یبهروز  یعل

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ،یپرستار یعل

 

 دانشگاه تهران ان،یپوراحمد  یعل

 

 دانشگاه اصفهان ،یریجهانگ  یعل

 

 دانشگاه طابران  ،یحاج یعل

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یحجت یعل

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یدریح یعل

 

 ییذوالقدر، دانشگاه عالمه طباطبا یعل



 

 ییذوالقدر، دانشگاه عالمه طباطبا یعل

 

 راغب، دانشگاه تهران  یعل

 

 ی سبزوار  میدانشگاه حک  ،ییرضا یعل

 

 ز یرتب  یپزشک دانشگاه علوم   ،یفارس   یروستائ یعل

 

 وند، دانشگاه تهران زهره  یعل

 

 الن یدانشگاه گ ، یعیشف یعل

 

 باهنر د یشه سیاصفهان پرد انیدانشگاه فرهنگ   ،یصابر یعل

 

 دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان ، یآباد  لیعق یعاد یعل

 

 راز یدانشگاه ش  ،یعباس  یعل

 

 مدرس   ت یپور، دانشگاه ترب یعل یعل

 

 دانشگاه علم و صنعت ، یغالم یعل

 



 فرخ نژاد، دانشگاه تهران  یعل

 

 دانشگاه تهران   ،یمیفه یعل

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یقربان یعل

 

 ز یتبر  یقره حسن لو، دانشگاه علوم پزشک یعل

 

 چمران اهواز  د یدانشگاه شه  ،یقنوات  یعل

 

 دانشگاه خاتم  ان، یکاو یعل

 

 رازیباهنر ش  د یکشاورز، دانشگاه شه یعل

 

 نور  امیپپناه، دانشگاه  ی محمد عل یعل

 

 ه ی دانشگاه اروم ، یمحمد  یعل

 

 دانشگاه تهران   ،یمراد  یعل

 

 دانشگاه آزاد نجف آباد   ،یمردان  یعل

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب  ، یممد  یعل



 

 شهربابک یدانشگاه آزاد اسالم   مند،یم ی مهدو یعل

 

 موسوی، دانشگاه تربیت مدرس  علی

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  ،یطارمسر  یمومن یعل

 

 پور، دانشگاه تهران  یناج یعل

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یینانوا یعل

 

 دانشگاه شمال  ،ی نور یعل

 

 الن یهداوند، دانشگاه گ یعل

 

 یدانشگاه بهشت  ،ییبابا رضایعل

 

 بهارپور، دانشگاه علم و صنعت  رضایعل

 

 دانشگاه تهران  ،یپورنعمت بوده  رضایعل

 

 ر یدانشگاه خواجه نص ک، ین یجبار رضایعل

 



 ی زار، دانشگاه عالمه طباطبائچمن رضایعل

 

 بابل  یروانیدانشگاه نوش  ، یصنعت انیبیحب رضایعل

 

 دانشگاه تهران ،یحسن رضایعل

 

 مشهد  یدانشگاه علوم پزشک ان،یصابر رضایعل

 

 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب   ،یغالم رضایعل

 

 دانشگاه تهران          ، یمدد رضایعل

 

 مشهد   یپزشک ، دانشگاه علوم یمشهد  رضایعل

 

 نایس  یدانشگاه بوعل   ،یجینائ رضایعل

 

 دانشگاه مدرس   ،یمینج رضایعل

 

 دانشگاه تهران ، یفتمه سر یرضااصالحیعل

 

 دانشگاه آزاد تهران مرکز   ،یصالح  غزاله

 

 پناه، دانشگاه تهران زدان ی فاضل



 

 ی بوعل یدانشکده کشاورز  ،یمیابراه فاطمه

 

 جان ینور اله امیپ دانشگاه  ،یشامندانیم  یاعتماد فاطمه

 

 دانشگاه تهران  ، یرضوان یی آقا فاطمه

 

 دانشگاه هنر تهران  ،یمانیا فاطمه

 

 دانشگاه مازندران ان،یبابا فاطمه

 

 باروتکوب، دانشگاه تهران فاطمه

 

 ثاقب، دانشگاه تهران  فاطمه

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یلیجل فاطمه

 

 دانشگاه آزاد تهران غرب  فروشان،یچا فاطمه

 

