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 ایخامنه اهللآیت حضرت انقالب؛ گرانقدر رهبر محضر

 احترام و ادب ،سالم عرض

 

 موعهمج این فعاالن از نمایندگی به را نامه این و هستیم دانشجویی علمی هایانجمن دبیران از جمعی ما    

 انجمن ۸۵۰۰ از بیش علوم وزارت پوشش تحت هایدانشگاه در تنها آمارها گواه به. ایمنگاشته دانشجویی

 ترین بپرمخاط و بزرگترین دانشجویی علمی انجمن دهدمی نشان که است رسیده ثبت به دانشجویی علمی

 دانشجویی مجموعه بزرگترین چرا که ایمخورده افسوس همواره حال این با. است کشور دانشجویی مجموعه

 انیرمض دیدار در تریبون داشتن از عموما و داشتهن شما حضور در را هادیدگاه طرح و وگوگفت امکان کشور

   است؟ بوده محروم باحضرتعالی دانشجویان

 

 ؛ عزیز رهبری

 ژوهشیپ و علمی نیازهای به پرداختن دانشگاه مهم های ماموریت از اید داشته تاکید بارها نیز شما چهچنان     

 شجوییدان علمی هایانجمن. است کارآزموده و تحلیل و دانش صاحب توانمند، انسانی نیروی تربیت و کشور

 مسائل به پرداختن برای پویایی و بزرگ ظرفیت دارد؛ هاماموریت این با را قرابت بیشترین که است ظرفیتی

 یک بنای هدف با و جانبههمه افزارینرم جنبش و علمی نوآوری نهضت یک انداختن راه و کشور اساسی

 گیرمتصمی نهادهای چرا که ایممانده تحیر در اما. اسالمی های ارزش و تفکرات بر مبتنی عادالنه و آباد جامعه

 بزرگترین موماع نیز حضرتعالی با دانشجویان دیدار ریزانبرنامه چنانچه دارند؛ التفات ظرفیت این به کمتر جامعه

 شما ردیدا به اقمشت که بنویسم خواستیم حال هر در. گیرندمی نادیده را کشور دانشجویی علمی مجموعه

 مجموعه در شما فرزندان بگوییم خواهیممی و شویم مندهبهر شما رهنمود و کالم از خواهیممی. هستیم

 ماش رهنمودهای سایه در کشور علمی اعتالی برای فداکاری گونه هر به حاضر دانشجویی علمی هایانجمن

 .هستند

 

 برکاته و... ا رحمه و علیکم والسالم

 



 و دبیر انجمن علمی علوم  های علمی دانشجوییانجمن دبیران هماهنگی دبیر شورای - محمد هاشمی
 دانشگاه خوارزمی - کامپیوتر

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی تاریخ - وحید نجفی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی ریاضی - مهسا التی 

 انشگاه خوارزمید - دبیر انجمن علمی کودکان استثنایی - عطیه خیرخواه 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی زیست علوم گیاهی - رضا فکری 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی زیست علوم جانوری - مسعود سلطانی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی تربیت بدنی - پوریا مختاری 

 خوارزمی دانشگاه - دبیر انجمن علمی جغرافیای انسانی - اعظم محمدی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک - مهدی رضایی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی حقوق - فاطمه سعیدخواه 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی جغرافیای طبیعی - نگار حاجیلی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی مددکاری اجتماعی - شمیم شریفی 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر - سلیمی عادل 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی مهندسی عمران - زادهشروین امام قلی 

 دانشگاه خوارزمی -دبیر انجمن علمی فیزیک  - هاله مسگری 

 دانشگاه خوارزمی - دبیر انجمن علمی علوم سیاسی - نوید کلهرودی 

 دانشگاه خوارزمی - بیر انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیتد - آقامریم پور 

 بهشتی  شهید دانشگاه -های علمی دانشجویی دبیران انجمن هماهنگی شورای دبیر - رحمانی مهدی 

