 .1سعید زیباکالم/استاد دانشگاه تهران/
 .2مازیار بیژنی/کاریکاتوریست مطبوعاتی/
 .3امین سردارابادی /دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه /دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجوی
 .4سید حسن موسوی فرد /کارشناس ارشد رسانه /دبیر اسبق جبنش عدالتخواه دانشجویی
 .5مجید عبدالهی/عضو هیئت موسس جنبش عدالتخواه دانشجویی/
 .6شایان نادری /دانشجوی دکتری دانشگاه تهران /عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .7سید مصطفی موسوی /طلبه /عضو هییت موسس جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .8ایوب توکلی/دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان کرمان/
 .9صادق پورهاشمی /دانشجوی اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .10علیرضا تسلیمی /مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های
استان تهران
 .11سعید شعرباف تبریزی/استاد دانشگاه و مدیر گروه برق دانشگاه امام رضا
 .12امین کوشکی/استاد دانشگاه گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری/
 .13دکتر ایزدخواه/مدرس دانشگاه/
 .14سجاد محمدی/دانشجوی برق دانشگاه تهران
 .15یاسر عسگری/فعال فرهنگی و مدیر تامین محتوای دفتر نشر معارف/
 .16کاویان خلیلی/مسول بسیج علوم پایه دانشگاه تهران
 .17محمد صادق طاهری /عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .18محمد صادق اسحاقی /دبیر سیاسی اسبق دفتر تحکیم وحدت
 .19علی رضا فقیهی راد/دانشجوی ارشد روابط بین المل  /دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
 .20لیال رضائی//مسئول سابق خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .21محمدصادق بخشی/عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان
 .22نعمت روحانی مقدم /دبیر انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری/
 .23رعنا موی//برق /عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سبزوار
 .24سید محمد میرناصر/عضو واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم/
 .25سعید جاویدی/مهندسی مکانیک -فرمانده پایگاه شهیدچمران بسیج دانشگاه حکیم سبزواری
 .26علی رضا اشرفی نسب/طلبه  /فعال فرهنگی در مشهد/
 .27فرحناز علیپور حمیدآبادی/عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر
 .28حسین مرادی/دبیر کانون قران دانشگاه صنعتی شاهرود
 .29محمدرضا علیزاده/کارشناس حوزه شفافیت
 .30مجتبی خسروی/کارشناسی ارشد روزنامه نگاری دانشگاه صدا و سیما/
 .31سید حسین حسینی فرد/مهندسی مواد -دبیرجامعه اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری/
 .32مجید مرادقلی/دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری/
 .33پرویز حسینی دیماجانکشی/دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 .34محمدحسین صبوری /دانشجوی جامعه شناسی /دبیر مجمع دانشجویان دانشگاه یاسوج
 .35ستاره زارعی /عضو هیئت موسس مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج
 .36فاطمه خاکسار/عضو هیئت موسس مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج
 .37مهدیه قدرتی/عضو شورای مرکزی تشکل انجمن اسالمی عدالت خواه حکیم سبزواری/
 .38سجاد عباسی/دبیر سیاسی اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند
 .39محمد نجاتی/عضو شورا مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر

 .40علی رمضانی/عضو بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .41زینب السادات حسینی/عضواسبق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری/فعال فرهنگی
 .42سلما ربیعی فر/دانشجوی دکتری فیزیک
 .43محمدامین عرب/دانشجوی مهندسی برق
 .44احمد منیری /دانشجوی دکتری /
 .45ملیحه موسی پور/دانشجو دکتری فیزیک
 .46سیما سپتات/مدرس و محقق علمی  +مترجم/
 .47مهدی ابراهیمی/دانشجوی تخصص طب اورژانس/
 .48مرتضی هادی جابری مقدم/عضو هییت علمی/
 .49سیدحامد ترابی/جانشین اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز/
 .50میثم سیدی فر/هییت علمی/
 .51فاطمه احمدی/دانشجوی پزشکی/
 .52امیر رضا خشنودی/دبیر تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد شیراز/
 .53عطااهلل اسکندری/دبیر انجمن اسالمی دانشجویان(عضو دفتر تحکیم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .54سجاد انتشاری/دانشجو دکتری/
/ .55فاطمه محب علی/دانشجو مکانیک /عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری
 .56ناهید هوشمندی /دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .57حسین حاجیلو/کارشناس سیاست خارجی
 .58صدیقه کمال زاده/عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه فنی ومهندسی اسفراین دانشجوی کارشناسی صنایع
 .59حسین بوذرجمهری/کارشناس ارشد مدیریت نظام سالمت
 .60محمد رمضانی /طلبه
 .61امین تابعی  /دانشجو
 .62حامد کاظم زاده اصطهباناتی  /دبیر تشکل ارمان دانشگاه صنعتی اصفهان
 .63ساجده کالنتر/دانشجوی کارشناسی ارشدریاضی دانشگاه عالمه/
 .64ابوذر باللی خراجی/عضو سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
 .65علی زارع /طلبه
 .66مجتبی بذرافشان /لیسانس برق الکترونیک
 .67معصومه رحیم زاده /دانشجو
 .68حامد مصطفی پور/طلبه/کارشناس روانشناسی/
 .69علی رستگار /دیپلم بازنشسته بانک/
 .70سجاد پورهاشمی خبیصی/کارمند بانک ملت
 .71حامد رستگاری/سرباز/
 .72فرشته کهن سال /دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .73مرضیه اعتمادیان /عضو فعال مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج
 .74سید محمد بیژنی فر/دانشجوی عدالت خواه/
 .75داریوش رومینا/کارشناسی
 .76اشکان صابری نیک/دانشجوی علوم سیاسی فعال دانشجویی عدالتخواه
 .77مریم نوروزی/لیسانس/
 .78رقیه قربانی/دانشجو/
 .79فاطمه مظهری/دانشجو/
 .80احمد شجاعی/کارمند لیسانس/
 .81برزنونی/دانشجو/

 .82زهرادهقانی تفتی/دانشجو/
 .83محمدصادقی مالواجردی/طلبه اصفهان
 .84حمیرا مهدی زاده/دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک/
 .85حسام عباسی/فعال دانشجویی/
 .86سمیرا مردانی/فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور شیراز/خبرنگار
 .87ثریاگودرزی/دانشجو
 .88ساناز صادقی/پزشک/
 .89سیدحامد مهدوی/دانشجوی حقوق
 .90امنه برزنونی/دانشجو/
 .91محمدحسین رضائیان//دانشجوی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
 .92محبوبه وفائی نژاد/کارشناسی مدیریت/
 .93عبد العظیم زمانی/لیسانس الهیات  /فعال فرهنگی عدالتخواه/
 .94نجمه اشرفی/خبرنگار /فعال رسانه ای/
 .95محمد رحیم جوادی جهرمی/فعال فرهنگی و سیاسی
 .96سمیه برزنونی/لیسانس شیمی
 .97لیال احمدی/فعال رسانه ای
 .98حامد رضایی/روزنامه نگار
 .99حمید خرم/شغل ازاد
 .100زهره وفایی نژاد /کارشناسی ارشد فیزیک/بیکار/
 .101فرشته شهرکی/عضومجمع عداتخواهان دانشگاه مازندران
 .102لیال قنبریان//کارمند/
 .103زینب عسکرآبادی/دانشجو/
 .104زهره کروژدهی /دانشجو
 .105سندگل/بیکار/
.106زهرا صادقی/خانه دار/
 .107صدیقه کمال زاده/دانشجوی کارشناسی صنایع/
 .108فائزه سادات قاسمی فرد/عضو فعال انجمن اسالمی مستقل دانشگاه یاسوج/
 .109حدیث عامری/دانشجو/
 .110رضا مفتاحی/دانشجو/
 .111الهه حسنی//کارمند
 .112دانیال یادگاری/دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری
 .113محمد رضا امیری/نایب دبیر اسبق انجمن اسالمی دانشجویان پرند /
 .114جواد اسماعیل زاده/فعال رسانه ای/
 .115سید مرتضی حسینی/مشاور امالک
.116ستایش قنبری/کارمند/
 .117فروغ کاویانی /عضو فعال انجمن اسالمی مستقل دانشگاه یاسوج/
 .118علی نانوایی /عضو شورای مرکزی معمع دانشجویان عدالتخواه (آرمان) دانشگاه تهران/
 .119رضا رهنما/طلبه
 .120بهاره آزادی/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .121زینب خجسته مطلق /عضو فعال مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج/
 .122مژگان شهامت/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .123زهرا عباسی/دانشجوی دانشگاه یاسوج/

