
 خدا نام به

 صادقی  محمود دکتر  لغو حکم محکومیت آقای  ه کنند درخواستدانشگاهیان   اسامی

 نام خانوادگی  نام ردیف 

 اسالمی دانشگاه آزاد 

 کریمی طرقبه  محمدرضا  .1

 شیخ ابراهیم   .2

 دورودیان  حمیدرضا   .3

 زاهد  فیاض  .4

 ناصری  جبار  .5

 میرباقری سیدعلی   .6

 صالحی امیر  .7

 جوانی نیک  عطیه   .8

 مددی  لهراسب   .9

 ابراهیمی  محمد  .10

 به آفرین  سیدرضا   .11

 جرجرزاده  علیرضا   .12

 گلدره  کسیام  .13

 صادقی عباس  .14

 سیف الهی  زینب   .15

 فتحی رضایی  مهدی   .16

 حق شناس مرتضی  .17

 شیخ االسالمی  عباس  .18

 شکری محمد  .19

 خداپرست  مسعود  .20

 مرتضوی  سیدخدایار   .21

 تاجی احمد   .22



 ابوبکری  آزاد   .23

 )مراغه(سیدی رامین   .24

 کوچ نژاد  عباس  .25

 عابدینی نجف آبادی  احمد   .26

 بابایی  نعمت الل   .27

 زینلی  صادق  .28

 تیموری  حسین  .29

 عابدی  میثم  .30

 عسگری  ریحانه   .31

 صداقت  علیرضا   .32

 گوهری  بهروز   .33

 طهماسبی مظاهر  .34

 وکیل زاده  مهدی   .35

 مقسوم)خواف(  محمود  .36

 جواشیری  داوود  .37

 دیوجام  عیسی   .38

 مردمی ابوالقاسم   .39

 ریحانی  محمد  .40

 شهبازی فرد  هاشم  .41

 ملک پور  علی   .42

 حیدری  حمید  .43

 ثقفیان مصطفی  .44

 اصلیان  افشین   .45

 حسینی سیدعلی اصغر   .46

 موسویان  سیدسجاد  .47

 الطافی  انوش    .48

 عربگل  بهزاد   .49



 مظاهری راد  حمید  .50

 دانشگاه اراک 

 حائری سیدمحمدجعفر  .51

 شعبانی مریم   .52

 نظری  علی محمد  .53

 حاجی بابایی  مجید  .54

 دانشگاه اردبیل 

 مصری  ترحم  .55

 کانونی امین   .56

 صفرزاده  اکبر  .57

 صادقی مهران   .58

 ارومیه دانشگاه  

 اکبری بالدرلو  سجاد  .59

 دانشگاه اصفهان 

 صافیان محمدجواد  .60

 باباصفری علی اصغر   .61

 میرزایی  داود  .62

 میرزایی نیا حسین  .63

 گنجی نرگس  .64

 ایروانی  محمدرضا  .65

 متین آوین   .66

 مقدم مهدی   .67

 صفایی  همایون   .68

 اسداللهی  محمد  .69

 فالح حمیدرضا   .70

 ساعدی  حیدر   .71

 امیری  علیرضا   .72



 عالم رجبی  علی اکبر   .73

 شریفی ولدانی  غالمحسین   .74

 کتابی سعیده   .75

 ساسان عبدالحسین   .76

 دانشگاه الزهرا 

 موسوی  یعقوب   .77

 صنیعی منفرد محمدعلی   .78

 خسروی  زهره   .79

 خامنه موسوی  مرضیه  .80

 جوانی  حجت الل   .81

 هوشنگی  لیال  .82

 فرددهکردی  داریوش   .83

 شهرتاش سعید  .84

 دانشگاه امام حسین 

 مدنی  امیررضا   .85

 عبدالل پور  مهدی   .86

 دانشگاه امام صادق)ع( 

 تهرانی  محمدعلی   .87

 علیزاده  بیوک  .88

 دانشگاه ایوانکی 

 اعلمی  حبیب الل   .89

 دانشگاه باهنر کرمان 

 بوستانی داریوش   .90

 یانعظیمی نژاد  مهرداد   .91

 معین آبادی  حسین  .92

