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 "شرکت کنندگان"

 

 تحصيالت موسسه علمی/دانشگاه آدرس ايميل نام نام خانوادگی رديف

 دانشجوی ارشد دانشگاه امیرکبیر  faezeh.aghaee@gmail.com فایزه آقایی 1

 arfaei@ipm.ir الدینحسام ارفعی 2
های بنیادی و دانشگاه صنعتی پژوهشگاه دانش

 شریف
 دکتری

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان eshaghi249@gmail.com مهدی  اسحاقی 3

 دانشجوی ارشد دانشگاه خوارزمی vahid_67physics@yahoo.com وحید امیرخانی 4

 دانشجو کارشناسی  ورامیندانشگاه آزاد  amirnezamamiri@gmail.com امیرنظام امیری 5

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش yaserayazi@ipm.ir سید یاسر  ایازی 6

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش baghram@ipm.ir شانت باغرام 7

 ارشد یدانشجو دانشگاه تهران bmahsa@ymail.com مهسا باقری 8

 ارشد یدانشجو  bagherian_ph@yahoo.com زهره باقریان 9

 دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی شریف hpapei@physics.sharif.edu هادی پاپی 11

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف mp76ers@gmail.com مجاهد پارسی مود 11

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی  sbwmxx@yahoo.com امید پورداکان 12

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش mahdi @ipm.ir مهدی ترابیان 13

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش maryam.tavakoli@desy.de مریم توکلی 14

 کارشناسى تهران شمال دانشگاه charmchisara@yahoo.com سارا چرمچى 15

 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس n.hatamkhani@gmail.com نرگس حاتم خانی 16

 دانشجوی ارشد دانشگاه دامغان hassanpourm58@yahoo.com محمد حسن پور 17

 کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف mhhassanshahi@yahoo.com محمدحسن حسن شاهی 18

 دانشجوی ارشد شهید بهشتیدانشگاه  h.seyedmorteza@gmail.com سیدمرتضی  حسینی 19

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی bhafizi2005@gmail.com بردیا حفیظی 21

 دکتری های بنیادی پژوهشگاه دانش nkhosravi@gmail.com نیما خسروی 21

 دکتری های بنیادی پژوهشگاه دانش khosravi@ipm.ir شهرام خسروی 22

 دانشجوی ارشد دانشگاه خوارزمی کرج farshid.deylami@gmail.com فرشید دیلمی 23

 دانشجوی دکتری ندانشگاه مازندرا mina.saeedhosseini@gmail.com مینا سعیدحسینی 24

 ارشددانشجوی  دانشگاه خوارزمی std_a.shamlou@khu.ac.ir احمد شاملومهر 25

 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی aslan.1365@googlemail.com اصالن شیاتی 26

 کارشناسی ارشد فارغ التحصیل  p.sadeghi1988@gmail.com پروانه صادقی 27
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 دانشجوی دکتری  دانشگاه خوارزمی zs68631@gmail.com زینب صداقت منش 28

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران habib.abedi@gmail.com حبیب عابدی 29

 ardalan@ipm.ir اردالن فرهاد 31
های بنیادی و دانشگاه صنعتی پژوهشگاه دانش

 شریف
 دکتری

 ارشد یدانشجو دانشگاه تهران niloufar_feyz@ut.ac.ir نیلوفر فیض آبادی 31

 کارشناسی ارشد های بنیادی پژوهشگاه دانش masoumehghn@gmail.com معصومه قاسمی نودهی 32

 کارشناسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی mina_enceladus@yahoo.com مینا قدسی 33

 دانشجوی ارشد  دانشگاه صنعتی امیرکبیر raziehghamari@yahoo.com راضیه قمری 34

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور کرج ghanbari_maral@yahoo.com مارال قنبری 35

 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی sasan.karimi@gmail.com ساسان کریمی 36

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف mohebtash.zahra@hotmail.com زهرا محب تاش 37

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر sahar.madani@aut.ac.ir سحر مدنی 38

 دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی شریف nareg.mirzatuny@gmail.com نارگ میرزاتونی 39

 دانشجوی ارشد  زاد تهران مرکزآدانشگاه  rozhin_nassery@yahoo.com روژین ناصری 41

 دانشجوی ارشد  دانشگاه الزهرا mahnav86@gmail.com مهدیه نوابی 41

 دانشجوی ارشد دانشگاه الزهرا maryam9888@yahoo.com مریم وزیرنیا 42

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف vakili@physics.sharif.ir هاجر وکیلی  43

 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی mostafa.hashemi@gmail.com مصطفی هاشمی 44
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