 .124مرجان شهریاری /دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .125عظیمه صالحی تبار/عضو انجمن اسالمی مستقل دانشگاه یاسوج/
.126نسترن گلزار/دانشجو دانشگاه عالمه
 .127فاطمه رضا نسب /واحد خواهران انجمن اسالمی مستقل دانشگاه یاسوج/
 .128فرزانه اسکندری/دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .129سیدحسین حسینی فرد/دانشجو/
 .130راضیه آزاد /دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .131علی مالزاده /دانشجو
 .132محمد اسفندیاری مهنی/دانشجو /
 .133سجاد کمالی/دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی/
 .134هنگامه باقری/عضو بسیج دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری/
 .135رضاصادقی//فعال فرهنگی
.136حسین صادقی/لیسانس عمران
 .137فاطمه میری
 .138زهرا محمدی/فوق لیسانس کامپیوتر/
 .139مجتبی سروری/فروشنده /
 .140سجاد شعبانی/کارشناسی
 .141سحر طلوعی/دانشجو/
 .142محمدامین میرزانیا/دانش آموز/
 .143عبداهلل گنجی/مدیر روزنامه/
 .144زهرا شایانیان/فعال فرهنگی کارشناس علوم قرآن و حدیث/
 .145امید اسالمی/محصل/
.146حامد نظری /دانشجو/
 .147لعیاخسروی/خانه دار/
 .148حسینعلی قدرتی/کارشناسی ارشد/
 .149مهدی طهرانی/مهندس مکانیک/
 .150مریم اسدی/دانشجوی ارشد الهیات/
 .151علی آذرنژاد/فعال رسانه ای/
 .152مرضیه نمازی/دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی/
 .153محمد ثقفی/دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک/
 .154عاطفه جاویدی/دانشجو/
 .155فاطمه برزگر/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
.156عاطفه خالقی/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .157سیدمحسن اختراعی/دانشجو دانشگاه علوم رضوی/
 .158فهیمه پایمرد/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .159سیما حیدری/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
.160سیده مریم محسن پور/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
.161ستاره کریمی/دانشجوی دانشگاه یاسوج /
.162مهدیه خدامیان//دانشجوی دانشگاه یاسوج /
.163زینب عربخانی/دانشجو/
.164علی بهرامی /دانشجو /
.165سجاد کریمیان/دانشجو//

 .166پویان حسن نیا/دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه حکیم سبزواری/
.167معصومه فالح پور/عضو مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه مازندران/
.168فاطمه سلطانی/دانشجو دانشگاه شاهرود
.169سیدمحمدجوادجوادی/دانشجومعلم/
 .170حمیدرضا جوادیان/مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری
 .171معصومه محمودی/دانشجوی ارشد رشته مهندسی برق/
 .172مصطفی بیاری/دانشجوی رشته متالورژی/
 .173مریم ساالری /دانشجو/
 .174فائزه نجم/دانشجو/
 .175محمد ناصحیان/مهندس کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری
.176سید مهدی کریمی/طلبه/
 .177لیال سراج /کارشناس شیمی ،عدالتخواه/
 .178فهیمه مرادی/دانشجو/
 .179ارزو بابا/دانشجو/
 .180الهه اروجی/دانشجو/
 .181زهرا درمحمدی/دانشجو و طلبه/
 .182فاطمه شامحمدی /دانشجو/
 .183رقیه.حسنی/دانشجو/
 .184فریده صادقی /کارشناسی الکترونیک /
 .185محمد حسن رضایی /دانشجوی شهید مدنی آذربایجان /
.186محسن امیری
 .187نیلوفر بوربوری/دانشجو کشاورزی/
 .188مریم محسنی طرقی/خانه دار/
 .189مریم عطارزاده برازجانی/محصل/
 .190علی معتمد/دانشجو/
 .191احسان دهقانی فیروز آبادی//کارشناسی برق /عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی سبزواری/
 .192روح اهلل نزهت/آزاد/
 .193حوریه ذکریا/دانشجو/
 .194سیاوش ابوذرخانى فرد/دانشجو دانشگاه صنعتى شریف
 .195سیدامیر میرشریفی//عضو تشکل دانشجویی اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا/
.196محمد بیگ محمدی/دانشجو/
 .197آرش دارابی/کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار/
 .198آزیتاپردل /دانشجو/
 .199امنه ستار/دانشجو/
 .200امیرحسین رحیمی//کاردانی حسابداری/
 .201داود /مهندسی کشاورزی/
 .202ابواسحاق/کارگر/
 .203الهه دویران/دانشجو/
 .204مسعودتمجید/دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدمدنی آذربایحان،فعال سیاسی/
 .205محمدمهدی صفری//طلبه//
.206حسین عظیمی/برق الکترونیک  .مقطع کارشناسی  .دانشگاه حکیم سبزواری
 .207جواد جلیلی/برق قدرت  .مقطع کارشناسی  .دانشگاه حکیم سبزواری/

 .208سعید روشندل/برق  92الکترونیک .حکیم سبرزواری/
 .209وحید جعفری/کارگر/
 .210مهدی هاشم زاده/دانشجو لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران/
 .211الهام شیبانی/دانشجو مقطع کارشناسی ارشد برق الکترونیک/
 .212محمدحسین قطبی/دانشجوی دانشگاه تهران/
 .213مهدی حسینی/دانشجو/
 .214یوسف بیدار/طلبه/
 .215سعید آقامیری/دانشجوی ارشد هوش مصنوعی/
.216رضا اسماعیلی/دانشجو/
 .217حسین ثقیبی/دانشجو/
 .218مهدیه بیات/خانه دار/
 .219حمیدرضا زارع/دانشجو/
 .220محمدجواد یاراحمدی/دانشجو/
 .221ساسان امیرجعفری/دانشجو/
 .222علی رضایی/دانشجو/
 .223محمد رضایی/دانشجو/
 .224صالح همدانی/دانشجو/
 .225رسول کرمی/دانشجو/
.226رحیم نجفی پاریزی/دانشجو/
 .227مهدی اکبرپور/دانشجو/
 .228محمدحسین ابراهیمی/دانشجو/
 .229محمدعلی فروغی/دانشجو/
 .230محراب رئیسی/دانشجو
 .231سجاد رئوفی/کارشناسی/
 .232محمدرضا خدابنده/دانشجو/
 .233علی میرزایی//
 .234علیرضا عبداللهی/دانشجو/
 .235امید عربی/دانشجو/
.236علی طاعتی /دانشجو/
 .237حسین حاج محمدی/دانشجو/
 .238منصوره طالب/معلم/
 .239دانیال داودی/دانشجو/
 .240مهدیار عبداللهی/دانشجو/
 .241محمدرضاهدایتی/دانشجو/
 .242فهیمه فروغی/دانشجوی لیسانس حقوق/
 .243علی نخعی/دانشجو/
 .244هانیه سلطانی/متوسطه /
 .245محمدرضا احمدی/کارشناسی ارشد/
.246منیژه قربانی شرف آبادی/خانه دار/
 .247فاطمه گرشاسبی /عضو مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مازندران /
 .248علی ذوالقدر/مهندس برق/
 .249وحید کبیری /دانشجو،فعال فرهنگی ،معلم/

