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  آدرس ایمیل  نام  نام خانوادگی  ردیف

 arbabi@ipm.ir  سپهر  اربابي بيدگلي  ۱

 ardalan@ipm.ir  فرهاد  ارد�ن   ۲

 arfaei@ipm.ir  حسام الدین  ارفعی  ۳

   غالمرضا  اصالني  ۴

 jaem1980@gmail.com  جواد  اعتماد مقدم  ۵

 amiri_somaye1990@yahoo.com  سميه  اميري  ۶

   ميترا  انصاري   ۷

  ansaricasem@yahoo.com  عبدالکاظم  انصاری نژاد  ۸

 amin_iraji@yahoo.com  امين  ايرجي  ۹

 h_a_babai@yahoo.com  حسینعلی  بابائی  ۱۰

 alireza.babaei.meceng@gmail.com  عليرضا  بابائي  ۱۱

   مهدی  بهرامی  ۱۲

 jalali.hb@gmail.com  حميده  جالليبيگ زاده   ۱۳

 poursaleh83@yahoo.com  محمد  پورصالح  ۱۴

  s.pirani1440@gmail.com سعيد   پيراني  ۱۵

 tork2222@gmail.com  زهرا  ترک  ۱۶

 naser.jafarzadeh@modares.ac.ir  ناصر  جعفرزاده  ۱۷

 m_jafarzadeh@ipm.ir  مرتضي  جعفرزاده   ۱۸

   سید سهیل  حسینی  ۱۹

 hassan.haghi@gmail.com  حسن  حقی  ۲۰

 mheydari351@yahoo.com  مهدي  حيدري  ۲۱

 mohsen@ipm.ir  محسن  خاکزاد  ۲۲

 mrkhabazi@gmail.com  محمدرضا  خبازي  ۲۳

  s.n.khosravi@gmail.com   نفيسه  خسروي   ۲۴

 h_davary@yahoo.com  هادي  داوري  ۲۵

 esmatdarvish@ipm.ir  عصمت   درويش  ۲۶

 mohsendk@ipm.ir  محسن  دیانی  ۲۷

 javad.rahighi@ipm.ir  جواد  رحیقی  ۲۸



 mohammadali.rahimi@yahoo.com  محمدعلي  رحيمي  ۲۹

 ms-zolfkhani@yahoo.com  محمد اسماعيل   زلف خاني  ۳۰

 kh.sarhadi@yahoo.com  خورشید  سرحدی  ۳۱

  saeidi.farhad@gmail.com  فرهاد  سعيدي  ۳۲

 salimi.ehsan@ipm.ir  احسان  سليمي  ۳۳

 samasky_s@yahoo.com  مانهس  سيفي  ۳۴

 o_seify@yahoo.com  اميد سيفي  ۳۵

 shaker@ipm.ir  سید حامد  شاکر  ۷۲

  mahboubeh.shahali@gmail.com  محبوبه  شاهعلی  ۳۶

 mhsharif001@yahoo.com  محمدحسین  شریف  ۳۷

 shekari@cc.iut.ac.ir  داود  شكاري  ۳۸

 shahveh@ipm.ir  ابوالفضل  شهوه  ۳۹

 z_shahveh@yahoo.com  زهرا  شهوه  ۴۰

 fash1362@gmail.com  فرزانه  شهيدي   ۴۱

 a.shahiry@gmail.com  علي  شهيري  ۴۲

 a.sadeghipanah@ipm.ir  آرش  پناهصادقي   ۴۳

 sanayehajari@ipm.ir  شاهین  صنایع  ۴۴

 babakziaeii@gmail.com  بابك  ضيايي  ۴۵

 sedigheazizi@gmail.com  صديقه  عزيزي  ۴۶

   محمد مهدی  عطاران   ۴۷

 khosroshahi11@yahoo.com خسرو  عقلي خسرو شايي  ۴۸

 alishah@ipm.ir  محسن  علیشاهیها  ۴۹

 azamgholampour2002@yahoo.com  اعظم  پور غالم  ۵۰

 fatehi.samira@gmail.com  سميرا  فاتحي  ۵۱

 gfaraji@gmail.com  قادر  فرجي  ۵۲

 ghasem@ipm.ir  حسین   قاسم  ۵۳

 farshad.ghasemi@gmail.com  فرشاد  قاسمی  ۵۴

 shima_kashani@alum.sharif.edu  شيما  كاشاني   ۵۵

 babak.kamkari@gmail.com  بابك  كامكاري  ۵۶

 karimi1860@gmail.com  حسين   كريمي  ۵۷

  sskasaei@ipm.ir  سميرا  كسايي  ۵۸

 kokabi@ipm.ir  عليرضا  كوكبي  ۵۹

 s.e.lajevardi@gmail.com سيد احسان   الجوردي  ۶۰



 lamehi@theory.ipm.ac.ir  محمد  �معی  ۶۱

 vmoradi1985@gmail.com  وحيد  مرادي  ۶۲

     مشهدي  ۶۳

 motahar@cc.iut.ac.ir  سيدرضا  مطهري  ۶۴

   فاطمه  موسوي  ۶۵

 s.ali.miraftabzadeh@gmail.com  سيد علي  مير آفتاب زاده  ۶۶

 mirsadeghi.mostafa@gmail.com  مصطفي  سيد  ميرصادقي  ۶۷

     نبوي  ۶۸

 s.maryam.noorbakhsh@gmail.com  سيده مريم  نوربخش  ۶۹

 noorbakhsh@sciencebeam.com  سيد محمد  نوربخش  ۷۰

     نيكبخت  ۷۱

   علي  واحدي   ۷۲

 az_vakili@yahoo.com  آزاده  وکیلی  ۷۳

 myarmohammadi@ipm.ir  معصومه  يارمحمدي   ۷۴

 byadollahzadeh@yahoo.com  بهزاد  يداله زاده  ۷۵

  

  


