
 و ایزنجیره شیمیایی حمالت یفاجعه یدرباره کشور هایدانشگاه بیانیه جمعی از استادان

 کشور دخترانه مدارس به شدهسازماندهی

 حاکمیت جمهوری اسالمی، مسئوالن امنیت کشور

رس ی حمالت شیمیایی به مداآور، مخوف و منزجرکنندهچنانکه مستحضرید بیش از چند ماه است که اخبار بهت

ها و شهروندان تبدیل شده است. رویدادی ی خانوادههای عمدهدخترانه در شهرهای مختلف کشور به یکی از نگرانی

کشیده و آور برای حاکمیتی که ادعای حفاظت از امنیت کشور و حتی نقاط فرامرزی را همواره به رخ میبس شرم

ست روی دست گذاشته و توضیحی اقناع کننده ارائه هاست در مقابل این تهدید آشکار امنیت ملی، داکنون ماه

 .نکرده است

رود اعتمادی و بدبینی رسیده و بیم آن میی بیای به مرحلهاز آنجا که حاکمیت در نظر مردم به نحو نومیدکننده

خارج از  ها هم در انتظار کشور باشد؛ تحمل این فجایع روزافزون،تر از اینکه در چنین موقعیتی، حوادثی دردناک

 .توان و طاقت روانی جامعه است

ای قاطع از سوی االجلی و بسیار شفاف با نتیجهاعتمادی، عملکردی منسجم، ضربدر این وضعیت استیصال و بی

 .حاکمیت، حداقل انتظار است

ایت هولناک ما استادان دانشگاه در کنار نهاد مظلوم آموزش و پرورش و همصدا با معلمان این مرز و بوم، این جن

ترین و منفورترین دشمنان دانش و آگاهی و ترین، خطرناکرحمرا محکوم کرده و عامالن آن را در شمار بی

ی تامین و حفاظت از امنیت دار وظیفهسرزندگی کودکان و نوجوانان ایران دانسته و خطاب به کسانی که عهده

ها و دختران معصوم خود پناه که اکنون جگرگوشهمردم بی یکه خشم فزایندهداریم، پیش از آناند، اعالم میملی

ای بیندیشید: اطالعات خود درباره گیر شود، چارهبینند، دامنرحمانه و ویرانگر میرا در مقابل تهدیدی چنین بی

لت پوشی و کامال شفاف به مپردهتر و بیابعاد مختلف این موضوع و عامالن و آمران این جنایات را هرچه سریع

اعالم کرده، عامالن را به پیشگاه عدالت بسپرید و عمال ختم این جنایت را تضمین کنید. یقین بدانید که 

ی عامالن از سوی وجدان عمومی جامعه به گذاشتن بر این جنایت یا تخفیف آن و عدم افشا و محاکمهسرپوش



شد و تبعات طوفانی آن را به سرعت معنای تصریح حاکمیت بر همدستی و همسویی با این جنایت تلقی خواهد 

 در خواهید یافت

اسفندماه سال جاری منتشر خواهد  ۱۵توجه: بیانیه با هر تعداد امضاء، در پایان روز دوشنبه مورخ 

 .گردید

 :باء نام خانوادگی و نامبه ترتیب حروف الفامضاء کنندگاه اسامی 

 ردیف نام خانوادگی و نام دانشگاه محل خدمت

 1 غالم حیدر -ابراهیمبای سالمی  دانشگاه تهران

 2 کارن -ابری نیا  دانشگاه تهران

 3 جهانفر -ابوئی  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 4 محمد رضا -اجتهادی  صنعتی شریفدانشگاه 

 5 علی  -احمدآبادی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 6 زهرا -احمدی نژاد  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 7 زهره -اختیارزاده  دانشگاه تهران

 8 بهروز -ارباب شیرانی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 9 آزیتا -اسعدی  دانشگاه یزد