 .250پویا شادور/دانشجوی کارشناسی عمران
 .251سمانه جمعه پور/دانش آموز/
 .252فاطمه حاصلی /دانشجوی ارشد مطالعات زنان و خانواده /
 .253رضا چگنی/دانشجو/
 .254امیر عباس شه دوست/دانشجو/
 .255میرزاده اهری میرهاشم/بازنشسته وزارت علوم/
.256علی امامی/سیستم های حفاظتی/
 .257نوروزی/
 .258عارفه نادری/فوق لیسانس زیست شناس /خانه دار
 .259ویدا باقری/دانشجو/
.260فاطمه اسالم فر/عضو رسانه ای مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج/
.261راضیه قادری/عضو سابق شورای انجمن اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری و/فعال فرهنگی سرایان/
.262مجید توانگر/دانشجوی علوم اجتماعی/
.263نواب صفوی/آزاد/
.264مصطفی الوندیان/دانشجو/
.265محمدحسن حسین زاده/کارشناسی ارشد مکانیک سنگ/
 .266بهزاد خانمیرزایی/دانشجو/
.267سیدامین اله تقوی/کامپیوتر/
.268منصوره السادات میرتاج الدینی/لیسانس /
.269رضا صفری/دانشجو/
 .270محمدحسین خانی/دانشجو/
 .271علی نوعی/دانشجو/
 .272علیرضا امیربکائی/مهندسی مکانیک/
 .273رضا محمدقلی ها/دانشجو/کریم جوکار/شغل آزاد/
 .274سید سجادالرضا نوعی/دانشجو
 .275حسن نصیری
.276حسین حسین زاده/دانشجوی ادبیات نمایشی/
 .277سیدمحمدرضا موسوی/دانشجو/
 .278عرفان محبی/پرستار/
 .279فاطمه توکلی/دانشجو/
 .280افسانه عبدی/دانشجو/
 .281محمدرضا رسولی عمادی/کشاورزی/
 .282امیرحسین آرام فر/طلبه/
 .283حمید محمدپور/دانشجو
 .284رضا زارع/برنامه نویس/
 .285فاطمه حسینى الست/دکتراى فیزیک/
.286مهدی سربندانی/پژوهشگاه مخابرات/
 .287سجاد صدفی/دولتی/
 .288حسین طاهری/دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی/
 .289سید محمد علی معزی/کارشناس مخابرات/
 .290محمد جانقلی/دانشجو/
 .291وحید رزمجویی /دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی /

 .292سیدطاهر جوادیان/فرهنگی/
 .293حامد آزادی/محصل/
 .294محمد رضا خان بابایی/دانشجو/
 .295امیرحیسن/دانشجو/
.296پوریا سرداریان/دانشجوی ارشد تربیت مدرس/
 .297طاهره دلشاد/گرافیست/
 .298حسین خطیبی/معلم/
 .299محمد تقی فاطمی نژاد/
 .300زهرا شیعه /دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .301پریسا نعمت الهی/دانشجوی دانشگاه یاسوج/
 .302محسن انوری/کارشناس برق الکترونیک/
 .303ایرج چریکی/بازنشسته آموزش و پرورش/
 .304اسماعیل پیمانی/دانشجو
 .305حسین وزیریان/دانشجو/
.306مهدی یوسفی/دانش آموز دبیرستان/
 .307سارا وثوقی/مهندس معمار و کارشناس ارشد شهرساز
 .308سعید اسدیان/کارمند_ دانشجو
 .309سیاوش ایمانی /مطالعات فرهنگی اجتماعی/
 .310سجادخلج/طلبه/
 .311حسن درخشان/طلبه/
 .312محمود خلیلی/دانشجو/
 .313امین شهابی فز/آزاد/
 .314محمدجواد ابراهیم آبادی/دانشجو معلم
 .315ایمان احسانی/مهندس عمران/
.316سعید حاجتی /فعال سیاسی فضای مجازی /
 .317صادق صدرالدینی/دانشجوی رشته مهندسی مواد/
 .318رضا فقیهی نیا /دانشجو
 .319میالد مسعودی/دانشجوی نرم افزار/
 .320محمدمهدی تاجیک/دانشجو/
 .321مصطفی راعی/دانشجو رشته حقوق/
 .322طاهره سادات سیدی/دانشجوی کارشناسی
 .323حسن/عباسی فرد اشکوری /
 .324علیرضاعربب/ازاد/
 .325محمد سجادی/کارشناس ارشد/
.326مهدی رضایی/دانشجو/
 .327علیرضا عباس پور/دانشجو/
 .328پویا امیری/کارشناس شبکه/
 .329علی اصغر رجبی/فرهنگی ،کار شناس ارشد /
 .330محمد کاظم محمودی/دانشجو ارشد فلسفه/
 .331مهدی حقیقی/مهندس مکانیک/
 .332غالمرضا کاظمی /حوزوی/
 .333علی رجبی/دانشجو/

 .334یعقوبی فرد/تحصیالت حوزوی/
 .335سوزان رضایی/روابط عمومی و خبرنگار ،کارشناسی مهندسی عمران/
.336محمدمهدی یزدانفر/مهندس عمران/
 .337محمد همایونفر/پژوهشگر /
 .338حسین رستمی باروجی/دانشجوی سال دوم دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران/
 .339زینب قزاقی/مدیریت بازرگانی/
 .340احسان محمدی /دانشجو
 .341سید جواد حسینی/دانشجوی دکتری صنایع غذایی/
 .342پرویز صفرزاده/طلبه/
 .343محمد فرحزادی/کاسب/
 .344محمد ابوترابی/دانشجو/
 .345مهسا منصوری/دانشجو/
.346رضا فتاحی/دانشجو/
 .347محمود آخوندی/کارشناس ارشد/
 .348حمید رضا مرادی/بازنشسته//
 .349یاسر رشیدی/دانشجو/
 .350زینب بابایی/بیکار/
 .351علی خواجه/دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک/
 .352احمدشاهنده/طلبه/
 .353سمیرا شکیبا/مستندساز/
 .354حمیده مهدیار/دانشجو/
 .355آرش مویدی/دانشجو/
.356حسین نوروزی/دانشجو/
 .357فاطمه کریمی/دانشجو/
 .358راضیه انصاری/دانشجو/
 .359علی ناطقی/دانشجو/
.360مائده کاظمی/دانشجو/
.361رضا فرهادی/آزاد /
.362نفیسه داج گر/دانشجوی کارشناسی/
.363فاطمه نوری/حوزوی/
.364زهرا یونسی/دانشجوی کارشناسی
.365مهرداداسماعیلی/
 .366زهرا مشایخی/مهندس حمل و نقل ریلی/
.367ذوالفقار/طلبه/
.368میثم کرشی/کارشناس حوزه سیاست گذاری/
.369فاطمه/معلم/
 .370زینب قنواتی/لیسانس فرهنگ و تمدن اسالمی/
 .371زهرا نیالیی/زبان فرانسه/
 .372علیرضا طلوعی/مهندسی مکانیک/
 .373فاطمه گرامی پور/حقوق/
 .374فاطمه محمودآبادی/دانشجوی دانشگاه تهران/
 .375عباس حیدری/زیست شناسی عمومی/