 دانشگاه باهنر کرمان   ،یحسن هفاطم

 

 البرز  یدانشگاه علوم پزشک ، ینیحس فاطمه

 



 واحد تهران مرکز  یدانشگاه آزاد اسالم  ،یرحمان فاطمه

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب م، یرح فاطمه

 

 صدر بوشهر  یدانشگاه بنت الهد  ، یمیرح فاطمه

 

 یی مردخه، دانشگاه عالمه طباطبا  یزارع فاطمه

 

 دانشگاه تهران  ، یسادات کاظم فاطمه

 

 الزهرا  دانشگاه ، یسادات موسو  فاطمه

 

 راز یسکندرپور، دانشگاه آزاد ش  فاطمه

 

 سمسار، دانشگاه تهران  فاطمه

 

 زیدانشگاه تبر  ،ی الله فیس  فاطمه

 

 ، دانشگاه تهرانیجشوقان ی صالح فاطمه

 

 اصفهان یدانشگاه صنعت  ا،ین ییطباطبا فاطمه

 

 یبهشت د یدانشگاه شه  ،ی زیعز فاطمه



 

 ی پسند، دانشگاه بوعل ی میعظ فاطمه

 

 دانشگاه تهران  ،ییعلما فاطمه

 

 دانشگاه تهران  ن،یعماد فاطمه

 

 دانشگاه تهران ، یفضلو فاطمه

 

 یبهشت د یفر، دانشگاه شه یقاسم فاطمه

 

 همدان نایس  ی دانشگاه بوعل ، یقربان فاطمه

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت   ،ی میکر فاطمه

 

 ه ی مارو یوم پزشکدانشگاه عل  ،ی میکر فاطمه

 

 ز یر ی دختران ن ی و حرفه ا ی کشاورز، دانشکده فن فاطمه

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب ، یلطف فاطمه

 

 ف یشر یمحمدپور، دانشگاه صنعت فاطمه

 



 یمیدانشگاه پتروش  ، یمحمد  فاطمه

 

 دانشگاه تهران  ،یمختار  فاطمه

 

 دانشگاه هنر اصفهان ، ینجف فاطمه

 

 باهو، دانشگاه تهران  فائزه

 

 ی دانشگاه آزاد اسالم  ،ی پورزارع ئزهفا

 

 یبهشت د ینوروز آباد، دانشگاه شه ی جمال فائزه

 

 قربان، دانشگاه تهران  فائزه

 

 دانشگاه تهران   ،یمحمد  فائزه

 

 نجم، دانشگاه مازندران  فائزه

 

 مدرس  تی، دانشگاه ترب  ینظام آباد  فائزه

 

 ندانشگاه تهرا   رزازاده،یم  فتانه

 

 انشگاه آزاد کازرون فر، د ی بهداد نیفخرالد 



 

 دانشگاه تهران ان،یمعتمد   فرامرز

 

 مدرس تهران  تی دانشگاه ترب  ان،یکاظم فربد 

 

 دانشگاه کردستان  ،ی مشرف فربد 

 

 الن ی دانشگاه گ  ،یقدر یعال فرحان

 

 دانشگاه باهنر کرمان  ، یسادات سلطان فرحناز

 

 حامى زاده، دانشگاه صنعتى شیراز  فردوس 

 

 بابل  یروان ینوش  یعت دانشگاه صن ،یاحمد  فرزانه 

 

 برزگر، دانشگاه تهران  فرزانه 

 

 زنجان  هیعلوم پا ی لیتکم التی دانشگاه تحص  ،یمیرح فرزانه 

 

 شاپور  یجند  یدانشگاه صنعت   ،یرعلیش  فرزانه 

 

 قوچان   یدانشگاه صنعت ، یجنت صادق نیفرز

 



 الن ی دانشگاه گ  فرشاد زاده، فرشاد

 

 قوطاسلو، دانشگاه رشدیه  فرشاد

 

 پور، دانشگاه آزاد واحد اصفهانپنجه  فرشته

 

 معمارى، دانشگاه علم و صنعت ایران  فرنوش 

 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ ، یاضیر فرهاد

 

 دانشگاه صدرا  ،ی خیش  فرهاد

 

 دانشگاه تهران   ،یزدان ی فروزان 

 

 دانشگاه تهران   ،یفالمرز  فروغ 

 