 بهشتی شهید دانشگاه - فیزیک دبیر انجمن علمی – حسینی محمدصادق سید 

 بهشتی شهید دانشگاه - سیاسی علوم دبیر انجمن علمی – کاظمی علی 

 بهشتی شهید دانشگاه - اقتصاد دبیر انجمن علمی – اخوان شهریار 

 بهشتی شهید دانشگاه - ادبیات دبیر انجمن علمی – دوستی علی 

 بهشتی شهید دانشگاه - ایهسته دبیر انجمن علمی مهندسی - سرافراز هادی 

 بهشتی شهید دانشگاه - روانشناسی دبیر انجمن علمی -نسب هاشمی زهره 

 بهشتی شهید دانشگاه -دبیر انجمن علمی مشاوره  - زادهخراط ابمهت 

 بهشتی شهید دانشگاه - تربیتی علوم دبیر انجمن علمی - تاالری مهیار 

 بهشتی شهید دانشگاه - عالی اموزش دبیر انجمن علمی - کمالی حامد 

 بهشتی شهید دانشگاه -شیمی  دبیر انجمن علمی - سوادکوهی شروین 



 بهشتی شهید دانشگاه -دبیر انجمن علمی زیست  - تاجبخش مهدی 

 بهشتی شهید دانشگاه -دبیر انجمن علمی مدیریت  - حسینی مریم 

 بهشتی شهید دانشگاه - زیستدبیر انجمن علمی محیط - سهرابی سمانه 

 تهران دانشگاه - زیستمحیط دانشکده انرژی مهندسیعلمی  انجمن دبیر -طبیبیان  احسان 

 تهران دانشگاه - زیستمحیط دانشکده زیست انجمن یردب -شاهی  الهام 

 تهران دانشگاه - زیست محیط دانشکده زیستمحیط طراحی انجمن دبیر -رضوی  شکوفه 

  دانشگاه تهران –دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر  –مجتبی رضایی 

  دانشگاه تهران –دبیر انجمن علمی انگل شناسی دامپزشکی  –زهرا اسداللهی 

  دانشگاه تهران –دبیر انجمن علمی مهندسی نقشه برداری  –مهدی رضاییان 

 سیمهند علمی انجمن دبیر انجمن های علمی دانشجویی ، دبیران هماهنگی شورای دبیر - کامیاب شمیم 
 الرستان عالی آموزش مجتمع - مکانیک

 انالرست عالی آموزش مجتمع-  برق مهندسی علمی انجمن دبیر - جعفری حمیدرضا 

 الرستان عالی آموزش مجتمع - شهرسازی مهندسی علمی انجمن دبیر - مودب مینا 

 الرستان عالی آموزش مجتمع - کامپیوتر مهندسی علمی انجمن دبیر - فوالدی داوود 

 الرستان عالی آموزش مجتمع  - شیمی مهندسی علمی انجمن دبیر - هوره درخشان حامد 

 الرستان عالی آموزش مجتمع -  کنولوژینانوت علمی انجمن دبیر - زارع فاطمه 

 دانشگاه فردوسی مشهد - دبیر انجمن علمی علوم سیاسی -لیرضا خسروزاده ع 

 مشهد فردوسی دانشگاه - کشاورزی دانشکده علمی های انجمن دبیر -رزاقی  محمد 

 مشهد فردوسی دانشگاه - دامی علوم علمی انجمن دبیر -خلیلی  اصغرعلی 

 مشهد فردوسی دانشگاه - دامی تولیدات بهبود و تحقیقات علمی انجمن ردبی -احسانی  مهدی 

 مشهد فردوسی دانشگاه - سبز فضای مهندسی علمی انجمن دبیر -مالکی  بنفشه 

 مشهد فردوسی دانشگاه - باغبانی علمی انجمن دبیر -زاده حسین عاطفه 

 هدمش فردوسی دانشگاه - غذایی صنایع علمی انجمن دبیر -مومنی  مهسا 

 مشهد فردوسی دانشگاه - غذایی صنایع نوآوری و فرآوری علمی انجمن دبیر -شکرالهی  بهداد 