.376زهرا فرح پور/حقوق/
 .377زینب السادات میرامین/دانشجو/
 .378محسن موحدیان/طلبه/
 .379کبری محبی/فوق دیپلم .پژوهشگر/.
 .380محسن غالمعلی فالح/پزشک/
 .381مهدی تمیزی/دانشجو/
 .382محمدرضا قاسمی/کارشناسی ارشد حقوق عمومی/
 .383ابوالفضل زارع/کارشناسی ارشد علوم سیاسی/
 .384عمار وردی/فقه وحقوق/
 .385سمیه بازقندی/کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری
.386سجاد زارعان/مهندسی شیمی/
 .387سید محمد سجادی/مهندسی نفت/
 .388مهدی یحیی آبادی/مهندسی برق/
 .389سودابه تاج فر/زیست شناسی/
 .390محمد اسماعیلی/فیزیک هسته ای/
 .391مهران میرزایی/مکاترونیک/
 .392حجت خوشوقت/فقه وحقوق/
 .393علی سلمانی/مهندسی عمران/
 .394دانیال فربد/مهندسی نفت
 .395عاطفه نادری فرد/دانشجوی دکترای مکانیک/
.396یداهلل طالئی/کارمند/
 .397سید علی وکیلی/مدیر مالی/
 .398مهران ایرجی/طلبه/
 .399میلد حبیب الهی/مهندسی مواد/
 .400امید نیکو/دانشجو /
 .401علی ایزدی مهر/مهندسی نفت/
 .402حسین احسانی فر/فقه وحقوق/
 .403زهرا کلمیشی/جغرافیای روستایی/
 .404سمیرا کلمیشی/جغرافیای شهری/
 .405مصطفی حسین زاده/برق قدرت/
.406فاطمه سرعتی زاده/فیزیک هسته ای/
 .407محدثه رشید/زیست شناسی/
 .408سودابه تاج فرد/زیست شناسی/
 .409فاطمه عابدی/حقوق/
 .410زهرا ایزدی/شیمی محض/
 .411زهره جاقوری/شیمی محض/
 .412حمیدرضا جوادیان/مهندسی مواد/
 .413زهرا اشرفی نسب/علوم تربیتی/
 .414سیدمهدی سجادی/ریاضی/
 .415عبدالباسط نیک محمدی/ادبیات/
.416شاهین حیدری/کارگر ساختمانی/
 .417سحر میری/علوم تربیتی/

 .418لطیفه شهبازی/دانشجو/
 .419رضا واحدی/کارمند/
 .420حسین شهرآیینی/کارمند/
 .421نیلوفرنصیری/فیزیک/
 .422مریم مهدیان فر/ادبیات فارسی/
 .423اصغرنصیری/مهندسی شیمی/
 .424زهرا گل نیاز آبادی/ادبیات عرب/
 .425مریم عادل پور/تربیت بدنی/
.426مطهری یاور/نفت/
 .427فاطمه جوزی/طلبه/
 .428طاهره صیادی کالته بالی/شیمی محض/
 .429طاهره ارقند/مهندسی مکانیک/
 .430الهام اصغری/مهندسی متالوژی/
 .431محمدرضا آقاپور /دانشجو /
 .432لیلی ایرانی/خانه دار/
 .433کیارش آذرنیا/دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران/
 .434یک شهروند ایرانی/دانش آموز/
 .435صادق خزاعی/آزاد/
.436مشکات شریعتمداری/دانشجو/
 .437فاطمه طاهرمنش/دانشجو/
 .438زهرا غیاث الدین/
 .439زینب سللطانی/دانش آموخته حقوق
 .440احمد کفیل الناس/محصل
 .441هادی غفاری/فعال اجتماعی
 .442مجتبی نجفیان/ارشد مهندسی صنایع
 .443مهساسادات حسینی/دانشجو
 .444بنت الهدی صدر/دانشجو
 .445سیده رضوان سلیمی/کارشناسی ارشد علوم تربیتی
.446فائزه فقیر/کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای/بررسی تحلیل سابق بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
 .447حسن اورنگ/مهندسی مواد
 .448مسعود عمی فرد/کارآموز
 .449مصطفی خاتمی/دانشجو
 .450فاطمه دهقان/دانشجو
 .451رضا طادی بنی/دانشجوی کارشناسی مهندسی برق ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،عضو فعال بسیج دانشجویی
 .452سلمان خانی/پزشک
 .453ساعد نجفی/معلم
 .454عباس حکیمیان/حراست نیروگاه .کارشناسی برق
 .455حسن شاکری/مهندس عمران
.456اسداهلل محبی /بازنشسته تامین اجتماعی
 .457مرضیه صمدی/غلوم اجتماعی
 .458زینب صمدی/خانه دار
 .459برات مرادقلی/بازنشسته

.460محمد صمدی/آزاد
.461مصطفی نصری پور/مهندسی مواد
.462شکیبا تمیمی/دانشجو
.463علی اردوی تبادکان/طلبه سطح یک
.464سارا احمدی/خانه دار
.465زهرا دهقان/لیسانس فقه و حقوق اسالمی
 .466محمدصادق قربانی/دانشجو
.467علیرضا نعمت الهی/طراح گرافیک
.468مهدی یخچالی/دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
.469محمود رفیع/راننده ماشین سنگین
 .470امیرحسن قدمیان/دانشجو
 .471زهرا اسالمی/مشاور مدرسه
 .472پریسا هادی /فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران-دانشجوی کارشناسی حسابداری
 .473زهرا عزیزی/دانشجو
 .474زهرا کاظمی/دانشجو
 .475محمد سعادت/
.476ایمان حسینی/دانشجو
 .477سید رسول منفرد/فعال رسانه
 .478فرهاد حسینی/مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز
 .479مرضیه حسن پور/خبرنگار ،فعال اجتماعی ،روان شناس بالینی
 .480رحمان اسماعیلی/ازاد
 .481محمد حسین سادات رسول /دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران
 .482امیر امانی پور/روابط عمومی آبفا خرمشهر
 .483علی لطفی/دانشجو
 .484فائزه حاجیزاده/مهندسی شیمی
 .485فیاضی/کارشناس ارشد تعلیم و تربیت
.486راضیه روستائی/دانشجو
 .487نسرین صادقی/دانشجو
 .488محمدعلی همایون سیرت/کارمند
 .489محسن عباسی/دانشجو
 .490حسام تک/آزاد
 .491اعظم رضائی/فارغ التحصیل
 .492زهره موسوی/مددکار اجتماعی .فعال سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
 .493فاطمه باشتنی/دانشجو
 .494علی احمدی/معلم
 .495تکتم مالیجردی/دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
.496مجتبی سنگتراس/راننده حرفه ای.
 .497مرتضی غالمپور/فعال فرهنگی
 .498ایمان خسروی/دانشجو
 .499حسین یار احمدی/دانشجو
 .500حسین زارعی/دانسجو
 .501سپهر رشیدیان/دانشجو/خادم مسجد دانشگاه باهنر کرمان