 مجتهدزاده  محمد  .93

 دانشگاه بجنورد 



 جعفریانی  حسن   .94

 محمدی مهران   .95

 وحدانی  هاشم  .96

 دادگستر محمد  .97

 ضمیریان محمد  .98

 وحدانی اسدی  محمدرضا  .99

 نیلوفر پریسا  .100

 شکوری نسب  حسن   .101

 هدایت پور  نصرت الل    .102

 الری)اشراق(  سعید  .103

 هراتی)مهر(  جواد   .104

 دانشگاه بزرگمهرقائنات 

 بنائی سیدمجتبی  .105

 دانشگاه بوعلی سینا

 کرمی مصطفی  .106

 فطرس محمدحسین  .107

 بهاری  علی اصغر   .108

 ریعان  معصومه   .109

 بابابی پور  منوچهر  .110

 صادقی دهکردی  زینب   .111

 مهرآبادی  علی   .112

 دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 آرمانی  پرویز  .113

 رجبی  مسعود  .114

 خاکسار کاوه  .115

 بهشتی سرشت محسن  .116

 درویشی  فرهاد  .117



 ثقفی یزدی  مرتضی  .118

 برزگر کلمیشی  ولی الل   .119

 ابدالی  مهرزاد   .120

 عینی محسن  .121

 محمدحسینی بابک  .122

 خانکی  منصور  .123

 البرزی ورکی  مسعود  .124

 سجادی اصل  محمد  .125

 فرجیهای قزوین  محمدحسین  .126

 آذربایجانی  محمد  .127

 دانشگاه بیرجند 

 رضایی  مجید  .128

 آقاابراهیمی  محمدرضا  .129

 سریر هادی   .130

 شعرا  سعیدافخم محمدرضا  .131

 مطلق  ولی پور ناصر  .132

 قادری  محمدقادر  .133

 احمدی بروغنی  سیدیوسف   .134

 حسن زاده  حسن   .135

 رحیمی  سیدمهدی   .136

 رئیس السادات  سیدناصر  .137

 حاجی زاده  احمد   .138

 ناصری  محمدعلی   .139

 صلح جو  محمدرضا  .140

 پژوهشکده امام 

 سراج  محسن  .141

 بیات لیال  .142



 سادات سیدمحمود  .143

 حسین پور  غالمرضا   .144

 پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

 قره یاضی  بهزاد   .145

 دانشگاه پیام نور 

 ستاری  امیر  .146

 میرزایی  کیوان  .147

 دانشوری  غالمرضا   .148

 فروزانی  قاسم  .149

 فیروزنیا قدیر   .150

 امین ناجی  محمدهادی  .151

 خادمی علی   .152

 حضوری  محمدجواد  .153

 نعیمی وحیدرضا   .154

 نوایی لواسانی  اکرم  .155

 میرزایی  احمد   .156

 (ارسنجان )محمدی رضا   .157

 مسعودی فرد  جلیل  .158

 راهداری  مراد  .159

 ضماهنی مجید  .160

 دارائی  محمدرضا  .161

 قوامی  اشرف  .162

 آقایان حسینی  محمد  .163

 زرین کمر  امیر  .164

 اسداله زاده  محمدحسین  .165

 موسوی  احسان   .166

 زارع  زینب   .167



 بذرافکن  مهتا  .168

 حسین زاده  کریم  .169

 فضلی  رضا   .170

 منصف عبدالعلی   .171

 کشاورزبخشایش  محمد  .172

 زمانی  محمدرضا  .173

 صالحی رضا   .174

 بادامی  علی   .175

 زهره وند  رضا   .176

 سیدکاظمی سید مهدی   .177

 اغر لی  معصومه   .178

 دانشگاه تبریز 

 کریمی حمید  .179

 امید مسعود  .180

 خانی علی حسین   .181

 دقیق کیا حسین  .182