 مشهد فردوسی دانشگاه - کشاوررزی اقتصاد علمی انجمن دبیر -ظفر  فاطمه 

 مشهد فردوسی دانشگاه - گیاهپزشکی علمی انجمن دبیر -رحمانیان  مصطفی 

 مشهد فردوسی دانشگاه - زراعت علمی انجمن دبیر -زمانی  ابراهیم 

 مشهد فردوسی دانشگاه - گیاهی بیوتکنولوژی علمی انجمن دبیر -نجیب  رسول 

 مشهد فردوسی دانشگاه - بیوسیستم علمی انجمن دبیر -بخشی  فاضل نادر 



 مشهد فردوسی دانشگاه - خاک مهندسی علمی انجمن دبیر -منصوریان  ملیکا 

 دانشگاه فردوسی مشهد - سیدبیر انجمن علمی روانشنا - آبادیرضا شم 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -اطالعات  فناوری مهندسی انجمن دبیر -کرمی  رامآ 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -تی  آی شیمی علمی انجمن دبیر -شبانی  فرشاد 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -کشاورزی  اقتصاد علمی انجمن دبیر - شمس زهره 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -آموزشی  تکنولوژی علمی دبیر انجمن -گلزار  امدح 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -الهیات  و تاریخ علمی انجمن دبیر -دانیار  مهدی 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -وهواشناسی  آب علمی مرتضایی دبیر انجمن حامد 

 الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال -عمران  مهندسی علمی انجمن دبیر –بیگی  مسعودسلیمان 

  ادیالدین اسدآبدانشگاه سید جمال -دبیر انجمن علمی شیمی فناوری اطالعات  –فرشاد شعبانی نهوجی 

 اه سید دانشگ -رباتیک  علمی انجمن سرپرست و افزار نرم مهندسی علمی دبیرانجمن -درویشیان  فریبا
 ادیالدین اسدآبجمال

 دانشگاه سید  -نانو  علمی انجمن سرپرست و دارویی گیاهان تولیدات علمی انجمن دبیر -رجبی  زهرا
 الدین اسدآبادیجمال

 دانشگاه الزهرا -کامپیوتر  علوم انجمن دبیر -زاده حلم غزل 

  دانشگاه الزهرا –دبیر انجمن علمی بیوتکنولوژی  –سحر تائبی 

 دانشگاه الزهرا –علمی رواشناسی تربیتی دبیر انجمن  –زاده صدیقه عباس 

 دانشگاه الزهرا -دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی   –سادات جزایری فاطمه 

  دانشگاه الزهرا –دبیر انجمن علمی فیزیک  –عاطفه زعفرانی 

  دانشگاه الزهرا –دبیر انجمن علمی شیمی  –مائده نوری 

  دانشگاه الزهرا –ت و برنامه ریزی آموزشی دبیر انجمن علمی مدیری –فاطمه سلیمانی 

  دانشگاه الزهرا –دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع  –آزاده دادگر 

  دانشگاه الزهرا -دبیر انجمن علمی مهندسی عمران  –غزاله صمدپور 

  دانشگاه الزهرا –دبیر انجمن علمی حقوق  –زینب سادات حسینی 

  دانشگاه الزهرا -مهندسی کامپیوتر نرم افزار  دبیر انجمن علمی –مرضیه سادات اسماعیلی 

  دانشگاه تربیت مدرس  -دبیر انجمن علمی فیزیک  -سیما صدریه 

 مدرس تربیت دانشگاه - آمار علمی انجمن دبیر - نودهی آناهیتا 

  مدرس تربیت دانشگاه -بیوشیمی  انجمن علمی دبیر -مژده حدادی 

 دانشگاه تربیت مدرس -تربیتی  ناسیروانش انجمن علمی دبیر -زاده عباس صدیقه 



 مدرس تربیت دانشگاه -سیاسی  علوم انجمن علمی دبیر -رضازاده  حبیب  

  دانشگاه تربیت مدرس -دبیر انجمن علمی مدیریت پروژه و ساخت  -محمدرضا گلچیان خباز 

 باییطباط مهعال دانشگاه -آموزشی  ریزی برنامه و مدیریت دانشجویی علمی انجمن دبیر - پروین احسان 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –دبیر انجمن علمی علوم سیاسی  –محمدجواد خوشنام 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –دبیر انجمن علمی مدیریت جهانگردی  –داوود جهانگیری 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –دبیر انجمن علمی روابط بین الملل  –سمانه موحدی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –دبیر انجمن علمی حقوق ارتباطات  –اهانی ندا خانی فر 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –دبیر انجمن علمی مدیریت صنعتی  –آیدین اصغرزاده 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران –نائب دبیر انجمن علمی مدیریت دولتی  –سحر انوری 

  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -ی دانشگاه عالمه طباطبایی مسئول انجمن های علم –فاطمه حیدری 

  های علمی دانشجویی ، دبیر انجمن علمی دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن –حسین چنگایی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -شناسی زیست

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دبیر انجمن علمی هوش مصنوعی  -محمدحسن رضایی 