 10 کیومرث -اسکندری  صنعتی اصفهاندانشگاه 

 11 حسین -اعتمادی  دانشگاه تربیت مدرس

 12 هما -افراز  دانشگاه پیام نور

 13 محمد هادی -افشار  دانشگاه علم و صنعت ایران

 14 عبدالعزیز       -افالک سیر دانشگاه شیراز

 15 حکیمه -اکبری  دانشگاه سمنان

 16 کرامت اهلل -اکبری  جهاد دانشگاهی

 17 محمود -اکبری  دانشگاه کاشان

 18 علی اکبر -اهلل یاری  دانشگاه پیام نور



 19 مرضیه السادات -الوند  دانشگاه بجنورد

 20 جواد -امامی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 21 رسول -امیر فتاحی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 22 سید حسین -امیرشاهی  صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 23 مهدی -امینیان  دانشگاه گیالن

 24 حسین -انصاری  دانشگاه فردوسی مشهد

 25 کیوان -انصاری  پژوهشگاه رنگ

 26 حبیب اهلل -انصاری طرقی  دانشگاه گیالن

 27 علی اصغر -انصافی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 28 سلماز -آبادپور  تهران -هنر دانشگاه 

 29 بهنام -آزادگان  دانشگاه حکیم سبزواری

 30 محمد رضا -آقا ابراهیمی  دانشگاه بیرجند

 31 سید جواد -آقا جری  دانشگاه شهید چمران اهواز

 32 کیوان -آقابابائی سامانی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 33 شاهین -آقاجانی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 34 علیرضا -آقائی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 35 حمید -آماده  دانشگاه عالمه طباطبائی

 36 محبوبه -بابائی  دانشگاه آزاد اسالمی

 37 آناهیتا -بابک  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 38 مجتبی -باقرزاده  دانشگاه صنعتی شریف

 39 یلدا -باقری  علم و صنعت ایراندانشگاه 

 40 حسن -باقری نیا  دانشگاه حکیم سبزواری

 41 علی -بانی  دانشگاه گیالن

 42 محمود -بحرانی  دانشگاه شیراز

 43 سید مهدی -برقعی  دانشگاه صنعتی شریف

 44 رارا -بزرگ  دانشگاه سما



 45 قاسم -بستانی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 46 شهناز -بمانیان  دانشگاه صنعتی اصفهان

 47 سید محمد علی -بنی هاشمی  دانشگاه تهران

 48 حسن -بولو  دانشگاه آزاد اسالمی

 49 مهدی -بیجاری  دانشگاه صنعتی اصفهان

 50 مریم -بیگ زاده  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 51 فروغ -پارسا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه 

 52 مهدی -پارسا  دانشگاه فردوسی مشهد

 53 محسن -پرویزی  دانشگاه فردوسی مشهد

 54 عباس -پهلوانی  دانشگاه حکیم سبزواری

 55 حمیدرضا -پوررضا  دانشگاه فردوسی مشهد

 56 محسن -پوررضا بیلندی  دانشگاه بیرجند

 57 میترا -پورسینا  شهید بهشتیدانشگاه 

 58 ناصر -پوالدی  دانشگاه شهید مدنی 

 59 سارا -پوینده  دانشگاه پیام نور

 60 مینا -پیرزادنیا  دانشگاه ایالم

 61 الهام -پیش  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 62 فاطمه -پیکان حیرتی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 63 فرح -ترکمنی آذر  دانشگاه شهید بهشتی

 64 مهدی -تکیه  دانشگاه عالمه طباطبائی

 65 فرهاد -تنهای رشوانلو  دانشگاه خیام

 66 داود -توکلی  دانشگاه شهید بهشتی

 67 کورش -جاویدان  دانشگاه فردوسی مشهد

 68 علی -جباری  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 69 رضا -هادیکیاشری جعفرپور  دانشگاه آزاد اسالمی