 پروین زاد  حمید  .183

 ری قدیمی قیدا عباس  .184

 رضایی بنفشه مجید  .185

 فخر حسین  .186

 )بازنشسته(سیفلو حسین  .187

 مظهری  محمد  .188

 صابر موسی   .189

 شهمراد صداقت   .190

 مهدوی  علی   .191

 مهدوی  مجید  .192

 تبریزیان محسن  .193



 اسداللهی  الل شکر  .194

 بدری  رحیم   .195

 میرزایی)صنعتی سهند(  مهدی   .196

 شلوند مقصود  .197

 بلندنظر صاحب علی   .198

 جاللیان محمدحسن  .199

 پناهنده جابر  .200

 عبدالحسین زاده)بازنشسته(  محمد حسین  .201

 قره خانی)مراغه(  غالمحسین   .202

 نمازی  حسن   .203

 دانشگاه تربت جام 

 بوجارپور  محمد  .204

 دانشگاه تربیت مدرس 

 عیسی زاده  محسن  .205

 صادقی مقصودعلی   .206

 کردعلیوندت  روح الدین   .207

 ساعی  علی   .208

 سجادی سیدمهدی   .209

 قمصری  صادق زاده علیرضا   .210

 مهرمحمدی  محمود  .211

 عصاری  عباس  .212

 شهبازی نیا  مرتضی  .213

 نصیری صالح  فرزین   .214

 فرسی  مروج محمدکاظم  .215

 مرید  سعید  .216

 غریبی  حسین  .217

 نیکو بخت ناصر  .218



 لمیعیان مینور  .219

 افتخاری  الدین  عبدالرضارکن  .220

 مرتضوی  سیدابوالقاسم   .221

 حبیب زاده  محمدجعفر  .222

 مولی سیدجواد   .223

 سمنانیان سعید  .224

 سحابی بهرام   .225

 مهدوی  علی   .226

 فراهانی  واشقانی ابراهیم   .227

 پارساپور  محمدباقر  .228

 ابراهیمی  مسعود  .229

 رسایی  محمدجواد  .230

 ذوالفقاری  حسن   .231

 غالمحسین زاده  غالمحسین   .232

 باغبادرانی  منوچهر  .233

 گلکار  آبتین  .234

 شریفی کیا محمد  .235

 میرزایی  فرامرز   .236

 جاللی جواران  مختار  .237

 ترکمان گیتی  .238

 غالث  مجید  .239

 حاضری  علی محمد  .240

 احمدی پور  زهرا   .241

 شیعیسائی تفر محمد  .242

 خوش تقاضا  محمدهادی  .243

 سواری  حسن   .244

 قراخانلو  رضا   .245



 عالمی علی   .246

 کیانی غالمرضا   .247

 محمدزاده  محسن  .248

 بطحایی سیده زهرا   .249

 رضائی  مسعود  .250

 صاحب طیبه  .251

 موسوی  سیدمسعود  .252

 قاضی نوری  سیدسپهر  .253

 زاده سروش  علی   .254

 علی نژاد  حمیدآقا  .255

 احمدی  وحید   .256

 بزرگ بیگدلی  سعید  .257

 مومنی حمیدرضا   .258

 رشیدی  علی   .259

 حاجی زاده  ابراهیم   .260

 نظری  فرض اله   .261

 اسدی  غالمرضا   .262

 دانشگاه تفرش 

 جعفری پناه  مهدی   .263

 دانشگاه تهران 

 رستمی  رضا   .264

 حاتمی محمدرضا  .265

 نیک سرشت ایرج   .266

 ظریفیان شفیعی غالمرضا   .267

 محقر علی   .268

 ابری نیا  کارن  .269

 امیری  مجتبی  .270



 رضوی  سیدمصطفی  .271

 اشتریان کیومرث  .272

 رضایی  کرامت الل   .273

 زیباکالم  صادق  .274

 کوالیی  الهه   .275

 حیدری  محمود  .276

 رفعت جاه  مریم   .277

