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 دانشگاه پست الکترونیک نام نام خانوادگی ردیف
 گرگان E.Moh3en@Yahoo.com محسن ابراهیمی 1
 ارومیه zorarahmadi@gmail.com زرار احمدي 2
 اصفهانآموزش و پرورش  bahareh.azad@yahoo.com بهاره آزاد 3
 دانشگاه صنعتی شریف / دبیرستان مفید malislami@gmail.com محمد علی اسالمی 4
 پژوهشکده ذرات و شتابگرها sm.etesami@ipm.ir سید محسن اعتصامی 5
 آموزش و پرورش استان یزد/دانشگاه بوعلی سینا همدان eftekhari.leila7@gmail.com لیال افتخاري 6
 دانشگاه خوارزمی mohbarati14@gmail.com محمدحسین براتی 7
 دانشگاه شاهرود hbarzekar111@gmail.com حسین برزه کار 8
 پیام نور کرج sarat.moheban@gmail.com مهدي بشکنی 9
 آموزش و پرورش بویراحمد mzare@yu.ac.ir علی حسن بهامین پیلی 10
 شتابگرهاپژوهشکده ذرات و  paktinat@ipm.ir سعید پاك طینت 11
 قم minacheraghiph@gmail.com مینا چراغی زاده 12
 فن tahere_hamedi@yahoo.com طاهره حامدي 13
 شیراز 4دبیرستان تیزهوشان حضرت زینب ناحیه  safaee51@yahoo.com طیبه حسین زاده 14
 آزاد اسالمی واحد تهرانشرکت ارتباطات زیرساخت/دانشگاه  hhd1406@gmail.com حسن حیدریان دولت آبادي 15
   mkhosravipour@gmail.com محمدرضا خسروي پور 16
 دانشگاه شهید بهشتی darvishianm@yahoo.com مهسا درویشیان 17
   doodmani@yahoo.com سیده زهره دودمانی 18
 دبیرستان عالمه طباطبایی rad20radmehr@gmail.com تقی رادمهر 19
 گرگان M.rabani93@Yahoo.com مجتبی ربانی 20
 دبیرستان شرافت hrahmati1357@yahoo.com حمیده رحمتی 21
 دانشگاه کاشان rahimi.e@grad.kashanu.ac.ir ابراهیم رحیمی 22
   zh57_am80@yahoo.com ژیال رضائی ویایئی 23
 دانشگاه شریف –پژوهشکده ذرات و شتابگرها  rouhani@ipm.ir شاهین روحانی 24
  پژوهشکده ذرات و شتابگرها  m_zeinali@ipm.ir مریم زینلی 25
 دانشگاه نیشابور sd-sadatian@um.ac.ir سید داود ساداتیان سعدآباد 26
 دبیرستان مفید / دانشگاه صنعتی شریف s_sefidgari@yahoo.com سعید سفیدگري 27
 التحصیل موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانفارغ  m51shahsavari@yahoo.com معصومه شاهسواري 28
 دانشگاه شهید باهنر ah.ziaie@gmail.com امیر هادي ضیائی 29
 ازاد واحد تهران مرکز aziztph@gmail.com عزیز طلوعی 30
 انتشارات الگو e_astronomer@yahoo.com نساء عابدینی 31
 پژوهشکده ذرات و شتابگرها abbasi@ipm.ir نوید عباسی 32
 یزد hamidreza.abdi2006@gmail.com حمیدرضا عبدي رکن آبادي 33
 1راهنمایی و دبیرستان عالمه حلی  amin_ask@yahoo.com محمد امین عسگریان 34
   mehryar88@yahoo.com سید مهریار علوي حجازي 35
 رجاییدبیرستان مفید / دانشگاه شهید  h.alimohammadi78@gmail.com حسن علیمحمدي 36
 دانشگاه تهران ali.fazelzade@gmail.com علی فاضل زاده سوادکوهی 37
  پژوهشکده ذرات و شتابگرها  a.fahim@gmail.com علی فهیم 38
 قم ، خ شهید صدوقی ، خ بوعلی ، فلکه شهید دستغیب دبی minakeshavarz54@gmail.com مینا کشاورز 39
 ساري fatimah.ksh.87@gmail.com فاطمه کمانکش 40
   s_good58@yahoo.com سعید گودینی 41
 دانشگاه اصفهان mohammadihph@yahoo.com حسین محمدي 42
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکز a.moradi.898@gmail.com ابوالفضل مرادي خانقاهی 43
 ادب دبیرستان reza.mirfattah@gmail.com سید محمد رضا میرفتاح 44
 دانشگاه کاشان hadinabavi61@gmail.com سیدهادي نبوي زاده چاکري 45
 دانشگاه تبریز t.neamati@gmail.com توحید نعمتی 46
 دانشگاه فرهنگیان 3rat92@gmail.com لیال همتی راد 47
 پژوهشکده ذرات و شتابگرها myarmohammadi@ipm.ir معصومه سطري یارمحمدي 48

 