 .502احسان آقازیارتی/دانشجو
 .503امین خواجه/دانشجو
 .504محمد پروازه/دانشجو
 .505یعقوب محمد وند/دانشجو
.506سلطانی/دانشجو
 .507امیر حسین میرزایی/دانشجو
 .508علی احمدی/دانشجو
 .509صفوراضیافت/دانشجو .بیوشیمی
 .510عارفه ناجی/دانشجو
 .511سیدسعید نجیبی/عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .512محسن حاج کرمی/برنامه ساز ،مستند ساز
 .513حسن زاهدی/کارشناس علوم قرآن و حدیث
 .514سیدعلی سیدالموسوی/مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد
 .515احسان مشکور/دانشجو
.516محمد وحید/طلبه
 .517محمد کیالی/دانشجو
 .518سید جواد محمدی//بازنشسته  .فوق دیپلم .
 .519احسان شمقدری/دانشجو
 .520طاهره بشاورز/رشته ریاضی کاربردی
 .521مریم رحمتی/دانشجو
 .522الیاس جعفری/دانشجو
 .523نفیسه رحمتی/فعال فرهنگی
 .524زینب رحمتی/دانشجو
 .525محترم حسن زاده//خانه دار
.526پرویز جعفری/معلم
 .527علی جعفری/دانش آموز
 .528احسان فالحیان/دانشجو
 .529حجت عطار/دانشجو
 .530محمد رحیمی /کارگر ذوب آهن اصفهان
 .531محمد قاسمی /کارمند دانشگاه علوم پزشکی
 .532فرشیدمحمدی/کارشناسی ارشد
 .533ابوالفضل کرابی/دانشجو کارشناسی مهندسی نفت
 .534محسن ابراهیم نژاد/فعال رسانه ای و فرهنگی
 .535سجاد اکبری/فعال فرهنگی سیاسی
.536مریم خشنودی/عضو شورای مرکزی مجمع عدالخواهان شیراز
 .537علی جاللی/دانشجو
 .538حسین آوجیان/دانشجو
 .539علی دهقانیان/دانشجو
 .540نوید حاجی بلوری//دانشجو
 .541عابد ابن رومی/دانشجو
 .542مجتبی دهقانی/دانشجو
 .543محمدرضا بهمن/دانشجو

 .544محمدامین پور رئیس/دانشجو
 .545ابوالفضل محمدی//دانشجو
.546محمد محمدعلیزاده/دانشجو
 .547اسحاق بهادری/دانشجو
 .548محمد سلطانی محمدی/دانشجو
 .549محمدرضا موحدی//دانشجو
 .550محمدعلی شفیعی//دانشجو
 .551صالح شیخ پور/دانشجو
 .552موسی رمضان زاده/دانشجو
 .553موسی کاظمی/دانشجو
 .554علی اکبر عاشوری/دانشجو
 .555عاطفه یاسمی/دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
.556صابره سادات حسینی /دانشجو
 .557سعید اوینی  /طلبه
 .558زکیزاده /دانشجوی
 .559مهدی چاپاریان/ازاد
.560محمدرضا باغبان حقیقی /دانشگاهی

.561محمدصالح مفتاح/روزنامهنگار  /فعال سابق دانشجویی
.562الیاس ملکی معاف

کارشناس ارشد نرم افزار ،سردبیر هفته نامه راه57

.563حجت اهلل عدالت پناه/کارگردان ,مستند ساز
.564امیرمحمد رشیدیان /دبیر مجمع دانشجویان عدالت خواه دانشگاه قوچان
.565محمد جواد معتمدی نژاد/عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی
 .566میثم مهدیار/پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی
.567محدثه صادقی مالواجردی/فعال فرهنگی/دبیرسابق انجمن اسالمی دانشجویان عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری
.568فاطمه قربان نیا/دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مازندران
.569حبیب اله فدوی/دانشجو دکتری علوم سیاسی/
 .570علی امیراحمدی/دبیر سابق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران/
 .571مصطفی محدث/سردبیر هفته نامه راه اقتصاد/
 .572زهرا نجفی/فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بیمارستانی ،طلبه سطح  2حوزه علیمه قم
 .573محسن امینی فرد/دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
 .574مهدی شکرگزار/دبیر مجمع دانشجویان حزب اهلل دانشگاه علم و صنعت
 .575دکتر علوی/دکترای حسابداری
.576محمد قاسمی/دبیر هیات محبان الحسین (ع) دانشگاه علم و صنعت
 .577معصومه روایی/فارغ التحصیل کارشناسی-عضو بسیج دانشجویی و عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی و مردمی
 .578زهرا گودرزی/پزشک
 .579سید محمدعلی حسینی نژاد /دبیر مجمع عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر
 .580سجاد مرادی /عضو سابق شورای مرکزی مجمع عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر

 .581محمد موالیی/عضو مجمع عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر
 .582عباس رمضانی/عضو مجمع عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر
 .583حسین بابا/بیکار
 .584معصومه بوذرجمهری عادل/دانشجو
 .585رضا غالمی/پژوهشگر
.586مصطفی زارع/فارغ التحصیل دانشگاه
 .587بهار مختاری/دانشجو
 .588زهرا علیدادی/دانشجو
 .589روح انگیز رستمی /دانشجو
 .590زهرا زحمت کش/دانشجو
 .591سمانه ساوس/دانشجو
 .592نسیم افضلی/دانشجو
 .593زهرا عابدینی/دانشجو
 .594محدثه جارزاده/دانشجو
 .595محدثه سادات رضوی نیا/دانشجو
.596فاطمه یزدان پناه/دانشجو
 .597هما طاووسی/دانشجو
 .598عاطفه ارجمند/دانشجو
 .599فاطمه خیر ابادی/دانشجو
.600زینب حیدری نژاد/دانشجو
.601امید نجاتی/دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
.602نادیا تورانیان/دانشجو
.603زهرا فخاری/دانشجو
.604فروغ رحیم ابادی/دانشجو
.605علیرضا فارسی/دانشجویی کارشناسی مهندسی شیمی
 .606اسما تیکدری نژاد/دانشجو
.607امیرحسین حکیمی/دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
.608مریم محمدی/دانشجو
.609ابوالفضل عبدیان/دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
.610مهدی نجاتی /دانشجوی علوم پزشکی
.611سعید سهرابی/مهندس ارشد نفت
.612محسن افضلی/دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
.613زهره اسدی/دانشجو
.614الهه مومنی/دانشجو
.615زهرا ملکوتی/دانشجو
 .616مهدیه شمس الدینی/دانشجو
.617زهرا حجتی/دانشجو
.618زهرا وصالی /دانشجو
.619عباس ربیعی/استاد دانشگاه مالیر
.620فهیمه حاجی زاده/دانشجو
.621فرهاد کیان/کارمند
.622منصور مقیمی زاده/دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

.623مینا فتحی /کارشناسی
 .624الهه علی پور/دانشجو ارشد هوش مصنوعی
.625الناز کریمی/دانشجوی کارشناسی
 .626زینب مارکی نژاد/خانه دار
.627فاطمه امیرتیموری/خانه دار
.628الهام رفیعی /دانشجو کارشناسی
.629حدیث ساالری/دانشجو
.630فهیمه محبی/دانشجو
.631سودابه محمد پور/دانشجو
.632حدیث ساالری/دانشجو
.633سعید محمودی/دانشجوی کارشناسی ارشد  -دانشگاه صنعتی شریف
.634حسن ابراهیمی فر/دانشجو
.635زهرا محمود ابادی/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
 .636سارا جوکار/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
.637فرزانه جمالی/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
.638فاطمه حیدری/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
.639فاطمه مومنی/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
.640فاطمه رانمشک/دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
.641محمدرضا تفقدی کریم زاده/کارشناس ارشد هوش مصنوعی مدیر سایت گیسوم
.642مطهره منگلیان/دانشجوی کارشناسی شیمی دارویی
.643زهرا ناظری زاده/دانشجوی کارشناسی روانشناسی
.644شکیال باقری/دانشجوی کارشناسی روانشناسی
.645معصومه هرناشکی/خانه دار
 .646محمد جواد شعبانی/دانشجوی کارشناسی نرمافزار دانشگاه صنعتی شریف
.647سمیه زمانی /دانشجو .مهندسی شیمی
.648اعظم برناک/دانشجوی کارشناسی روانشاسی
.649امیرحسین دارابی/دانشجو
.650فاطمه سلطانی/دانشجو
.651صادقی/دانشجو
.652علی شیرالی/دانشجوی کارشناسی
.653اعظم پور محی الدینی/خانه دار
.654میترا تقی پور/کارشناس ارشد آزمایشگاه کنترل کیفیت
.655مهدی امیری/دانشجو
 .656فرشته صاحبی/معلم
.657زهره اسالمی/دانشجو
.658الهه مومنی/دانشجو
.659زهرا ملکوتی/دانشجو
 .660مهدیه شمس الدینی/دانشجو
 .661زهرا محبتی/دانشجو
 .662زهرا وصالی/دانشجو
 .663مریم دهدشتی/دانشجو
 .664فاطمه محمد پور/دانشجو