 تبریز دانشگاه سهند –ورزشی  فیزیولوژی علمی انجمن دبیر -خسرقی جعفری هفاطم 

 سهند تبریز دانشگاه - ورزشی مدیریت دبیر -نظمی  وحید 

 تبریز دانشگاه سهند –ورزشی  حرکتی کنترلو رفتار دبیر -شکراللهی  صفا 

 هنددانشگاه س –رزشی و دبیر انجمن علمی زیستی ، انسانیعلوم دبیر دانشکده  -نیا ساجدی مصطفی 
 تبریز

 سهند تبریز دانشگاه -جهانگردی  دبیر انجمن علمی مدیریت –مشهور  نادره 

 دانشگاه سهند تبریز -دبیر انجمن علمی فیزیک  -پناه پریسا ساطعی 

  دانشگاه محقق اردبیلی -دبیر انجمن علمی هنرهای تجسمی  -سمیه خوشبخت 

  دانشگاه محقق اردبیلی -یت جهانگردی دبیر انجمن علمی مدیر -سجاد قاسم لو 

  دانشگاه محقق اردبیلی –دبیر انجمن علمی فیزیک  –مسعود سراج امانی 

  دانشگاه محقق اردبیلی –دبیر انجمن علمی مرتع و آبخیزداری  –ابراهیم عسگری 

 دانشگاه محقق اردبیلی –ریزی غرافیا و برنامهانجمن علمی ج –باد آرضا هاشمی معصوم 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی ادیان و عرفان دبیر  –پیمان بابازاده 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی دبیر  –بهنام احمدیان 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی باستان شناسی دبیر  –امیررضا یاراحمدی  

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی تاریخ دبیر  –سارا لوایی 



  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی تحصیالت تکمیلی مدیریت دبیر  –وحید اسالمی 

 دانشگاه محقق اردبیلی –غرافیای طبیعی انجمن علمی جدبیر  –زاده نیمیالد حس 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی زبان و ادبیات عرب دبیر  –شاهین فعال 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دبیر  –زهرا خسروی 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی صنایع دستی دبیر  –مینا صیادی 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی مدیریت بازرگانی دبیر  –محمدرضا خجسته 

  دانشگاه محقق اردبیلی –انجمن علمی مدیریت بازرگانی دبیر  –سجاد قاسملو 

 دانشگاه محقق اردبیلی –هند اسالمی )نگارگری( علمی انجمن  دبیر –زاده فاطمه سلیم 

  دانشگاه محقق اردبیلی -انجمن علمی هنرهای تجسمی )نقاشی( دبیر  –سمیه خوشبخت 

 ارومیه دانشگاه -ورزشی  علوم و بدنی تربیت دبیر -محمدپور  تینم 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -کشاورزی  دانشکده علمی های انجمن دبیر -مطابق  سعید 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -دامی  علوم علمی انجمن دبیر -کامرانی  محبوبه 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -باغبانی  علمی انجمن دبیر -صادقی  خانم 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -کشاوررزی  اقتصاد علمی انجمن دبیر -لوشابی  عبداهلل 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه - گیاهپزشکی علمی انجمن دبیر -پناهی هادی 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه - زراعت علمی انجمن دبیر -افضلی  خانم 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -بیوسیستم  علمی انجمن دبیر -احمدیوسفی  خانم 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -خاک  مهندسی علمی انجمن دبیر -قرائی  سعید 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -انجمن علمی اقتصاد  -زاده شکوفه توکلی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان -های علمی نانو دبیر انجمن -پور پیمان نصیری 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان -دبیر انجمن علمی شیمی  -محمدجواد جهانگیری 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه - مکاترونیک و رباتیک تخصص علمی انجمن دبیر - یاسر حسنی 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -کامپیوتر  علمی انجمن دبیر - فرشعاعی محسن 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه -سیاسی  علوم علمی انجمن دبیر -فرد محسن طالبی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان -دبیر انجمن علمی فیزیک  -نسب کرمانی امیر عباس اسماعیل  

 دانشگاه شهید باهنر کرمان –دبیر انجمن علمی معماری  –پور آرش زمان 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان –انجمن علمی بازیگری و کارگردانی  –مصطفی ودیعتی زاده 