 شریعتی نیاسر مجتبی  .278

 حسینی سیدحسین  .279

 بدری  سیدعلی   .280

 باقری آ فریبا  .281

 حبیبی نجفقلی  .282

 حیدری  محمدحسام  .283

 آذرنیوند  حسین  .284

 هاشمی زینب   .285

 عالی پور  حسن   .286

 مومنان محمدرضا  .287

 عابدی جعفری  حسن   .288

 یاره  تقی فتانه  .289

 افضلی کوشا  علی   .290

 بهاری  محمدرضا  .291

 فرجی دانا  رضا   .292

 خدادادی  عباسعلی   .293

 گوهربار  داوود  .294

 موسی خانی  محمد  .295

 کوثری  فرشاد  .296

 صدر  افسانه   .297



 سلیمانی داود  .298

 صالحی  زهرایی تقی  .299

 عباسی نژاد  حسین  .300

 ابراهیمبای  غالمحیدر   .301

 مرادی  مجید  .302

 کریمی داود  .303

 صارمی  محمود  .304

 صالحی فتح آبادی حسن   .305

 حاج وند  سعید  .306

 شیرازی  محبوبه  .307

 شیخ نژاد بهرام   .308

 بنی هاشمی  سیدمحمدعلی   .309

 مبلی حسین  .310

 سلطانی  سیدناصر  .311

 ابراهیمی  حسن   .312

 هاشمی سیدضیاء  .313

 آشتیانی  یمیرزائ سیدرضا   .314

 قریشی  فردین   .315

 مرادی شهربابک  محمد  .316

 جاویدان  سعید  .317

 عرب  حسینعلی   .318

 منصورآبادی  عباس  .319

 روشن  محمد  .320

 یزدانی  ناصر  .321

 کراچیان رضا   .322

 بحرینی امیرمنصور   .323

 قدیری معصوم  مجتبی  .324



 باقری  معصومه   .325

 موسوی  لیال  .326

 شکوری گنجوی  حامد  .327

 خدایاری  علی اصغر   .328

 سجادیه سادات نرگس   .329

 غالمی لواسانی  مسعود  .330

 جوادی  محمد  .331

 صمدی  اسماعیل   .332

 رحیمیان محمدحسین  .333

 قدمیاری)پژوهشگاه علوم انسانی( فرزانه   .334

 تخشید محمدرضا  .335

 اباذری  یوسفعلی   .336

 قادری  سیدفرید   .337

 حیدری  علی   .338

 تابش مسعود  .339

 منتظری نمین مسعود  .340

 صادقی کیوان  .341

 نیک بخت محمدرضا  .342

 نشاط محمد  .343

 عرب سرخی  ابوذر   .344

 سلطانی  مهدی   .345

 نبی بیدهندی  مجید  .346

 مانیان امیر  .347

 جاللی زاده  جالل    .348

 رحیمیان محمد  .349

 فیضی)پژوهشگاه علوم انسانی(  ایرج   .350

 رحیمی بروجردی  علیرضا   .351



 طایفی  محمد  .352

 رهامی  محسن  .353

 پارسا)پژوهشکده علوم انسانی( فروغ  .354

 راکعی)پژوهشکده علوم انسانی( فاطمه  .355

 عبادی  جعفر   .356

 حیدری  علی   .357

 باباخانی علی   .358

 قندی  مهدی   .359

 پوراحمد  احمد   .360

 نکویان  حسین  .361

 مهدوی  عبدالقاسم   .362

 دمساز علیرضا   .363

 تنکابنی)پژوهشگاه علوم انسانی( حمید  .364

 اصغری زاده  عزت الل   .365

 اشجعی مهدی   .366

 گرجی  ابراهیم   .367

 سالمی  حبیب الل   .368

 ستاره دان  سید کمال الدین   .369

 نادراصفهانی  سعید  .370

 راد  محمدعلی   .371

 مطهری  علی   .372

 خلیلی عراقی  سیدمنصور  .373

