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 آدرس الکترونیکی دانشگاه نام نام خانوادگی 
 atashbar@ipm.ir  و سمنانIPM شاهین آتش بار 1
 a.r.ehtesham@gmail.com مسکو علیرضا احتشام 2
 akhgarderakhshan@yahoo.com تربیت مدرس درخشان اخگر 3
 arbabifar_f@yahoo.com سمنان فاطمه اربابی فر 4
 IPM arfaei@ipm.ir حسام الدین ارفعی 5
 eskandar.phy@gmail.com  و تربیت مدرسIPM مهدي اسکندري 6
 arman@mail.ipm.ir  و صنعتی شریفIPM آرمان اسماعیلی 7
 IPM yaserayazi@ipm.ir سید یاسر ایازي 8
 guita.banan@gmail.com صنعتی شریف گیتا بنان 9
 big0000bang@yahoo.com تهران بتول بنی هاشمی 10
 IPM paktinat@ipm.ir سعید پاك طینت 11
 s_mirpoor2000@yahoo.com  علوم تحقیقات-آزاد علی پناهی 12
 pooyaghasem@yahoo.com صنعتی شریف قاسم پویا 13
 reyhane_taj@yahoo.com علم و صنعت ریحانه تاج 14
 naghmeh.tazik@gmail.com سمنان نغمه تازیک 15
 elahe63.torabi@gmail.com تفرش الهه ترابی 16
 IPM f_taghavi@iust.ac.ir فاطمه تقوي شهري 17
 s.tizchang@gmail.com سمنان صدیقه تیزچنگ 18
 narjes.j.mottaghi@gmail.com تفرش نرجس جوادي متقی 19
 hosseini.s@modares.ac.ir مدرستربیت  سپیده حسینی 20
 hes_2608@yahoo.com  علوم تحقیقات-آزاد هدي حصاري 21
 nahidkhasy@yahoo.com امیرکبیر ناهید خاصی 22
 sadegh.kgz@gmail.com تربیت مدرس جعفر خداقلی زاده 23
 khorramiana@theory.ipm.ac.ir  و سمنانIPM علی خرمیان 24
 larousse.khosravi@gmail.com  و تربیت مدرسIPM وسالر خسروي خراشاد 25

 morteza.khatiri@gmail.com فردوسی مشهد مرتضی خطیري یانه سري 26
 akheirandish@gmail.com فردوسی مشهد علی خیراندیش 27
 --------------------------------------------------  علوم تحقیقات-آزاد بشري دلیري 28
 mdehghani@ph.iut.ac.ir  و صنعتی اصفهانIPM مهدي نیدهقا 29
 radkhorrami@modares.ac.ir تربیت مدرس یاسر رادخرمی 30
 mohammadrasti@phymail.ut.ac.ir تهران محمد راستی ویس 31
 f-rafian@yahoo.com امیرکبیر فرشته رفیعیان 32
 newmahdi12@yahoo.com امیرکبیر مهدي رفیعی راد 33
 roodi.neda@yahoo.com  علوم تحقیقات-آزاد ندا رودي 34
 zarrinkamar_azadeh@yahoo.com  علوم تحقیقات-آزاد آزاده زرین کمر 35
 al_se36@yahoo.com فردوسی مشهد علیرضا سپهري 36
 sargolzahi@gmail.com فردوسی مشهد ایمان سرگلزهی 37
 h_soltanpanahi@ph.iut.ac.ir صنعتی اصفهان حسام سلطان پناهی 38
 narges_salimi721@yahoo.com تربیت مدرس نرگس سلیمی 39
 sohrabi.hassan@gmail.com فردوسی مشهد حسن سهرابی 40
 rshahoei@gmail.com صنعتی شریف رضوان شاهویی 41
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 IPM shirzad@ipm.ir احمد شیرزاد 43
 safarzadeh@theory.ipm.ac.ir  علوم تحقیقات- و آزادIPM بتول صفرزاده 44
 razieh.zameni@gmail.com الزهرا راضیه ضامنی 45
 sara_taherimonfared@yahoo.com سمنان سارا طاهري 46
 tahani@physics.sharif.edu صنعتی شریف مهرنوش طهانی 47
 ab_763@yahoo.com فرشت وحیده عابدیه 48
 shfayazbakhsh@gmail.com صنعتی شریف شیما فیاض بخش 49
 a_qaium@iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان علیرضا قیوم زاده  50
 IPM ghasem@ipm.ir حسین قاسم 51
 feynman_61@yahoo.com  علوم تحقیقات-آزاد علی قاسم پور 52
 r_ghorbani84@yahoo.com  علوم تحقیقات-دآزا ربابه قربانی 53
 am80gh@khayam.ut.ac.ir تهران امیر قلعه 54
 ghahramany@susc.ac.ir شیراز نادر قهرمانی 55
 mojde.karami@yahoo.com  تهران-علوم تحقیقات مژده کرمی فرد 56
 kohkanebrahim@yahoo.com رازي کرمانشاه ابراهیم کوهکن 57
 hanifgol_62@yahoo.com فردوسی مشهد یفحن گلچین 58
 hanieh_sheitoun bala@yahoo.com الزهرا هانیه ماجد 59
 phy_mohammadi@yahoo.com شیراز عبداهللا محمدي 60
 IPM mojtaba@ipm.ir مجتبی محمدي نجف آبادي 61
 hmariji@gmail.com تهران حجت مریجی 62
 IPM mostajeran@ipm.ir مریم مستاجران 63
 moshaii@ipm.ir  و تربیت مدرسIPM احمد مشاعی 64
 hosna_tikita@yahoo.com تهران حسنی مقاري 65
 moosavyahmad1010@yahoo.com یزد احمد موسوي 66
 mirjalili@ipm.ir  و یزدIPM ابوالفضل میرجلیلی 67

 torfeh.mrn@gmail.com  علوم تحقیقات-آزاد طرفه میرمیران 68
 s_najjari@tautac.ir تفرش ساعره رينجا 69
 saeede_nafooshe@taut.ac.ir تفرش سعیده نفوشه  70
 nikoofard@grad.kashanu.ac.ir کاشان وحید نیکوفرد 71

vnikoofard@yahoo.com 
 