 70 فردین -جعفرزاده  دانشگاه صنعتی شریف



 71 رضا -جعفری  دانشگاه شهید بهشتی

 72 محمد اسماعیل -جعفری  دانشگاه پیام نور

 73 حسن -جعفریانی  دانشگاه بجنورد

 74 تهمینه -جاللی  دانشگاه خلیج فارس

 75 زهرا -جمشیدی  دانشگاه صنعتی شریف

 76 بهرام -جوکار  دانشگاه شیراز

 77 مرتضی -چینی چیان  دانشگاه عالمه طباطبائی

 78 علی -حاجی کتابی  دانشگاه علم و فرهنگ

 79 هانیه -حاجی نژاد  دانشگاه پیام نور

 80 علیمراد -حسن لی  دانشگاه شیراز

 81 شهرام -حسین زاده  دانشگاه شهید مدنی 

 82 سید حسین -حسینی  دانشگاه تهران

 83 فاطمه -حسینی  دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان

 84 محمد رضا -حسینی  دانشگاه محقق اردبیلی

 85 حسین -حقی  دانشگاه تحصیالت تکمیلی  علوم پایه زنجان

 86 مریم -حقی  مجتمع دخترانه آفرینش

 87 اکرم -حمیدیان  دانشگاه پیام نور

 88 مجید -حیدرپور  دانشگاه زنجان

 89 عباسعلی -حیدری  دانشگاه یزد

 90 ناظم السادات -حیدری  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 91 حمید رضا -خاتمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 92 حامد -خاتمی پور  دانشگاه پیام نور

 93 محمود -ختائی  دانشگاه عالمه طباطبائی

 94 فرامرز -خجسته  دانشگاه هرمزگان

 95 علی اصغر -خدایاری  دانشگاه تهران

 96 سید جمال الدین -خواجه الدین  دانشگاه صنعتی اصفهان



 97 محمد هادی -خوش تقاضا  دانشگاه تربیت مدرس

 98 ناهید -خوش رفتار  دانشگاه فردوسی مشهد

 99 یداهلل -دادگر  دانشگاه شهید بهشتی

 100 رضا -داودی  خلیج فارسدانشگاه 

 101 محمد هادی -داودی  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

 102 مادح -دست مرد  دانشگاه پیام نور

 103 حسن -دقیق  دانشگاه کاشان

 104 محمد -دهقان نیری  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 105 هوشنگ -دولت شاهی  دانشگاه تهران

 106 مهدی -دیرانلو  دانشگاه بجنورد

 107 یداهلل -ذاکری  دانشگاه صنعتی اصفهان

 108 هدایت -ذکایى آشتیانى  دانشگاه صنعتی شریف

 109 باقر -ذهبیون  دانشگاه علم و صنعت ایران

 110 نگار -ذیالبی  دانشگاه شهید بهشتی

 111 علی -راد  دانشگاه لرستان

 112 مهصومه -رادگودرزی  دانشگاه گیالن

 113 مینا -راستگو  دانشگاه اورمیه

 114 محمد -راغب  دانشگاه شهید بهشتی

 115 شهربانو -رایومند  دانشگاه خرد و آگاهی

 116 محمد هادی -رجائی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال

 117 مهدی -رجبعلی پور  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 118 جبار -رحمانی  مطالعات فرهنگی و اجتماعیموسسه 

 119 داریوش -رحمانیان  دانشگاه تهران

 120 عزیز -رحیمی  دانشگاه گلستان

 121 مراد -رحیمی  دانشگاه رازی

 122 محمد رضا -رسائی  دانشگاه تهران



 123 عبداهلل -رسول نژاد  دانشگاه کردستان

 124 آرزو -رسولی  دانشگاه شهید بهشتی

 125 مجید -رشیدی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 126 کرامت اهلل -رضائی  دانشگاه تهران

 127 نجفعلی -رضائی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 128 سعید -رضوانی  دانشگاه شهید بهشتی

 129 حسین -رفیعی  دانشگاه تهران

 130 احمد -رمضانی  دانشگاه صنعتی شریف

 131 مینا -رهنما  موسسه غیرانتفاعی هدف

 132 مجتبی -روحانی  دانشگاه فردوسی مشهد

 133 محمد -ریاحی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 134 داود -زارع  سازمان پژوهش ها

