
  

  با تاکید بر هیگز LHCیک روزه فیزیک  همایش

 پژوهشکده ذرات و شتابگرها

  ۱۳۹۱ماه  تیر ۲۱

 
  "شرکت کنندگان"

   

 تحصی8ت موسسه علمی/دانشگاه آدرس ایمیل نام نام خانوادگی ردیف

 ارشد ذرات بنيادي دانشگاه تهران baran.entezar@gmail.com زهرا يم پورابراه  ۱

  مولكوليو ارشد اتمي   دانشگاه علم و صنعت h23800@gmail.com  حامد  احمدي تركماني  ۲

  ارشد فیزیک ذرات   دانشگاه صنعتی شریف m_akhshik@physics.sharif.edu  محمد  آخشيك  ۳

  فيزيك گرايش ارشد  دانشگاه تربيت مدرس l.arjomand@yahoo.com  ليال  ارجمند  ۴

 ardalan@ipm.ir  فرهاد  اردالن   ۵
هاي بنيادي و پژوهشگاه دانش

  دانشگاه صنعتي شريف
  دكتري

 arfaei@ipm.ir  حسام الدين  ارفعي  ۶
هاي بنيادي و پژوهشگاه دانش

  دانشگاه صنعتي شريف
  دكتري

  دانشجوي دكتري   دانشگاه آزاد تهران مركز  pakhshan.spk@gmail.com  پخشان  اسپوكه  ۷

  ارشد فيزيك ذرات   دانشگاه شهيد بهشتي raminesmaeil88@gmail.com  رامين   زادهاسماعيل   8

  يزيك هسته ايف ارشد  دانشگاه آزاد واحد تهران مركز m.esmaili91@yahoo.com  مرتضي   دهياسمعيلي نوجه  ۹

  دانشجوي دكتري  دانشگاه علوم و تحقيقات  asghari_maryam@yahoo.com  مريم  اصغري  10

  ارشد ریاضی  علوم و تحقيقات دانشگاه  maziaralefnull@gmail.com  مازیار  اصفهانیان  ۱۱

 دكتري هاي بنياديپژوهشگاه دانش allahbakhshi@ipm.ir داود اله بخشي   ۱۲

  دانشجوي كارشناسي دانشگاه صنعتي شريف shohre.anjomshoaa90@gmail.com  شهره  نجم شعاعا  ۱۳

  دانشجوی دکتری  دانشگاه تهران n_olanj@yahoo.com  نعیمه  اولنج  ۱۴

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش yaserayazi@ipm.ir سید یاسر ایازی  ۱۵

  دانشجوي دكتري  دانشگاه تهران  azamizadi@alumni.ut.ac.ir  اعظم  ايزدي  16

  دكتري  هاي بنياديپژوهشگاه دانش shant.baghramian@gmail.com  شانت  باغرام  ۱۷

 دكتري هاي بنياديپژوهشگاه دانش bakhshian@ipm.ir  حامد  بخشيان   ۱۸

  دكتري  هاي بنياديهشگاه دانشپژو paktinat@ipm.ir  سعيد   پاك طينت  ۱۹

 دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي شريف yousef.pezeshkian@gmail.com  يوسف  پزشكيان  ۲۰

 دكتري فيزيك نظري دانشگاه تفرش rezatorabi@aut.ac.ir رضا ترابي  ۲۱

  دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش s.f.taghavi@ipm.ir  فرید  تقوی  ۲۲

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف ft1366@gmail.com فرید تقی نواز  ۲۳

  دانشجوی کارشناسی  دانشگاه سمنان  teymoorip@yahoo.com  پوریا  تیموری  24

  ارشد فيزيك گرانش   دانشگاه خوارزمي  s.hedayat66@yahoo.com  سياوش  موديث  ۲۵

 ذرات  ارشد دانشگاه تهران  amir.jarrahi@gmail.com  امير  جراحي   26



 دكتري هاي بنياديپژوهشگاه دانش ajafari@cern.ch  عبيده  جعفري  ۲۷

  دكتري يدانشجو  دانشگاه تربيت مدرس n.hatamkhani@gmail.com  نرگس  حاتم خاني  ۲۸

  ارشد گرانش و كيهان شناسي  شتي دانشگاه شهيد به sadra.f.hajkarim@gmail.com  فضل اله  حاج كريم  ۲۹