 اصفهان دانشگاه -وحدیث  قرآن علوم علمی دبیر انجمن –محمدی  فاطمه 

 اصفهان اهدانشگ -شناسی  جامعه علمی دبیر انجمن –شفیعی  مریم 



 اصفهان دانشگاه -غرب  فلسفه علمی دبیر انجمن –معنوی  عاطفه 

 اصفهان دانشگاه -ادبیات  علمی دبیر انجمن –شکن  بت فرزانه 

  دانشگاه اصفهان -دبیر انجمن علمی فلسفه و کالم اسالمی  -فاطمه افشاری 

 دانشگاه اصفهان –دبیر انجمن علمی فیزیک  –نظری اهلل شاهامین 

  دانشگاه صنعتی اصفهان -دبیر انجمن علمی مکانیک  -میر احمدی ستار 

  دانشگاه صنعتی اصفهان –محمدحسن رحیمی 

  دانشگاه صنعتی اصفهان –شناسی دبیر انجمن علمی ستاره –یحیی همتیار 

  دانشگاه یزد –دبیر انجمن علمی فیزیک  –سید علی رضوی 

  نشگاه یزددا –دبیر انجمن علمی زمین شناسی  –احسان کریمی 

  دانشگاه یزد –دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی  –فرزاد زارع مهرجردی 

  دانشگاه یزد –دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  –رومینا رشیدیان 

  دانشگاه یزد –دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر  –مهدی پارسائیان 

 ی دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، دبیر انجمن علمی زبان و دبیر شورای هماهنگ –آشناگر  عماد
 دانشگاه گیالن –ادبیات انگلیسی 

  دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی روانشناسی  –مهرزاد امیدوار 

  دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر  –مصطفی دالوری 

 الندانشگاه گی –دبیر انجمن علمی شیالت  – رضا فرضی 

 دانشگاه گیالن  –دبیر انجمن علمی راهنمایی و مشاوره  –محمدرضا صفت 

  دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی کامپیوتر  –کاوه محمدی 

  دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی مرتع و آبخیزداری  –فاطمه سیار 

 دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی جغرافیا  –حجت گلچینی فر 

  دانشگاه گیالن –انجمن علمی معماری  دبیر –داریوش فرخ 

 دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی اقتصاد  –علی انتظاری 

 دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی مکانیزاسیون  –ایمان رجب 

 دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع  -زاده مژدهی امیرحسین حسین 

 دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی آمار  -لقمانیان  بنیامین 

 دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی علوم و مهندسی خاک  -سادات زحمتکار انسیه 

  دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی اقتصاد کشاورزی  -وحید رحیمی 

  دانشگاه گیالن -دبیر انجمن علمی صنایع غذایی  -میر محمدحسین انگشتری 



 گیالن دانشگاه -ورزشی  علوم و بدنی تربیت دبیر -ارع ز معصومه 

 دانشگاه گیالن –دبیر انجمن علمی صنایع شیمیایی  –سرایی نیا صومعهسعید صالح 

  دانشگاه گیالن –های کاغذی دبیر انجمن علمی سازه –سید محمد عبداللهی 

  ردیس بنت الهدی صدردانشگاه فرهنگیان گیالن، پ –دبیر انجمن علمی جغرافیا  –زینب مظفری 

  دانشگاه فرهنگیان گیالن، پردیس بنت الهدی صدر –دبیر انجمن علمی مشاوره  –یاسمن رجبی شمامی 

  درنگیان گیالن، پردیس بنت الهدی صدانشگاه فره -دبیر انجمن علمی تربیت بدنی  –فائزه سفردوست 

  می دانشجویی ، دبیر انجمن علمی دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های عل –علی اصغر سروانی پور
 دانشگاه کاشان –معماری 

  دانشگاه کاشان -دبیر انجمن علمی ادیان و فلسفه  -هانیه کشاورزی 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی جامعه شناسی  –آرزوسادات هاشمی 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی مهندسی عمران  –علیرضا جعفری 

  دانشگاه کاشان –یر انجمن علمی مهندسی مکانیک دب –کیانوش شهریاری 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمیصنایع دستی  –مائده باقرنیا 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی شیمی  –زهرا آقایی 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی مدیریت  –مریم مستغنی 

  نشگاه کاشاندا –دبیر انجمن علمی آسمان تاریک  –امیرحسین کاملیان 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی  –محمد رعیتی 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی فرش  –مینو کفیل 