 135 ناصر -زارع  دانشگاه اردبیل

 136 مهدی -زارعیان  آزاد اسالمی واحد شیرازدانشگاه 

سازمان اموزش و تحقیقات وزارت جهاد 

 کشاورزی
 137 مهرداد -زرگران 

 138 مرتضی -زمان فشمی  دانشگاه علمی کاربردی

 139 سید محمد علی  -زمردیان  دانشگاه شیراز

 140 علیرضا -سبحانی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 141 رضا -ستاری  مازندراندانشگاه 

 142 محمد -ستاری فر  دانشگاه عالمه طباطبائی

 143 مژده  -سجادی  دانشگاه تهران

 144 سید حسین -سراج زاده  دانشگاه خوارزمی

 145 آرش -سروری  دانشگاه کردستان

 146 محسن -سعیدی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 147 شاهپور -سعیدیان  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان



 148 کیومرث -سفیدی  دانشگاه محقق اردبیلی

 149 سعید -سلطانی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 150 حمید رضا -سلوکی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 151 محمد -سلیمان بیگی  دانشگاه ایالم

 152 کریم -سلیمانی مقدم  دانشگاه شهید بهشتی

 153 سجاد -سی سخت نژاد  دانشگاه رازی

 154 بابک -سیف  دانشگاه شاهد

 155 بهنام -شادروان  دانشگاه فلوریدا

 156 سکینه -شاهی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 157 ابوالفضل  -شایان  دانشگاه جهرم

 158 اسماعیل -شریفی  حفاظت خاک و آبخیزداریپژوهشکده 

 159 مریم -شعبانزاده  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 160 محمد رضا -شکری  دانشگاه شهید بهشتی

 161 صدیقه -شکوری راد  دانشگاه تهران

 162 طاهره -شمسی  دانشگاه گیالن

 163 بابک -شمشیری  دانشگاه شیراز

 164 مریم -شهبازی  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه 

 165 حسین -شیرکانی  دانشگاه خلیج فارس

 166 آیدا -صابری  دانشگاه شهید بهشتی

 167 جعفر -صادقی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 168 حسن -صادقی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 169 رحمت -صادقی  دانشگاه کردستان

 170 محمد تقی -صالحی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 171 محمود -صبوحی  دانشگاه فردوسی مشهد

 172 رضا -صحرائی  دانشگاه ایالم

 173 مجتبی -صداقت جو  دانشگاه خلیج فارس



 174 افسانه -صدر  دانشگاه تهران

 175 مهرداد -صدری  دانشگاه فنی و حرفه ای

 176 یعقوب -صرافی  دانشگاه مازندران

 177 حسین -صفری  دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 178 سید علی اکبر  -صفوی  دانشگاه شیراز

 179 محسن -صنیعی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 180 رفعت -ضاربی داکی  دانشگاه شهر کرد

 181 جواد -طاهری  دانشگاه پیام نور

 182 عزیزاهلل -طاهری  صنعتی شاهروددانشگاه 

 183 غالم رضا -ظریفیان  دانشگاه تهران

 184 بیژن -ظهوری زنگنه  دانشگاه صنعتی شریف

 185 محمد -عابدی  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 186 سعید -عابدین پور  دانشگاه تحصیالت تکمیلی  علوم پایه زنجان

 187 محمد جواد -عابدینی  دانشگاه شیراز

 188 افشین -عادلی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 189 رضا -عاصی  دانشگاه عالمه طباطبائی

 190 علی اکبر -عالم رجبی  دانشگاه صنعتی اصفهان

 191 فرهاد -عامری  پژوهشگاه رنگ

 192 مریم -عاملی رضائی  علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه 

 193 جواد -عباسی  دانشگاه فردوسی مشهد

 194 شهرام -عباسی  دانشگاه فردوسی مشهد

 195 حبیب -عباسی پور  دانشگاه شاهد

 196 امیر -عبدالملکی  دانشگاه شیراز

 197 فرشید -عبدالهی  دانشگاه شیراز

 198 محمد -عبدالهی  دانشگاه یاسوج

 199 حسینعلی  -عرب  دانشگاه تهران



 200 آرام -عزیزی  دانشگاه پیام نور

 201 عثمان -عزیزی  دانشگاه کردستان

 202 نعمت اهلل -عزیزی  دانشگاه کردستان

 203 سیروس -عسکری  دانشگاه صنعتی شریف

 204 صداق -عسکری  دانشگاه سمنان

 205 اصغر -علوی  حکیم سبزواریدانشگاه 

 206 سهیال -علوی  دانشگاه خلیج فارس

 207 سید محسن -علوی پور  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 208 صفدر -علیپور  دانشگاه خلیج فارس