 دانشجوي ارشد ذرات  دانشگاه آزاد تهران  daryosh13092@googlemail.com داريوش رييسيحاجي  30

  دكتري  هاي بنياديگاه دانشپژوهش farhang@ipm.ir  فرهنگ   حبيبي  31

  ارشد فيزيك ذرات   دانشگاه علوم تحقيقات  z.hassani@srbiau.ac.ir  زهرا  حسني  32

  دکتری دانشگاه سمنان hamzeh.khanpour@ipm.ir  حمزه  خانپور  33

  ارشد ذرات بنيادي  دانشگاه تهران sh_khodabakhshi@ut.ac.ir  شيرين  خدابخشي  ۳۴

  دكتري  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  khosravi@ipm.ir  شهرام   خسروي   ۳۵

  يكارشد فيز  دبير آموزش و پرورش mkhosravipour@gmail.com  محمدرضا  خسروي پور   36

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش s.khatibi@ipm.ir  سارا  خطیبی  37

  فيزيك حالت جامدارشد  المللي امام خمينيدانشگاه بين niklsvdsan@yahoo.com  زهرا  خطيبي  ۳۸

  دانشجوی دکتری  دانشگاه فردوسی مشهد khatiri@ipm.ir  مرتضی  سریخطیری یانه  ۳۹

  دانشجوي ارشد فيزيك  دانشگاه خوارزمي mskco.tp@gmail.com  محمدصادق  خوئيني  ۴۰

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش tabrizi.physics@ipm.ir  زهرا  خواجه تبريزي  41

 فيزيك كارشناسي  زاد كرجدانشگاه آ 1984ardalan@gmail.com  اردالن  خيرخواه  ۴۲

  ای ارشد مهندسی هسته دانشگاه علوم تحقیقات  mjdelbari@gmail.com  محمد جواد  دلبری   43

  كارشناسي فيزيك اتمي  سمنان دانشگاه farshid.deylami@gmail.com  فرشيد  ديلمي  ۴۴

  ارشد فيزيك ذرات   شريفصنعتي دانشگاه  a.m.rasulian@gmail.com  آيدا  رسوليان  ۴۵

  دكتري  دانشگاه تفرش z.rezaei@aut.ac.ir  زهرا  رضايي  ۴۶

 ارشد ذرات بنيادي دانشگاه تربيت مدرس h.rezaei88@gmail.com حسين رضايي  ۴۷

 rouhani@ipm.ir  شاهين  روحاني  ۴۸
هاي بنيادي و پژوهشگاه دانش

 دانشگاه صنعتي شريف
 دكتري

 دكتري هاي بنياديپژوهشگاه دانش m_zeinali@ipm.ir  مريم  زينلي  ۴۹

  ارشد فيزيك اتمي و مولكولي  دانشگاه زنجان e.sadati88@gmail.com  الهام  اتيساد  ۵۰

 دانشجوي كارشناسي دانشگاه صنعتي شريف maryamshahi@gmail.com مريم شاهي  ۵۱

  كارشناسي ارشد گرانش  دانشگاه شهيد بهشتي  sakora912@yahoo.com  زهره  شعبانعلي  52

 shirzad@ipm.ir  احمد  شيرزاد  ۵۳
هاي بنيادي و پژوهشگاه دانش

 دانشگاه صنعتي اصفهان
 دكتري

  دانشجوی ارشد  دانشگاه الزهرا p.sadeghi1988@gmail.com  پروانه   صادقی  ۵۴

 دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس mehdi.sadeghi@modares.ac.ir مهدي صادقي  ۵۵

  اتمي و مولكوليفيزيك ارشد   دانشگاه زنجان saleh_physics@yahoo.com  آزاده  صالح  ۵۶

  ارشد فيزيك گرايش جامد  دانشگاه علم و صنعت ايران nsalehi83@yahoo.com  فاطمه  صالحي  ۵۷

  دانشجوی ارشد  دانشگاه تهران sedaghatjalil@ut.ac.ir  جلیل  صداقت  ۵۸

  دكتري دانشجوی  دانشگاه تربيت مدرس razieh.zameni@gmail.com  راضيه  ضامني  ۵۹



  ارشد حالت جامد  تهران مركزواحد آزاد دانشگاه  azin_ziashahabi@yahoo.com  آذين  ضياشهابي  60