  دانشگاه کاشان –دبیر انجمن علمی زبان انگلیسی  –انجمن فدایی 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان -مکانیک  علمی انجمن دبیر -برفه  اشکان 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان -علمی زبان  انجمن دبیر -دابی سعی احمد 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان -عمران  انجمن علمی مهندسی دبیر -سالمت  امیر 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان -برق  انجمن علمی مهندسی دبیر -آسایش  علی 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان -کامپیوتر  انجمن علمی دبیر -پاپی  محمد 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان  -شیمی  انجمن علمی دبیر -سلطانی  متین 

  دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، دبیر انجمن علمی رباتیک  –محمود خشنود
 دانشگاه فسا –

  نشگاه فسادا –دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک  –حسین قدرتی 

  دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی ریاضی  –فاطمه زمانی 



  دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی صنایع غذایی  –حسین دانشگر 

  دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی منابع طبیعی  –پورقهرمان 

 دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی نانوفناوری  –پور زارع 

 دانشگاه فسا –ین بدون مرز دبیر انجمن علمی مهندس –پور فالحتی 

  دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی علوم کامپیوتر  –سعید مومنی 

  دانشگاه فسا -دبیر انجمن علمی مهندسی برق –علی ابراهیمی 

 دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی آمار  –فرد فرزاد عظیمی 

 دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی ثریای دانش  – محمدرضا تیموری 

 دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی مهندسی آب  –ا درخشانی محمدرض 

 دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی مهندسی فناوری اطالعات  –آقایی محمدرضا عوض 

  دانشگاه فسا –افزار دبیر انجمن علمی نرم –میالد عباسی 

  دانشگاه فسا –دبیر انجمن علمی فیزیک  –همایون زاهد 

  دبیر انجمن علمی مهندسی های علمی دانشجویی ، گی دبیران انجمندبیر شورای هماهن –مهدی صالح
 دانشگاه قم -عمران 

  دانشگاه قم -دبیر انجمن علمی فیزیک –عابد آل محمود 

 قم دانشگاه - مدیریت بازرگانی علمی انجمن دبیر -فرد  بهشتی حسین 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی اقتصاد  –علی بهرامی 

 دانشگاه قم –بدنی دبیر انجمن علمی تربیت –مهر ابوذر جهان 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی زبان انگلیسی  –مسعود کازرونی 

 دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی ادبیات فارسی  –پور محسن عبادی 

 دانشگاه قم –شناسی دبیر انجمن علمی زیست –زاده یوسف حاجی 

  اه قمدانشگ –دبیر انجمن علمی حقوق  –پوریا حیدری 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی علوم کامپیوتر  –مصطفی متقی 

 دانشگاه قم –شناسی دبیر انجمن علمی علم اطالعات و دانش –پور محمدحسن سلطان 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی مدیریت صنعتی  –امید دهقانی 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی معماری  –محمدحسین فروزانفر 

 دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی مهندسی برق  –ن شریعتی فریدالدی 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی ریاضی  –محمدجواد شمسایی 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع  –امیرحسین منتظری 



 دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  –پور محسن عبادی 

  دانشگاه قم –علمی مهندسی عمران دبیر انجمن  –حسین خسروانی 

  دانشگاه قم –دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک  –محمد جردکانی 

  دانشگاه قم  –دبیر انجمن علمی شیمی  –حسین غالمی 

 واحد خواهرانقم دانشگاه - خواهران بازگانی مدیریت علمی انجمن دبیر - احمدی مونا ، 

  دانشگاه قم، واحد خواهران –م اسالمی دبیر انجمن علمی فلسفه و کال –زهرا بحرینی 

  دانشگاه قم، واحد خواهران –دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر  –محدثه اکثیری 

  دانشگاه قم، واحد خواهران –دبیر انجمن علمی علوم کامپیوتر  -فاطمه حیدرزاده 

  انجمن علمی ریاضی، دبیر  دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی –حمید بهدانی – 
 دانشگاه بیرجند

  دانشگاه بیرجند -دبیر انجمن علمی هوا وفضا  -سعید وحدانی 

  دانشگاه بیرجند -دبیر انجمن علمی مکانیک  -محمدمهدی رحمانی 

  دانشگاه  -دبیر انجمن علمی فیزیک های علمی دانشکده علوم ، دبیر انجمن –محمدحسین ساالری
 بیرجند