 209 هوشمند -علیزاده  دانشگاه کردستان

 210 محمد -علیلو  دانشگاه شهید بهشتی

 211 مرضیه -غزنوی  علمی کاربردیدانشگاه 

 212 سید علی -غفوری  دانشگاه فردوسی مشهد

 213 محمد علی -غالمی نژاد  دانشگاه فردوسی مشهد

 214 سعید -غنی آبادی  دانشگاه حکیم سبزواری

 215 علیرضا -غیاثوند  دانشگاه لرستان

 216 حسین -فاتحی  دانشگاه علم و صنعت ایران

 217 رضا -فارغ بال  دانشگاه شهید بهشتی

 218 شهره -فاطمی  دانشگاه تهران

 219 عباسعلی -فرداد  دانشگاه علم و صنعت ایران

 220 حسین -فرزانه فرد  دانشگاه صنعتی اصفهان

 221 احمد -فرزانه کرد  دانشگاه حکیم سبزواری

 222 محمود -فرزانه گرد  دانشگاه فردوسی مشهد

 223 بیژن -فرهانیه  دانشگاه صنعتی شریف

 224 رشید -فرهنگ فر  مرکز آموزش عالی امام خمینی

 225 بیتا -فروزش  دانشگاه ازاد اسالمی واحد خمینی شهر



 226 حسن -فروغی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 227 فرهاد -فضیله  دانشگاه صنعتی اصفهان

 228 رضا -فقیهی  دانشگاه شیراز

 229 جعفر -فالحی  دانشگاه سمنان

 230 بهار -فیروزآبادی  دانشگاه صنعتی شریف

 231 غالمرضا -قاسم ثانی  دانشگاه صنعتی شریف

 232 حسین -قاسم زاده طهرانی  دانشگاه صنعتی شاهرود

 233 حسین -قدرتی  دانشگاه حکیم سبزواری

 234 علی -قربانزاده مقدم  تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه 

 235 محمد  -قربانی  دانشگاه گرگان

 236 رضا -قربانی نصرآبادی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 237 محمد هادی -قطعی  دانشگاه شیراز

 238 مهدی -قمشی  دانشگاه شهید چمران اهواز

 239 محسن -قنبرزاده  شهید چمران اهوازدانشگاه 

 240 جعفر -قیصری  دانشگاه صنعتی اصفهان

 241 جعفر -قیصری  دانشگاه صنعتی اصفهان

 242 یوسف -قیصری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 243 مهرداد -قیومی بیدهندی  دانشگاه شهید بهشتی

 244 سکینه -کاظمی نورعینی  دانشگاه حکیم سبزواری

 245 مهری -کدخدائی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 246 آسیه -کرمی مجومرد  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 247 حمید -کریمی  دانشگاه تبریز

 248 داود -کریمی  دانشگاه تهران

 249 زهرا -کریمی  دانشگاه مازندران 

 250 وحید -کریمی پور  دانشگاه صنعتی شریف

 251 محمد حسین -کریمی جعفری  دانشگاه تهران



 252 محمد علی  -کریمی زارچی  دانشگاه یزد

 253 الهه -کوالئی  دانشگاه تهران

 254 زهرا -گرگین  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 255 حسین -گلیزاده نرم  دانشگاه صنعتی شاهرود

 256 حامد -گنجوی  دانشگاه تهران

 257 فرهنگ -لران  صنعتی اصفهاندانشگاه 

 258 محمد رضا -ماهینی  دانشگاه خلیج فارس

 259 روح اهلل -مجتهدزاده  دانشگاه شهید چمران اهواز

 260 سید محسن  -محسنی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 261 مریم -محسنیان  دانشگاه علم و صنعت ایران