 آزاد ارمکی  تقی  .374

 شکوری گنجوی  حامد  .375

 وصفی مهدی           .376

 آتشی علی   .377

 ابریشمی  حمید  .378



 رفیعی  حسین  .379

 جهاد دانشگاهی 

 اکبری  کرامت الل   .380

 خاتمی سیده سکینه   .381

 اسماعیلی امین  حمید  .382

 رسایی  جمشید  .383

 وفاپور حسین  .384

 منوچهریان  بهزاد   .385

 فریبرزی  فریبرز   .386

 آذین  سیدعلی   .387

 احمدی  اصغر   .388

 ناصری  عباس  .389

 حبیبی مسعود  .390

 تحققی مهدی   .391

 جهاد کشاورزی 

 زرگران)بازنشسته هیات علمی( مهرداد   .392

 دانشگاه حکیم سبزواری 

 بادی محمدی خرم آ غالم محمد   .393

 باقری  هادی   .394

 پهلوانی  عباس  .395

 باعدی  جواد   .396

 قدرتی  حسین  .397

 نودهی  حسین  .398

 سالمی سیروس  .399

 باقری نیا حسن   .400

 حمیدیان علیرضا   .401

 موسوی فر  رضیه   .402



 سیاوش پور  بهرام   .403

 رحیمی  ابوالقاسم    .404

 یوسفی  محمد  .405

 غنی آبادی  سعید  .406

 حوزه علمیه اصفهان 

 آویژگان  محسن  .407

 دانشگاه خلیج فارس 

 شیرزادی  احمد   .408

 آورا  عبدالل   .409

 اسکندری  حسین  .410

 یزدان پناه  طاهر   .411

 گلستانه موسی   .412

 حیدری  ابراهیم   .413

 علوی  سهیال  .414

 ربیعی زاده  علیرضا   .415

 حسینی سیدیعقوب   .416

 علی پور  صفدر   .417

 رحمانی  عبدالواحد   .418

 صابری  روح اله   .419

 صالحی هدی   .420

 دانشگاه خواجه نصیر

 سلطان پور  محسن  .421

 مقدم فر علیرضا   .422

 گرانپایه  الل نصرت   .423

 هنرور  فرهنگ   .424

 کرمی محمدی  رضا   .425

 عباس زاده  کریم  .426



 ملک  فرشته  .427

 کازرونی  مهرداد   .428

 دانش  فخرالدین   .429

 نصیری فرزانه   .430

 قرایی گرکانی  مرتضی  .431

 دانشگاه خوارزمی 

 فراهانی  محمدنقی  .432

 مرادی  علی رضا   .433

 اسماعیلی  تاجیک عزیزالل   .434

 بهرام  عباس  .435

 سراج زاده  سیدحسین  .436

 نوه ابراهیم  عبدالرحیم   .437

 ربیعی  حسین  .438

 راد کاویانی مراد  .439

 باقری  بهادر   .440

 رضوانی  سودابه   .441

 سارلی  ناصرقلی   .442

 نیک نام زهرا   .443

 مجتهدسلیمانی) تهران(  ابوالحسن   .444

 منطقی مرتضی  .445

 میقانی کاظم  .446

 عبدی  عطاءالل   .447

 رضایی  خلیل  .448

 قنواتی  عزت اله   .449

 افراخته  حسن    .450

 محمدی حسین    .451

 الهی  علیرضا   .452



 رسولی پور  رسول   .453

 نبیونی محمد  .454

 مفتخری حسین  .455

 آذرنیا مهناز   .456

 مشهدی زاده  محمدحسین  .457

 دانشکده خبر

 گودرزی  بهروز   .458

 زکریایی  محمدعلی   .459

 دانشگاه رازی 

 احمدیان  قدرت   .460

 عبادی  هادی   .461

 سلیمی علی   .462

 صحرایی  جلیل  .463

 خزایی  اشرف علی   .464
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