  های علمی دانشجویی دانشکده مهندسی ، دبیر انجمن علمی الکترونیک دبیر انجمن –امیرحسین نادری– 
 دانشگاه بیرجند

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی عمران  –وحید گلکاری 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی کامپیوتر  –خانم پناهی 

  ددانشگاه بیرجن –شناسی دبیر انجمن علمی زیست –فاطمه کاوی ئی 

  دانشگاه بیرجند –شناسی دبیر انجمن علمی زمین –حسین ثانی قالهر 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی شیمی  –کاوه همت 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی ریاضی  –هادی راسخی 

 دانشگاه بیرجند –های علمی دانشکده تربیت بدنی دبیر انجمن –چشم پیمان خوش 

  های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دبیر انجمن علمی حقوق انجمن دبیر –سروش علیزاده– 
 دانشگاه بیرجند

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی تاریخ  –مریم شمسی 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی جغرافیا  –آیدا رفیعی 

  دانشگاه بیرجند –دبی انجمن علمی علوم سیاسی  –سعید کفاشی 

 دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی ادبیات  –نژاد حبیب ایوبی 



  دانشگاه بیرجند –شناسی های علمی دانشکده هنر ، دبیر انجمن باستاندبیر انجمن –سمانه صادقی 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی صنایع دستی  –رویا نوروزی 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی هند اسالمی  –ماجده رحمتی 

 دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی فرش  –ت لکزیان نصر 

  های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دبیر انجمن علمی مشاوره دبیر انجمن –امین شادمان– 
 دانشگاه بیرجند

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی روانشناسی  –علی اصغری 

  نشگاه بیرجنددا –دبیر انجمن علمی علوم تربیتی  –حسین فالحتی 

  ه دانشگا –پزشکی های علمی دانشکده کشاورزی ، دبیر انجمن علمی گیاهدبیر انجمن –سحر هژبری
 بیرجند

 دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی مرتع و آبخیزداری  –زاده حبیب حسن 

 دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی علوم دامی  –راد مصطفی عبداللهی 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی علوم خاک  –میالد هالل بیرجندی 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی مهندسی آب  –مجتبی مجمع 

  دانشگاه بیرجند –دبیر انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات  –فاطمه رمضانی 

  

  دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان -دبیر انجمن علمی ریاضیات و کاربردها  -فرزانه عبداهلل پور 

  دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان -دبیر انجمن علمی علوم باغبانی  -کورش توکلی نایینی 

  رفسنجان دانشگاه ولیعصر )عج( -دبیر انجمن علمی مهندسی برق  -مهدی دورودی 

  دانشگاه رفسنجان )عج( رفسنجان -دبیر انجمن علمی تربیت بدنی  -سمانه برشان 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان -ی مهندسی مواد دبیر انجمن علم -اصطهبانی پیمان شیخ 

 دانشگاه نیکبخت سیستان و بلوچستان  -دبیر انجمن علمی صنایع دستی  -نیا مهدی بهرامی 

  دانشگاه سیستان و بلوچستان –دبیر انجمن علمی فیزیک  –اسماعیل آذرنوش 

  دانشگاه سمنان –دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع  –پریا نورمحمدی 

 دانشگاه سمنان  - برق مهندسی دبیر انجمن علمی - ترابی مصطفی 

 کردستان دانشگاه - انگلیسی نمایشی ادبیات علمی انجمن دبیر - جلیلیانحسنی محمدحسام 

 دانشگاه کردستان - دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی - زادهسیما حبیب 

 مکانیک انجمن دبیر دانشجویی ، علمی های انجمن دبیران شورای هماهنگی دبیر - خلوتی پوریا - 
 جهرم دانشگاه



 جهرم دانشگاه – آن کاربردهای و ریاضیات علمی انجمن دبیر - غازی زهرا سیده 

 دانشگاه زابل –دبیر انجمن علمی مکانیک  –زهی محمدسعید بلوچ 

 دانشگاه ملی زابل –دبیر انجمن علمی فیزیک  –نیا بهنام زاهدی 

 دانشگاه شهید چمران اهواز - انجمن علمی علوم سیاسی دبیر - سعید گودرزی معظمی 

 دانشگاه شهید چمران اهواز - برق مهندسی دبیر انجمن علمی - احمد افشاری 

  دانشکده نفت اهواز –دبیر انجمن علمی مهندسی نفت  –هانی احمدی 

  دانشگاه مذاهب اسالمی -دبیر انجمن علمی فقه و حقوق امامیه  -شقایق شمسی 

 دانشگاه مذاهب اسالمی -دبیر انجمن فقه و حقوق شافعی  -سور ی کامهمهر 

  دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، دبیر انجمن علمی زبان  –محمد رحمانیان
 دانشگاه حکیم سبزواری –انگلیسی 