 تهران   قاتیعلوم و تحق  یدانشگاه آزاد اسالم  ،یفتح  بایفر

 

 دانشگاه تهران  ، یصابر د یفر

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب ، یمراد  د یفر

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یزبانیم  دهیفر



 

 تهران   ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یزارع ی بخش مهیفه

 

 دانشگاه تهران  ، یبهرام مهیفه

 

 دانشگاه قم  ، ییرضا مهیفه

 

 کارگر، دانشگاه هنر تهران مهیفه

 

 رازیدانشگاه هنرش   ،یعبد  نایف

 

 دانشگاه کوردستان  ،ی زند  کارو

 

 اصفهان یپزشک، دانشگاه علوم  پورم ی کر ابیکام

 

 دانشگاه تهران  ، یذوق اریکام

 

 نور همدان  ام ینژاد، دانشگاه پ ییایآر کاوه 

 

 ه یدانشگاه آزاد اروم  زدانپناه،ی کاوه 

 

 یاصفهان ی دانشگاه اشرف ، یز یتبر کسرا

 



 یبهشت د یشه  یپزشکدانشگاه علوم  یدانشکده پزشک ان، یراستگو یکسر

 

 دانشگاه تهران ، یقره داغ  یکسر

 

 دانشگاه باهنر کرمان  ان،یمجتبا لیکم

 

 مدرس تهران  تیدانشگاه ترب ، یجوادحصار یزاهد  کوثر 

 

 رازیراد، دانشگاه ش  یاحمد  کوروش 

 

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک ، یبیغ اریکوش 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یرانیا انیک

 

 تهران  کیتکن  یپل ر یرکبیام یدانشگاه صنعت ،یباغبدران انایک

 

 دانشگاه تهران  ، یبرودت ایمیک

 

 صارم، دانشگاه سپهر ایمیک

 

 یبهشت د یدانشگاه شه ، یملک ایمیک

 

 دانشگاه باهنر کرمان   ،یجبار  وانیک



 

 ران یا ی، دانشگاه علوم پزشک ی اریاسفند  گلناز

 

 دانشگاه تهران  ، یاحمد  الیل

 

 تهران  زاده، دانشگاه  نیحس الیل

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یعراق  الیل

 

 ر یرکبیام  یدانشگاه صنعت  ، یغرو الیل

 

 دانشگاه کاشان ، یموسو  الیل

 

 دانشگاه تهران  ، یبهشت یلیل

 

 فارس   ج یدانشگاه خل ، یحضرت یلیل

 

 الن یگ ی دانشگاه دولت ،یصادق ماندانا

 

 دانشگاه تهران   ،ی ریام مائده

 

 دانشگاه الزهرا ، یدلبر مائده

 



 تهران  یدانشکده علوم اجتماع  ،ی مرتضو مبارکه 

 

 سرکان یدانشگاه ازاد تو ، یشاهمراد نیمب

 

 دانشگاه دامغان ، یمیرح نایمب

 

 ه یدانشگاه اروم  ،یمبارک  نیمت

 

 دهش، دانشگاه تهران   بیمج

 

 زدیدانشگاه آزاد  ، یآزاد  د یمج

 

 ، دانشگاه تهران ی امام ورد د یمج

 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک  ،ی تراب د یمج

 

 دانشگاه زنجان ،ی سجاد د یمج

 

 زد یدانشگاه   ،یم یکر د یمج

 

 ر یکب  ر یدانشگاه ام  ،ید یمج د یمج

 

 ییمسافر، دانشگاه عالمه طباطبا د یمج



 

 مدرس  تی دانشگاه ترب  ،یعباس  محبوبه 

 

 دانشگاه بجنورد   ،یصادق  محجد 

 

 ه ی اسدبک، دانشگاه اروم محدثه 

 

 ی روانینوش  یدانشگاه صنعت ان، یآقابرار محدثه 

 

 سادات، دانشگاه هنر تهران محدثه 

 

 ما ی نواز، دانشگاه ن  بیغر محدثه 

 

 تهران  ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یکمال محدثه 

 

 ی مطهر انیدانشگاه فرهنگ   ،یفرساد مختار  محراب

 

 بابل  یروانیدانشگاه نوش   ،ید یرش  محسن

 

 ی سبزوار  میدانشگاه حک ، یعوضورد  محسن

 