 .665خدیجه افضلی پور/دانشجو
 .666ام البنین وفاق/دانشجو
 .667مطهره حسنی/دانشجو
 .668محدثه حسنی/دانشجو
 .669شیوا جعفری/دانشجو
.670فاطمه منصور بهمنی/دانشجو
.671ساجده اقتدار نژاد/دانشجو
.672زهرا محمدصالحی/دانشجوی کارشناسی
.673فاطمه حسین زاده/دانشجو
.674ساناز پاالی/دانشجو
.675نیلوفر زنبق/دانشجو
 .676زهرا مهدوی/دانشجو
.677فاطمه یزدانی/دانشجو
.678امیران/دانشجو
.679زهرا محمدی/دانشجو
.680فاطمه داوری/دانشجو
.681مهسا عسکری/دانشجو
.682فائزه داد خدا پور/دانشجو
.683اعظم پور محی الدینی/دانشجو
.684وحید محمد خانی/بازیگری
.685سید مجتبی حسینی/دانشجوی مهندسی شیمی
 .686مجتبی سلطانی نژاد/دانشجویی رشته ی علوم باغبانی
.687سید مهدی حسینی نسب/دانشجوی رشته ی فقه و حقوق
.688امیرمحمد قره باغی/دانشجوی رشته فقه و حقوق اسالمی
.689سیده زینب موسوی/فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
.690محمدحسین افشاری/دانشجویی رشته ی فقه و حقوق
.691محمد گنجی/دانشجویی رشته ی فقه و حقوق
.692محمد حق گویی/دانشجوی رشته ی فقه و حقوق
.693مریم حسین زاده/دانشجو
.694جالل صادقی/رشته علوم خاک
.695هادی خواجه حیدری/دانشجوی رشته فقه و حقوق
 .696محسن باقری/علوم سیاسی
.697علی شهابی/دانشجوی رشته مهندسی شیمی
.698محمد علی معقول/دانشجوی رشته مهندسی شیمی
.699امیر ملک قاسمی/دانشجوی رشته ی مهندسی خاک
 .700مجتبی حسین زاده/دانشجوی رشته ی مکانیک بیوسیستم
 .701محمد جواد ملک آبادی/دانشجوی رشته ی فیزیک
 .702زینب پازوکی/دانشجو شریف
 .703محمد صادق امیری /دانشجوی رشته ی مهندسی برق
 .704حسین نادری/دانشجوی رشته ی مهندسی عمران
 .705فاطمه اکبری زاده/محصل
.706علی شیخ رابری/دانشجوی رشته ی مهندسی عمران

 .707مبین مقبلی/دانشجوی رشته ی مهندسی عمران
 .708فاطمه غالمرضایی /دانشجو
 .709فرشاد جاللی/دانشجوی رشته ی معدن
 .710نگار قنبرزاده/دانشجو
 .711علی عبداللهی/دانشجوی رشته ی شیمی کاربردی
 .712احسان سالمی/دانشجوی رشته ی تربیت بدنی
 .713امیر حسین رضوانی/دانشجوی رشته ی مهندسی عمران
 .714علیرضا رضایی/دانشجوی رشته ی مهندسی عمران
 .715فاطمه رجبی/فعال دانشجویی(بسیج)
.716زهرا دادوند/فعال دانشجویی(جنبش عدالتخواه)
 .717ساناز عباسی/دانشجو
 .718مهدی سلیمانی/بازاری
 .719محدثه داوری/دانشجو
 .720مرتضی عابدینی/دانشجوی رشته ی برق قدرت
 .721آسیه ترکی زاده/دانشجو
 .722مریم ایرانپور/دانشجو
 .723سمانه عزت آبادی/دانشجو
 .724قاسم سرحدی/رشته علوم اجتماعی
 .725مژده اسدی/دانشجو
.726فائزه ایزدپناه/دانشجو
 .727علی اکبر میرشکاری/دانشجوی رشته ی تاریخ
 .728سارا مهدیپور/دانشجو
 .729افسانه کریمی مقدم/دانشجو
 .730فاطمه علی محمدی/دانشجو
 .731سمانه عزیزی/دانشجو
 .732عاطفه محمودی/دانشجو
 .733ثریا زمانی/دانشجو
 .734خلیل رحمت اهلل پور/دانشجوی رشته ی علوم اجتماعی
 .735سمانه سبزعلی نژاد/دانشجو
.736سجاده دهقانی/دانشجو
 .737علیرضا صادقی/دانشجوی رشته ی جغرافیا
 .738محدثه یحیی/دانشجو
 .739ام البنین ابراهیم پور /دانشجو
 .740راضیه بحرآسمانی/دانشجو
 .741مهسا بنی اسدی/دانشجو
 .742مینا سلطانی نژاد/دانشجو
 .743علیرضا عسکری/دانشجوی رشته ی صانیع غذایی
 .744محمد حسین سلیمان زاده/علوم اقتصادی
 .745زهرا شفیعی/دانشجو
.746مرضیه اسالمی/دانشجو
 .747مصطفی داوری/دانشجوی رشته ی علوم و حدیث
 .748فاطمه کردی/دانشجو

 .749افسانه قنبری/دانشجو
 .750علیرضا مشک افشان/مهندسی شیمی دانشگاه تهران
 .751شهره خصوصی/دانشجو
 .752سمیه مریدی/دانشجو
 .753عاطفه مددی/دانشجو
 .754احمد دوستی/علوم و حدیث
 .755مهسا سجادی/دانشجو
.756وحید سلیمانی/دانشجوی رشته ی مکانیک بیوسیستم
 .757فروغ میرشاهی/دانشجو
 .758زهرا مالیی/دانشجو
 .759سهیال کواری/دانشجو
.760مبارکه سلطانی/دانشجو
.761داوود رشیدی/دانشجوی رشته ی مکانیک بیو سیستم
.762فاطمه کریمی/دانشجو
.763محمد امین منصفی/دانشجوی رشته ی فقه و حقوق
.764علی پور آبادی/علوم قرآن و حدیث
.765علی مصطفی/دانشجو
 .766سعیدبابایی/فعال فرهنگی
.767سید محمد نبوی/دانشجوی رشته ی مهندسی آب
.768مجتبی ماندگاری/مهندسی آب
.769محمد رضا سویزی/مدیریت آموزشی
 .770مجید صورپوزاده/علوم سیاسی
 .771محمد عسکری/علوم سیاسی
 .772محمد محمدی/علوم سیاسی
 .773مهدی کیخا/علوم سیاسی
 .774علیرضاکیا/دانشجو
 .775اکبر محمدی/دانشجو
.776حمید رضا تفرشی/فلسفه
 .777یعقوب بامری زهکلوت/برنامه ریزی شهری
 .778عباس صفرزاده/گیاه پزشکی
 .779مهرداد عارف پور/مکانیک
 .780رضا چغار چوئی/حقوق
 .781حسین زینلی/حقوق
 .782مصطفی چیتگر/لیسانس کامپیوتر
 .783الهه سادات علوی قزوینی /لیسانس کامپیوتر
 .784محمد جزالئیان/دانشجوی دکتری مهندسی برق
 .785امیرمحمدی زاده/دانشجو کارشناسی
.786نسرین عزیزی/مهندس برق
 .787جمال الدین شبانی/مدیرفروش
 .788محمدرضایی/آزاد
 .789نشریه دانشجویی فانوس/دانشگاه رازی کرمانشاه
 .790آرش قمرشوشتری/دانشجو