  دکتری  دی های بنیاپژوهشگاه دانش sara.taheri@ipm.ir  سارا  طاهری منفرد  ۶۱

  ارشد مهندسي هسته اي  دانشگاه صنعتي امير كبير sedy_a@yahoo.com  صديقه   عابدي  62

 ای ارشد فیزیک هسته دانشگاه زنجان morteza.aref@gmail.com  مرتضی   عارف  ۶۳

  ارشد فيزيك ذرات   دانشگاه تهران z.azizi@ut.ac.ir  زهره  عزيزي  ۶۴

  ارشد  دانشگاه صنعتي شريف ar_azizi@physics.sharif.ir  احمدرضا  عزیزی  ۶۵

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش aliakbari@theory.ipm.ac.ir  محمد  علي اكبري  ۶۶

  فيزيك  ارشدانشجوي د  دانشگاه زنجان minaalizadah@gmail.com  مينا  عليزاده   67

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش alishah@ipm.ir محسن علیشاهیها  ۶۸

  دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش fareghbal@theory.ipm.ac.ir  رضا  فارغ بال  69

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش shfayazbakhsh@ipm.ir  شیما  فیاض بخش  ۷۰

  كارشناسي فيزيك  دانشگاه شهيد بهشتي  smmfirouz@yahoo.com  سيد محمدمهدي  فيروز آبادي  ۷۱

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش ghasemkhani@ipm.ir  مهمعصو  قاسم خانی   ۷۲

  دانشجوي دكتري فيزيك  دانشگاه علوم و تحقيقات  a.gh.nesheli@gmail.com  علي  قاسمپور نشلي  ۷۳

  دانشجوي كارشناسي   دانشگاه تربيت معلم تهران f_ghorbani1369@yahoo.com  فاطمه  قرباني  ۷۴

  دکتری  دانشگاه تفرش ghalee@alumni.ut.ac.ir  امیر  قلعه  ۷۵

 دانشجوي دكتري تربيت مدرس دانشگاه f.kazemizadeh@gmail.com  فاطمه  كاظمي زاده  76

 كارشناسي فيزيك اتمي دانشگاه سمنان mani.zand@gmail.com ماني كريم خان زند  ۷۷

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش sskasaei@ipm.ir  سميرا  كسائي  ۷۸

  دكتري  هاي بنياديگاه دانشپژوهش ehsan@ipm.ir  احسان  كوركچي  79

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش r.goldouzian@ipm.ir رضا گلدوزیان  ۸۰

 دكتري دانشگاه خوارزمي ganjali@theory.ipm.ac.ir محمد علي گنجعلي  ۸۱

  فيزيك دانشجوي ارشد  دانشگاه علم و صنعنت s_good58@yahoo.com  سعيد  گوديني  82

  دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش m.qaemmaqami@ipm.ir  محمد  مجدزاده  83

 دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش mojtaba@ipm.ir  مجتبی  محمدی  84

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش m_mohammadi@ipm.ir  محمدرضا  محمدی مظفر  ۸۵

  دكتري  دانشگاه تربيت مدرس moshaii@ipm.ir  احمد  مشاعي  86

  ارشد گرانش  دانشگاه تهران   raihaneh.moti@gmail.com  ریحانه  مطیع  87

 دانشجوی دکتری های بنیادیپژوهشگاه دانش mollabashi@ipm.ir  علی  مWباشی  ۸۸

 mansouri@ipm.ir  رضا  منصوري  ۸۹
و  هاي بنياديگاه دانشپژوهش

  دانشگاه صنعتي شريف
  دكتري

  دانشجوي ارشد برق  دانشگاه سمنان  z.mrazii@gmail.com  زهرا  يضموسوي را  90

  دكتري  دانشگاه يزد moosavi@ipm.ir  سيد محمد  موسوي نژاد  ۹۱

 دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان mirsadeghi.mostafa@gmail.com سیدمصطفی  میرصادقی  ۹۲

  كارشناسيدانشجوي   دانشگاه سمنان amir.najafgholi@gmail.com  امير  نجف قلي  ۹۳



 ارشد رشته فيزيك تهران مركزواحد دانشگاه آزاد  maryamzonuz@gmail.com  مريم  نوري زنوز  94

    دانشگاه تهران yasaman.homayouni@gmail.com  ياسمن  همايوني  95

  دانشجوي دكتري  هاي بنياديگاه دانشپژوهش myarmohammadi@ipm.ir  معصومه  يارمحمدي سطري  96

  

 