 انیدانشگاه فرهنگ  ، یابیفار محسن

 



 فرد، دانشگاه تهران  محسن

 

 دانشگاه تهران   یفاراب  سیکمال، پرد محسن

 

 یدانشگاه بهشت ، یرقادریم محسن

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب  ،یل یخل نیام محمد 

 

 سجاد مشهد  یدانشگاه صنعت  ران،یا یشاه نیام محمد 

 

 رازیپراکنده، دانشگاه ش  محمد 

 

 زی جعفرپور، دانشگاه تبر محمد 

 

 اصفهان یکاربرد  یدانشگاه علم ، یجواد قربان محمد 

 

 دانشگاه تهران ، یجواهر محمد 

 

 حسن گچ پزپور، دانشگاه تهران  محمد 

 

 هرمزگان  ی دانشگاه مل ، یجوذر  نیحس محمد 

 

 قات یدانشگاه علوم و تحق ، یشهرو نیحس محمد 



 

 دانشگاه تهران  ،یعل نیحس محمد 

 

 گناباد  یدانشگاه علوم پزشک ،ییخدا محمد 

 

 نشگاه تهراندارکش، دا محمد 

 

 دانشگاه گلستان ، یدائم محمد 

 

 درفش، دانشگاه تهران غرب محمد 

 

 فارس   جیدانشگاه خل با، ید محمد 

 

 ر ی رکبیزارع، دانشگاه ام محمد 

 

 ییساعد، دانشگاه عالمه طباطبا محمد 

 

 سپهرم، دانشگاه هرمزگان محمد 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یسجاد محبوب محمد 

 

 ف یشر یگاه صنعتزارع، دانش د یسع محمد 

 



 مهاجر  یفن  ،دانشکدهینائیس  محمد 

 

 ر یرکبیام یدانشگاه صنعت  ا،یشکرن محمد 

 

 ییرجا د یدانشگاه شه ، یصادق عالم محمد 

 

 دانشگاه تهران   ،یصائب محمد 

 

 دانشگاه تهران  ، یصرف محمد 

 

 صفوی، دانشگاه لورنشین محمد 

 

 نور دامغان  امیطاهران پور، دانشگاه پ  محمد 

 

 دانشگاه تهران  ، یعادل محمد 

 

 راز یدانشگاه ش  ، یزیعز محمد 

 

 ، دانشگاه تهران انیعسکر محمد 

 

 ر یرکبی ام یدانشگاه صنعت ، یشمع خوان یعل محمد 

 

 دانشگاه آزاد همدان   ،ی عقوبی یعل محمد 



 

 غالمزاده، دانشگاه تهران محمد 

 

 طوسب  ب یدانشگاه خواجه نص ، یغالم محمد 

 

 فخرا، دانشگاه تهران  محمد 

 

 الن ی ، دانشگاه گفروتن محمد 

 

 ز یتبر  جانیآذربا یمدن د یدانشگاه شه  ،یکاظم محمد 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ، یمیکر محمد 

 

 چمران اهواز  د ی، دانشگاه شه ان یگراوند  محمد 

 

 ه یدانشگاه اروم  ، یمحمد  محمد 

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  ان،یمحمد  محمد 

 

 ر یرکبیام یزارع، دانشگاه صنعت یمهد  محمد 

 

 یبهشت د یشه ینسب، دانشگاه علوم پزشک ی صابر ید مه محمد 

 



 کرمان   انیعرب پور، دانشگاه فرهنگ  یمهد  محمد 

 

 شهرکرد  یدانشگاه علوم پزشک ، یمجلس یمهد  محمد 

 

 ییزاده، دانشگاه عالمه طباطبا ینجف  محمد 

 

 الن یدانشگاه گ  ،ی نظر محمد 

 

 دانشگاه آزاد گرگان   ،ینیحس نیمحمدام

 

 ی واحد تهران مرکز  یاه آزاد اسالم دانشگ   ،یگودرز  نیمحمدام

 

 خرمشهر  یی ایدانشگاه علوم و فنون در  ،یمراون  نیمحمدام

 

 نور تهران جنوب  امینژاد، دانشگاه پ ی معتمد  محمدجواد

 

 دانشگاه دامغان   ،ییروستا سنمحمدح

 

 دانشگاه تهران  ، یریام نیمحمدحس

 