 .791مهرداد انواری/کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
 .792المیرا فالحی/دانشجوی کارشناسی ارشد
 .793زهرا رشیدی/دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
 .794علی ولی زاده/دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا صنعتی شریف
 .795محمد/آزاد
.796علی منتظری/کارمند.فوق لیسانس
 .797جواد غالمزاده/لیسانسه الکترونیک
 .798فرشاد اسماعیلی/کارشناسی علوم اجتماعی
 .799فهیمه اسماعیل زاده/فوق دیپلم روابط عمومی
 .800محمد عسگری/کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
 .801وجیهه لقایی /لیسانس زیست
 .802محمدصالح کاظمی/دانشجومعلم
 .803امیرمحمد محمدیان نژاد/معلم
 .804حجت اهلل چناریان/طلبه
 .805زهره اسالمی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
.806الهه مومنی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .807زهرا ملکوتی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .808مهدیه شمس الدینی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .809زهرا محبتی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .810زهرا وصالی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .811مریم دهدشتی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .812فاطمه محمد پور/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .813خدیجه افضلی پور/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .814ام البنین وفاق نعمت اللهی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .815احسان ذوالفقاری/دانشجو
.816مطهره حسینی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .817محدثه حسنی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .818شیوا جعفری/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .819فاطمه منصور بهمنی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .820ساجده اقتدار نژاد/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .821فاطمه حسین زاده/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .822فاطمه حسین زاده/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .823سانازپاالی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .824نیلوفر زنبق/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .825علی رنجبر/ازاد
.826زهرا مهدوی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .827فاطمه یزدانی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .828محبوبه نگینی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .829زهرا محمدی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .830فاطمه داوری/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .831مهدی خدایی/کارشناسی ارشد مطالعات اسالمی
 .832مهسا عسکری/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .833فائزه خداداپور/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .834شکیال باقری/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .835اعظم برناک/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
.836زهرا ناظری زاده/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .837محمد داوری/دکتری
 .838محبوبه شمسی نژاد/دانشجو
 .839علی شفیعی/پرستاری
 .840حسین عبادی/دانشجو
 .841رامین صادقی/لیسانس مدیریت
 .842قاسم فرجام نیا/دانشجو
 .843مرتضی شورکشتی/دانشجو
 .844فاطمه گلسفیدی/دانشجو
 .845محمد صادقی/طلبه
.846محمد آقامیری اصفهانی/دانشجو
 .847فرزانه پورنوروزی/عضو بسیج دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .848عاطفه جهانی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .849بهرام خزایی/دانشجو
 .850زهرا سعادت/دانشجو
 .851سمیرا سادات میرسلیمانی الحسینی/عضو سابق جنبش عدالتخواه ولیعصر رفسنجان
 .852پیمان فاطمی/دانشجو
 .853ابوالفضل رضایی بهزاد فرخ /دانشجوی کارشناسی مکانیک
 .854فاطمه خزاعی/دانشجو
 .855فاطمه میرتاج الدینی/دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
.856فاطمه قلی بیگی/شهروند
 .857هومن محمدی/دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه شریف
 .858امین قنبری/مهندس عمران
 .859الهام پوالدی/دانشجوی برق دانشگاه صنعتی شریف
.860اسماعیل دراج/دبیر بازنشسته
.861فاطمه شاهسوند /دانشجو
.862مینا ربیعی/دانشجو
.863معصومه سادات رضایی/کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
.864سیاوش شفیعى/مهندسى مکانیک دانشگاه علم و صنعت
.865کلثوم خاور/دانشجو
 .866رقیه ترکمن/خانه دار
.867محمد رضا معمار/طلبه
.868فاطمه محمودثانی/حسابدار
.869محمد نبیل/دانشجو
 .870حسین کالنتری/فارغالتحصیل مهندسی صنایع دانشگاه شریف
 .871علیرضا بهرامی نیکفر/دانشجو
 .872سینا سرحدی نژاد/دانشجو
 .873علی اکبر شاه پرست/دانشجو
 .874صادق دارابپور/فعال دانشجویی(جنبش عدالتخواه)

 .875محمدحسین پیرجلی/دانشجو
.876محمد سلطانی نژاد/دانشجو
 .877محمد روستا/دانشجو
 .878محمد نادری/دانشجو
 .879سیدحامد مهدوی/فعال دانشجویی(جنبش عدالتخواه)
 .880ایمان نگین فر/دانشجو
 .881امیرحسین حکیمی/دانشجو
 .882حسین قناعتیان/دانشجو
 .883حسین قناعتیان/دانشجو
 .884آرمان حجتی/دانشجو
 .885مهدی پیام/دانشجو
.886حسین اسکندری/دانشجو
 .887محمود نیک کار/دانشجو
 .888امین بهمن/دانشجو
 .889سیدمحسن میرباقری/دانشجو
 .890صادق ناظری/دانشجو
 .891محسن صفایی/دانشجو
 .892مهدی ساالری/دانشجو
 .893محمدجواد عابدی/دانشجو
 .894محمدسجاد حاجی ابوالحسنی/دانشجو
 .895محمدرضا عرب مقدم/دانشجو
.896مهدی رحیمی/دانشجو
 .897محمدعلی پورخورشید/دانشجو
 .898محمدامین صفایی فر/دانشجو
 .899رضا محمدخانی/دانشجو
 .900حسن اکبری نژاد/دانشجو
 .901صالح شیخ پور/دانشجو
 .902محمدرضا توانگر/دانشجو
 .903محمد قنبری/دانشجو
 .904سینا برجی/دانشجو
 .905طاهره اسالمی /دانشجو
.906الهه حفره نژاد /دانشجو
 .907مهدیه شکاری/دانشجو
 .908زهره رنجبری مقدم/دانشجو
 .909فائزه نوری/دانشجو
 .910الهه دروری/دانشجو
 .911فاطمه سلطانی/دانشجو
 .912فاطمه سلیمان زاده/دانشجو
 .913فریده بیگی /دانشجو
 .914سیمین نظری/دانشجو
 .915صدیقه حاجی علی اکبر/دانشجو
.916عاطفه جمالی /دانشجو