 262 علی -محقر  دانشگاه تهران

 263 محمد حسن -محقق معین  آمورش تحقیقات و ترویج کشاورزیسازمان 

 264 شاهرخ -محمد بیگی  دانشگاه شیراز

 265 حبیب -محمدی  دانشگاه کردستان

 266 سهیل -محمدی  دانشگاه تهران

 267 محمد -محمدی  دانشگاه پیام نور

 268 الهه -محمودی  دانشگاه کاشان

 269 مهرداد -مدهوشی  دانشگاه مازندران

 270 مجید -مرادی  دانشگاه تهران

 271 مرتضی -مرادی  دانشگاه پیام نور

 272 محمد -مرشد  دانشگاه صنعتی اصفهان

 273 وحید -مرشدی  دانشگاه خلیج فارس

 274 محمد کاظم -مروج فرشی  دانشگاه تربیت مدرس

 275 محمد حسین -مشهدی زاده  دانشگاه خوارزمی

 276 سید محمود -مطهر  دانشگاه علمی کاربردی

 277 دارا -معظمی  دانشگاه تهران



 278 سامان -مقیمی عراقی  دانشگاه صنعتی شریف

 279 فرشته -ملک  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 280 فهیمه -ملکوتی  دانشگاه علم و فرهنگ

 281 عبدالعلی -منصف  دانشگاه پیام نور

 282 محمد علی -منصوری بیرجندی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 283 محمد جواد -منعم  دانشگاه تربیت مدرس

 284 بتول -مهدوی  دانشگاه مازندران 

 285 مهری -مهرجو  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 286 یداهلل -مهرعلی زاده  دانشگاه شهید چمران اهواز

 287 فاطمه -موسوی میرک  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

 288 محمد -موسی خانی  دانشگاه تهران

 289 محمد هادی -موید  دانشگاه فردوسی مشهد

 290 قاسم -میقانی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 291 علیرضا -میکاییلی  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

 292 عبداهلل -ناصری طاهری  دانشگاه الزهرا

 293 اسالم -ناظمی  دانشگاه شهید بهشتی

 294 محمد -نبی  دانشگاه علمی کاربردی

 295 محسن -نجفی  دانشگاه صنعتی اراک

 296 حسین -نصر اصفهانی  دانشگاه صنعتی شاهرود

 297 سید مهدی -نصیری  دانشگاه شیراز

 298 محمد حسن -نصیری  دانشگاه پیام نور

 299 فرزین -نصیری صالح  دانشگاه تربیت مدرس

 300 زعیمه -نعمت الهی  دانشگاه خلیج فارس

 301 سمیه -نعمتی  دانشگاه مازندران

 302 محمدرضا   -نقاشان  دانشگاه شهید بهشتی

 303 رضا -نورزاد  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل



 304 حسینعلی -نوزری  آزاد اسالمی واحد کرجدانشگاه 

 305 بهزاد -نیرومند  دانشگاه صنعتی اصفهان

 306 امیر -نیک سرشت  دانشگاه صنعتی شیراز

 307 محمد رضا -نیکو  دانشگاه شیراز

 308 محسن -نیکورزم  دانشگاه ایالم

 309 محمد هادی -هادی زاده یزدی  دانشگاه فردوسی مشهد

 310 محمد رضا -هرمزی نژاد  دانشگاه صنعتی شریف

 311 محمد حسن -وحیدنیا  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

 312 حسین -وفاپور  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 313 مریم -ویسی زاده  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 314 علی -یاوری  دانشگاه تهران

 315 مهدی -یاوری  دانشگاه تهران

 316 طاهر -یزدان پناه  دانشگاه خلیج فارس

 317 ناصر -یزدانی  دانشگاه تهران

 318 محمد -یزدانی نسب  دانشگاه شهید بهشتی

 319 سعید -یزدی  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 320 احمد -یوسفان  دانشگاه کاشان

 321 لیلی -یوسفی  دانشگاه تهران

 