 دانشگاه هنر تهران  ، یبورک نیمحمدحس

 

 اه تهران دانشگ   ،یدریح نیمحمدحس



 

 دانشگاه تهران  ق،یصد  نیمحمدحس

 

 معلم ، دانشگاه تهران نیمحمدحس

 

 کرمان  ی دانشگاه آزاد اسالم  ،یمند یم نیمحمدحس

 

 دانشگاه سوره  ، یاوری نیمحمدحس

 

 یتهمک، دانشگاه عالمه طباطبائ محمدرضا

 

 ما یدرخشان، دانشگاه صداوس  محمدرضا

 

 کاشمر  یمرکز آموزش عال  ،یزمان محمدرضا

 

 بابل  یروانینوش  یدانشگاه صنعت ر،یس فرخ  حمدرضام

 

 ر یرکبی دانشگاه ام ،ی قنبر محمدرضا

 

 گرگان   ی عیو منابع طب ی دانشگاه علوم کشاورز ، یامام ع یمحمدرف

 

 دانشگاه کردستان ،یاحمد  د یمحمدسع

 



 چمران اهواز  د یدانشگاه شه  ش،یآلبوغب محمدصادق

 

 ر یبهادر، دانشگاه خواجه نص یمحمدعل

 

 ی دبهشتیدانشگاه شه ، یطاقت یمحمدعل

 

 نور  امیدانشگاه پ ، یچمن یمحمدغالم

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،یمردان یعل یمحمدهاد

 

 بزمه، دانشگاه علم و فرهنگ تهران  محمود 

 

 نور  امیمهردوست، دانشگاه پ ی مرتض

 

 زهرا  ن ییبو یو مهندس  یفن  س یپرد ی نیامام خم یالملل نیدانشگاه ب  ،ییرضا مرجان

 

 دانشگاه تهران  ، ینماز نمرجا

 

 الن ی زاده، دانشگاه گ عی رف  هیمرض

 

 ن یقزو ی نیامام خم یالملل نیدانشگاه ب  ،ی فتح  هیمرض

 

 اروانه، دانشگاه آل طه  میمر



 

 زاده، دانشگاه تهران  خیش  میمر

 

 ز یدانشگاه تبر ، یز یعز میمر

 

 تهران   یدانشگاه علوم پزشک ، یاله ی ضیف  میمر

 

 قات ی علوم تحق ، دانشگاه یگ یب م یکر  میمر

 

 دانشگاه اصفهان  ، یکرم مژده 

 

 تهران   ییطباطبادانشگاه عالمه   ،ی میمژگان رح

 

 قات یدانشگاه علوم تحق  ان، یکاله  یل یخل مسعود

 

 دانشگاه تهران ، یساالر مسعود

 

 یی زاده، دانشگاه عالمه طباطباغالم  مسعود

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،ی نصرآباد مسعود

 

 ز یتبر دانشگاه ، یحسن مسلم

 



 دانشگاه اصفهان ، یانصار حیمس

 

 کرمان   انیدانشگاه فرهنگ   ، یبهااباد زادهیجمال یمصطف 

 

 خدادوست، دانشگاه تهران یمصطف 

 

 مدرس  تی، دانشگاه ترب  یف یطا یمصطف 

 

 یبهشت د یشهدانشگاه   ، یعبداله یمصطف 

 

 تهران  ی، دانشگاه علوم پزشک  یاگونه   مطهره

 

 ندانشگاه تهرا  ،یاوحد  معصومه

 

 ، دانشگاه پیام نور پاکدشت ی بهمن معصومه

 

 مدرس  تیشگاه تربخداپرست، دان معصومه

 

 ز یتبر یدانشگاه هنر اسالم ، یغفار معصومه

 

 قناد، دانشگاه تهران   معصومه

 

 نقاش نژاد، دانشگاه آزاد واحد دزفول  معصومه



 

 گنبد کاووس  یبهشت د یزاده، دانشگاه شه  یسار د یمع

 

 ییعالمه طباطبا دانشگاه ، یکاظم نیمع

 

 ی لیدانشگاه محقق اردب ،ی محمود نیمع

 

 یبهشت د ی دانشگاه شه ، یدد یح مقدسه

 

 دانشگاه تهران ، یجعفر  حه یمل

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب ، یجهاد حه یمل

 