  دانشگاه علم و صنعت –دبیر انجمن علمی مهندسی مواد  –حمیدرضا ناطقی 

 دانشگاه ایالم –دبیر انجمن علمی فیزیک و نجوم  –سی رضا عبا 

  دانشگاه زنجان –دبیر انجمن علمی فیزیک  –مرتضی حامدی 

  دانشگاه دامغان –دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک  –رضا کاویان فر 

  دانشگاه رازی -دبیر انجمن علمی مهندسی عمران  -مجتبی پارسایی 

  دانشگاه مالک اشتر -شیمی صنعتی  دبیر انجمن علمی -مهدی فوالدیان 

  مجتمع آموزش عالی سراوان –دبیر انجمن علمی مهندسی عمران  –حجت دیندار 

 دبیر انجمن علمی اقتصاد کشاورزی  - فاطمه ظفر– 

 بهبهان آزاد دانشگاه -معماری  انجمن دبیر علمی –طیبی  حسن 

 نبهبهان آزاد دانشگاه -حقوق  انجمن علمی دبیر –بهمنی  محسن 

 بهبهان آزاد دانشگاه -علمی مهندسی عمران  انجمن دبیر -مستوفی  میالد 

  دانشگاه آزاد نجف آباد -دبیر انجمن علمی فیزیک  -محمدمهدی پزشکی 

  دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری -دبیر انجمن علمی مهندسی برق  -محمد رسولی 

 علمی انجمن دبیر های علمی دانشجویی ،نجمندبیر شورای هماهنگی دبیران ا –میرزایی  محمدمهدی 
  شیراز گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -صنایع  مهندسی

 شیراز گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -حسابداری  علمی انجمن دبیر -زمانی  حسین                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  شیراز گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -کامپیوتر  علمی انجمن دبیر -کارگر  ینام

                                                                                                                                                           شیراز گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -عمران  مهندسی علمی انجمن دبیر -جو سعادت محمدرضا
 گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه - انگلیسی زبان هایرشته علمی انجمن دبیر -خواجویی  الهام



                                                                                                                                                          شیراز
                                                                                                                                                                            یرازش گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -صنعتی  مدیریت علمی انجمن دبیر -موسوی  عاطفه سیده

                                                                                                                                                           یرازش گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه - بازرگانی مدیریت علمی انجمن دبیر -رضوانیان  محدثه
                                                                                                                                                                             شیراز گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -ورزشی  علوم علمی انجمن دبیر -کریمی  کیمیا
 گستر دانش زند عالی آموزش مؤسسه -کوچک  وکارهایکسب مدیریت علمی انجمن دبیر -رزمی  سارا

 شیراز

  دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند –دبیر انجمن علمی حسابداری  –نگار حقی 

  دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند  –یر انجمن علمی زبان انگلیسی دب –هانیه منوچهری راد 

  دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند -دبیر انجمن علمی مدیریت  –هادی غفاری 

  دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند –دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع  –فرشاد صادقیان 

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران –ی دبیر انجمن علمی علوم سیاس –میثم اسداللهی میر 

 اصفهان مرکز نور پیام دانشگاه -کشاورزی  علمی انجمن دبیر - محمدیشاه مریم 

  دانشگاه پیام نور استان همدان -دبیر انجمن علمی مهندسی برق  -مهدی اکبری 

  دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر –دبیر انجمن علمی کار و صنعت  –شیوا حیدری 

 
 

 دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک دانشگاه های سراسر  –پاریزی واقیرضا ر
 کشور

 دانشگاه های سراسر مهندسی عمران  دانشجویی دبیر اتحادیه انجمن های علمی - امیرحسین سلیمی
 کشور

 دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران - مجید پناهی 

 دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی شیمی –سرایی یا صومعهنسعید صالح 

 

 

 