 .917فاطمه حاج علیان/دانشجو
 .918ندا رضایی نیا /دانشجو
 .919نرجس مهرابیان/دانشجو
 .920لیالر مشکی /دانشجو
 .921فاطمه رضایی/دانشجو
 .922مهدی باغگلی/دانشجو
 .923صدیقه محمودی /دانشجو
 .924علی ستایش نیا/دانشجو
 .925فاطمه سادات رفیعی /دانشجو
.926امیرمحمد کریم پور/دانشجو
 .927زهرا کهن /دانشجو
 .928محدثه کرم پور/دانشجو
 .929فهیم حمزه ای/دانشجو
 .930علی سعید/دانشجو
 .931عالیه برخ /دانشجو
 .932فائزه کریمی/دانشجو
 .933حسین ضیاءالدینی/دانشجو
 .934علی رستمی/دانشجو
 .935ام البنین بروانیا /دانشجو
.936زینب یار احمدی /دانشجو
 .937سهیل معتمدی/دانشجو
 .938راهله ساالری /دانشجو
 .939علیرضا نیکنام/دانشجو
 .940مریم شریفی /دانشجو
 .941میالد زارع/دانشجو
 .942مرضیه شمس الدینی/دانشجو
 .943فاطمه آتشی /دانشجو
 .944عادل مهدیپور/دانشجو
 .945سمیه رضایی/دانشجو
.946مهران میرزایی/دانشجو
 .947عاطفه سهرابی /دانشجو
 .948محسن اکبری پور/دانشجو
 .949فاطمه خاکباز/دانشجو
 .950سعیده میرزایی/دانشجو
 .951فرزاد امیری/دانشجو
 .952فائزه سلیمانی /دانشجو
 .953علی دهقانی/دانشجو
 .954فاطمه سلیمانی /دانشجو
 .955پوریا پایفشرده/دانشجو
.956حسین میرزایی/شغل آزاد
 .957مهتاب میرزایی/خانه دار
 .958محمدامین مظفری/دانشجو

 .959محمدجواد واحدی/دانشجو
.960ثناءاله یوسفی/دانشجو
.961علی حسن خانی/دانشجو
.962عظیم امیر حیدری/دانشجو
.963زینب بالنده /دانشجو
.964کسری شریفی/دانشجو
.965جعفر سلطانی/دانشجو
 .966سید میالد طباطبایی /دانشجو
.967حسام غنچه پور /دانشجو
.968عماد فتی پور /دانشجو
.969امین راهدار/دانشجو
 .970مهرزاد باوری/دانشجو
 .971محمد روح االمین/دانشجو
 .972سید سجاد خالوئی/دانشجو
 .973امیر محمد کریم /دانشجو
 .974رضاعشوری/دانشجوکامپیوتر
 .975پوریا پورمند/دانشجو معلم رشته دبیری زبان انگلیسی
.976دانیال معمار کاشانی/هیئت موسس و عضو فعلی مجمع عدالتخواه دانشگاه کاشان
 .977میالد علیمرادی/دانشجوی کارشناسی ارشد
 .978الف-قیطاقی/کارمند
 .979سید علی نبوی/مهندس عمران
 .980محمد غفوری منش/مدرس دانشگاه
 .981علی اکبر دهقانی/فعال دانشجویی سابق
 .982نرگس حسینی/دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 .983مهدی محمدآبادی/طلبه سطوح حوزه علمیه قم
 .984میالد ذوالفقاری/دانشجوی علوم سیاسی
 .985سید مهدی فاطمی/دانشجو
.986عارف جعفری/سرباز
 .987فاطمه ترکان/فرهنگی
 .988زهرا نامدار/هنرمند
 .989محمد محمدپور/آزاد
 .990زهرا عظیمی/مهندس کامپیوتر
 .991سمانه نصر/دانشجو
 .992مریم مصلحی/دانشجو
 .993مریم حجتی نجف آبادی/کارشناس شهرسازی
 .994زینب آورکانی/دانشجو
 .995اسما همتی ها/کارشناسی ارشد شیمی
.996حسین میرزایی/آزاد،تولیدکننده پوشاک
 .997کیمیا مسعودی/دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .998سارا شادمانی/دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .999ویدا عباسی/دانشجوی دانشگاه یاسوج
 .1000زهرا اشرفی نسب/دانشجو

 .1001نسیم صابری/کنترل کیفی
 .1002مریم نظارتی/روانشناسی
 .1003راضیه علیشاه/بیکار
 .1004مریم بدیعی/لیسانس حقوق/بیکار
 .1005زینب شعبانی/دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 .1006ملیکا قربانیان/دانشجو
 .1007فائزه قره چاهی/دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
 .1008مهدی کیانی/دانشجو
 .1009مهدی کرمی /فعال دانشجویی
 .1010مصطفی کریمی/دانشجو
 .1011ریحانه قاری/خانه دار
 .1012مصطفی صفرزاده/دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 .1013سهیل سهرابی/دانشجو
 .1014محمد نصیریان/کارشناسی مهندسی و علم مواد
 .1015شایان سلیم شهشهانی/طلبه
 .1016علی ملکی/دانشجو
 .1017سعید امیرمحمدی/دانشجو
 .1018علی رجبی/دانشجو
 .1019سید رامین وزیری/دانشجو
 .1020میثم قربانی/مسئول نرم افزار
 .1021محسن/دانشجوی مهندسی عمران
 .1022فرشاد پاکیوند/دانشجو
 .1023سیدعبدالمهدی هاشمی/کارگر  ،لیسانس  ،شرکتی
 .1024مهدی کریمیان/دانشجو-معلم
 .1025محمدرضا صمصامی/دانشجو
 .1026زهره سلیمانی/دبیر
 .1027طباطبایی/روحانی
 .1028ا فاضل/فرهنگی فوق لیسانس
 .1029م همت /فرهنگی فوق لیسانس
 .1030امیرحسین اخالصی/دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
.1031محمد جانقلی/دانشجو
 .1032جوادی/طلبه
 .1033موهبت آوازه/دانشجو
 .1034مهدی مشایخ /دانشجو
 .1035مهدی مشایخ/دانشجو
 .1036حسن قرهداغی/دانشجو کارشناسی
 .1037ساناز اخوان/مربی
 .1038سمیرا پناهی /کارشناسی هنر اسالمی
 .1039مریم نادری/دانشجو حقوق شهید بهشتی
 .1040فاطمه آخوندمهدی/خبرنگار
 .1041فاطمه کرمانى /مدرس دانشگاه
 .1042محمدرضا دهقانی/فعال فرهنگی

 .1043صفیه کرمانی/هنرمتد
 .1044مهری نیازمند/دبیر اموزش وپرورش
 .1045عذرا سعیدی/دانشجو
 .1046اکبر هاشمی/پزشک
 .1047زهرا علیزاده نوقی/دانشجوی ارشد فلسفه دانشگاه تهران.
 .1048زهرا توکلی/خانه دار
 .1049ابوالفضل رحیمی/دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی /دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران/مسئول
سابق بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
 .1050سجاد فرج زاده/دانشجو
 .1051بنیامین جعفری/مسئول تعلیم و تربیت دفتر بسیج دانشجویی بابلسر
 .1052غالمحسین قربانی/هنرمند .لیسانس نقاشی هنرهای زیبا
 .1053ابراهیم نجفی/مداح
 .1054شیما پیرزاده/لیسانس معماری
 .1055خدیجه حسینی/مربی نقاشی
 .1056مائدهی

کارشناسی

 .1057علیرضا داداش زاده/دانشجوی کارشناسی
 .1058منیژه زبیری/فرهنگی
 .1059مریم چهارده معصومی/دانشجو/فعال فرهنگی
 .1060مائده صدیقی

کارشناسی

 .1061محمدرضا فالحت پیشه/دانشجو
 .1062محمدرضا صفری/دانشجو
 .1063اعظم لک خانه دار
 .1064فاضل م .فریمانی

دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز .اسکاتلند

 .1065زهره صادقی/خانه دار
 .1066زهره صادقی/خانه دار
 .1067محمدمهدی دهقان /دانشجو
 .1068سارا سادات عارضی/دانشجو کارشناسی رشته الکترونیک
 .1069یگانه مارکی نژاد

دانشجو

 .1070مهدی مکفی/مهندس رباتیک
 .1071سید محمود نسب/اتش نشان.دیپلم
 .1072مهدی احمدیان/دانشجو
 .1073سارا صالحی/پرستار

/