 دانشگاه الزهرا   ،یطاهر کایمل

 

 دانشگاه آزاد سوهانک ،یمناصاف

 

 روح صداقت، دانشگاه تهران مهتاب

 

 شگاه تهراننوعدوست ، دان مهتاب

 

 یی شگاه عالمه طباطبادان ،ییهمپا مهتاب

 



 تهران  یبهشت د یشه یدانشگاه علوم پزشک ، یآران  یآقاعموئ یمهد 

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب  ا،ین ی باقر یمهد 

 

 دانشگاه تهران   ،یگ یب یمهد 

 

 یتابان، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماع یمهد 

 

 پور، دانشگاه شمال آمل  یتق یمهد 

 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ  ،ینگ ج یمهد 

 

 یی نسب، دانشگاه عالمه طباطبا ید یرش  یمهد 

 

 مدرس   تیدانشگاه ترب ، یزمان یمهد 

 

 نور  امیدانشگاه پ  ،یسنگر یمهد 

 

 راز یدانشگاه ش  ، یفیس  یمهد 

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب ، یصحاف یمهد 

 

 فالخ، دانشگاه پارس  یمهد 



 

 د نور شاهرو امیدانشگاه پ ، یمحمد   یکربالئ یمهد 

 

 ه یاروم یدانشگاه سراسر ،یمقدس  یمهد 

 

 دانشگاه تهران   ،ی وسفی یمهد 

 

 ییحامو، دانشگاه عالمه طباطبا هیمهد 

 

 یوانک یشحنه، دانشگاه ا مهراب

 

 راز یدانشگاه ش  ، یمحبت مهران

 

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک  ،ییرزایم مهران

 

 مهرآذر، دانشگاه اصفهان مهرتاش 

 

 نور استان فارس مرکز داراب   امیدانشگاه پ ، یعیرب  مهرداد

 

 ی ن یامام خم یموسسه اموزش عال ، یعلم مهرداد

 

 دانشگاه آزاد   ،ی بینق مهرداد

 



 پور، دانشگاه تهران ی عل مهرزاد

 

 مشهد   یدانشگاه فردوس  ،یمشهد   یرجب مهرناز

 

 دانشگاه هنر سمنان  ،یمحبوب  مهرناز

 

 ییمهر، دانشگاه عالمه طباطبا ییرزایم مهرنوش 

 

 چمران اهواز  د یزاده، دانشگاه شه یامام مهسا

 

 دانشگاه باهنر ،یساع مهسا

 

 کی تکنیصابر، دانشگاه پل مهسا

 

 یینژاد، دانشگاه عالمه طباطبا یفارسون مهسا

 

 نور بابل  امیقاسمپور، دانشگاه پ مهسا

 

 دانشگاه آزاد تهران مرکز   ی هنر معمار ،یر یفق د یمهش

 

 دانشگاه تهران ، یخیش  مهوش 

 

 مدرس  تیوند، دانشگاه تربقال  ی راز نیمه



 

 کاظم پور، دانشگاه تهران  مونا

 

 دانشگاه تهران ان، یفی شر ثمیم

 

 دانشگاه اصفهان ، یسیرئ الد یم

 

 دانشگاه تهران ،یطهماسب الد یم

 

 دانشگاه بجنورد   ا،یمحمدن الد یم

 

 دانشگاه تهران  ،یمفاخر الد یم

 

 دانشگاه تهران   ،ی زدچی الد یم

 

 ان دانشگاه تهر ، یریجزا نایم

 

 ی طوس  ریدانشگاه خواجه نص  ،ییمال نایم

 

 واحد کرج  یپور، دانشگاه آزاد اسالم نینوحسیم

 

 ز یدانشگاه تبر   ،یمحمد  نینار

 



 دانشگاه کاشان  ،ی ارث ان یک ینازل

 

 دانشگاه دامغان  ،یخیش  نینازن

 

 دانشگاه تهران  ،یامان د یناه

 

 دانشگاه اصفهان ، یابوعل نجف

 

 الن ی دانشگاه گ  ،یعصر ندا

 

 ز یمباشر، دانشگاه تبر دان

 

 ی دانشگاه راز ،یاحمد  ندا

 

 دانشگاه سوره   ،یبهلول نرسا

 

 پور، دانشگاه آزاد کرج  ی عبد  نرگس

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب ، یعموئ نرگس

 

 امل  ن ینو یدانشگاه فناور  ، ینیام مانینر

 

 دانشگاه تهران ان، یریام نسترن



 

 مدرس  تیپور، دانشگاه ترب نیحس نسترن

 

 الم یدانشگاه ا ، یمحمد د یص نسترن

 

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  ،یقاسم نسترن

 

 دانشگاه آزاد  ، یانصار نینسر

 

 دانشگاه تهران   ،یاتیب نینسر

 

 دانشگاه الزهرا تهران  درزاده، یح نینسر

 

 دانشگاه آزاد مالرد  ، یذاکر ساینک

 

 الن یدهقان، دانشگاه گ  نگار

 

 مظلوم حسینی، دانشگاه تهران نگار

 

 ، دانشگاه تهران آرامش نینگ 

 

 ی دانشگاه راز  ،ییصحرا نینگ 

 



 کیتکن   یدانشگاه پل  ،یکابل نینگ 

 

 قاتی دانشگاه علوم تحق ان،یرحمان د ینو

 

 دانشگاه تهران   ،یقدس  د ینو

 

 دانشگاه تهران  ، یقربان د ینو

 

 مقدم، دانشگاه هنر یگنج  د ینو

 

 دانشگاه تهران   ،ی رزاق یکین

 

 دانشگاه تهران  ، یاحد  لوفرین

 

 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  ، یفی شر لوفرین

 

 ن یقزو ین یالملل امام خم نیدانشگاه ب  ،یدهباش  وشاین

 

 یی صالح پور، دانشگاه عالمه طباطبا وشاین

 

 ه ی اروم یحرفه ا   ی دانشگاه فن  ،یمیعظ وشاین

 

 دانشگاه تهران   ار،یباز هیهان



 

 دانشگاه الزهرا   ر،ی دب هیهان

 

 مدرس  تیدانشگاه ترب  کتا،ی ی عارف هیهان

 

 آذربایجان  یدانشگاه مدن ، یقره اوغالن هیهان

 

 مدرس  ت یدانشگاه ترب ، ینانیجو ی نور یهد 

 

 دانشگاه مازندران  ،یاحمد  هیهد 

 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا  ،ی ریام یهست

 

 دانشگاه تهران  ،یشکوه یهست

 

 زاده، دانشگاه الزهرا ی قل یهست

 

 دانشگاه تهران   ،یکرم  یهست

 

 ییه عالمه طباطباهوبر، دانشگا یهست

 

 مدرس  تی دانشگاه ترب   ،یاتیح ونیهما

 



 ی طوس  نیرالد یزاده، دانشگاه خواجه نص ی محمد  هومن

 

 تهران جنوب  ی ، دانشگاه هنر و معماریربداقیپ رادیه

 

 دانشگاه کردستان ، یمراد  وایه

 

 خرمشهر  ییایدانشگاه علوم و فنون در ، یعامر د یوح

 

 دانشگاه قم  ان، یغفار د یوح

 

 دانشگاه تهران  ،یمهدو  دهیوح

 

 دانشگاه آزاد اسالمشهر ، یغفور ایور

 

 نور امیدانشگاه پ ،یجانشاه دایو

 

 دانشگاه کردستان ،یبیحب اسمنی

 

 خرمشهر  ییایدانشگاه علوم فنون در ،یمیرح اسمنی

 

 دانشگاه هنر تهران ان،یرزاق اسمنی

 

 دانشگاه تهران  ،ی جون یسادات سجاد اسمنی



 

 مدرس   تیدانشگاه ترب  ،یسادات موسو اسمنی

 

 دانشگاه تهران  ل،ینب اسمنی

 

 ران یا یدانشگاه علوم پزشک ان،یهمت اسمنی

 

 خوب نژاد، دانشگاه قم  نیاس ی

 

 ی دانشگاه مذاهب اسالم  ،یدآبادیز نیاس ی

 

 ی و توانبخش یستیدارالشفا، دانشگاه علوم بهز اشاری

 

 دانشگاه الزهرا ،یحسام کتای

 

 ا دانشگاه الزهر  ،یدفتر  لدای

 

 مدرس   ت یدانشگاه ترب  ،یر یام ونسی

 

 ز یدانشگاه تبر ،ی مامند  ونسی

 


