
نیادهایب سایر معرفی و ولتبهومفون الکساندر نیادب اب آشناییًام کارگاُ: 

  پسادکترا و دکترا هایدوره کنندهحمایت 

 74:91،ساعت71/6/49زهاى تطکیل: ،سعیدبالالییًام هذرس: 

 

چکحضور،نامنامخانوادگیردیف

  هرضیِ اتراّیوی 1

  لیال اسذالِ سلواًپَر 2

  حاهذ اسوؼیل آتادی 3

  کاهراى  اهیری 4

  سؼیذ ایراًپَر 5

  هیٌا ایسدی 6

  هْراًِ آلایی ّطجیي 7

  لیال تااٍسی 8

  حطوت اهلل  ییتاتا 9

  اکرم تالری ًژاد 11

  هْذی  تَجار دٍالتی 11

  ًذا تْراهی ًژادصفا 12

  فاطوِ  تیٌا 13

  فائسُ پارسایی 14

  ضمایك تمَی سارٍکالیی 15

  راحلِ تیوَری سلطاًی 16

  تْوي جاهِ تسرگ 17

  رػٌا جؼفری 18

  ّذی جواػتی 19

  آیذا حیذری 21

  کاٍُ  خسرٍی 21

  هْذی  دادخَاُ تْراًی 22

  هْذیِ  درٍدی 23

  زّرا خَاُدٍلت  24

  ًرگس رٍالفمار 25

  حویذ رضیذًژاد 26

  حٌاًِ رضائی تازُ کٌذ 27

  ضویال رٍحاًی 28

  زّرا  یزارع ضام اسث 29

  هرتضی  زارػی حاجی آتادی 31

  ًَضیي  زاّذی 31

  صفَرا زاّذی 32

  ًرهیي زًذکریوی 33

  ًَضیي ساػذهَچطی 34

  سثحاى  ستارتخص 35

  ًیلَفرالسادات سجادی 36

  هرین سؼذی 37

  پگاُ ضاکری 38

چکحضور،نامنامخانوادگیردیف

  سرٍر  ضاکری 39

  ضیَا ضایاى 41

  زیٌة ضجاػی 41

  هٌْاز  ضرفی 42

  اػظن  ضیری 43

  رزیتا صادق زادُ 44

  صثا  تاٍیلصفری  45

  پریا طایة اسکَیی 46

  ػطیِ ػاتذی رفٌی 47

  هٌَْش  ػاللی 48

  آًا ػثذاهلل زادُ 49

  ًغوِ  ػرب زادُ 51

  حسیي ػطمی 51

  ّادی ػصارُ 52

  ٍاػظِ فتحی ٍاٍسری 53

  سواًِ فرجادفر 54

   یساپر اتطگاُ یذفر 55

  حسیي لادری 56

  فرًاز  لٌثرًژاد 57

  الویرا کاضاًی 58

  سویِ کاظوی دّمی 59

  ًاضا کاٍسیاى 61

  حسیي کرهی 61

  فْیوِ  گیالسی 62

  کَرش  هتَلی 63

  رٍضٌک  یهحوذلرُ داغ 64

  سحر هحوَدی 65

  هیری هحوَدی هٌذٍلکاًی 66

  آًاّیتا هؼتوذی 67

  ریحاًِ  هؼصَهی 68

  فاطوِ همین پَر تیژًی 69

  ًَیذ هٌصَری 71

  آرا گل ًصیری 71

  هؼصَهِ  ًَرٍزی 72

  فائسُ ًَفالح 73

  ػلی  ًیکثخت 74

  خذیجِ ّوتی 75

  فرٍؽ  َّاسی 76



نیادهایب سایر معرفی و ولتبهومفون الکساندر نیادب اب آشناییًام کارگاُ: 

  پسادکترا و دکترا های دوره کنندهحمایت 

 74:91،ساعت71/6/49زهاى تطکیل: ،سعیدبالالییًام هذرس: 

 

چکحضور،نامنامخانوادگیردیف  

  هسؼَد یارهحوذی 77

  هیثن یاری 78

  الِْ یسداًی 79



 

نیادهایب سایر معرفی و ولتبهومفون الکساندر تنیاد تا آشنایی ًام کارگاُ: 

 پسادکترا و دکترا های دوره کنندهحمایت 

 

 71:91،ساعت74/6/49زهاى تطکیل: ،سعیدبالالیی ًام هذرس: 
 

چکحضورنامخانوادگی،نامردیف

  لیال اسذالِ سلواًپَر 1

  حاهذ  اسوؼیل آتادی 2

  حسي  اصالحی 3

  هحوذ التذاری 4

  ػلی  اکثرزادُ 5

  هرین  اکثری 6

  سؼیذ  ایراًپَر 7

  صذیمِ ایسدی 8

  رتاب  آررلک 9

  هحوذ  تاتلی 11

  سؼیذ تالری 11

  فاطوِ تیٌا 12

  سلیواى پایورد ساهاًی 13

  هجتثی  پَرصفر 14

  زّرُ تمی زادُ 15

  اکرم  تمی زادُ تیوَرلَیی 16

  زّرا تَحیذی ًافغ 17

  کثری جَادی 18

  اکثر جَکار 19

  ثریا حسي پَر 21

  ٌّا حسیي پَر 21

  هرین  خاًورادی 22

  رحیوِ  خضرلَ 23

  حسیي ػلی خَش حسي 24

  ًیاز  خیراتی 25

  ًادر  داًطَر 26

  هحوذ دٍداًگِ 27

  زّرا دٍلتخَاُ 28

  فریذ  رحوت پَر 29

  زّرا رحیوی 31

  تْاالذیي  رضیذزادُ 31

  فاطوِ  زًَزی 32

  سؼیذُ  ساکی 33

  فویذا ضْثازی 34

  حویذرضا ضیرهحوذی 35

  رزیتا صادق زادُ 36

چکحضورنامخانوادگی،نامردیف

  ًاّیذ  صادلی ػلَیجِ 37

  رسَل صالحی هرتة 38

  حویذرضا صحثتی 39

  هحثَتِ طایی 41

  هرزتاى  ػارفی 41

  حسیي ػطمی 42

  الْام سادات ػلَی 43

  اسواػیل  ػیذی 44

  راضیِ غفَری ًژاد 45

  ًازًیي فتحی 46

  پریسا  فراّاًی 47

  سًَا  فرح اًذٍز 48

  آرهاى  فرزاًِ 49

  هیٌا لاسوی 51

  احساى  لرتاًؼلی 51

  سویِ  کاظن پَر 52

  ًاضا کاٍسیاى 53

  یًَس کوری 54

  هصطفی  کیاهْر 55

  هْتاب  کیاًی 56

  اللِ فر گلستاًی 57

  فرّاد گل هحوذی 58

  سؼیذُ  لطیفی 59

  افرٍز  هجذی 61

  افرٍز  هجذی ًسة 61

  جَاد هحوذ ػلی ًژاد ػوراى 62

  تیتا هحوذاصغری 63

  هیٌا هحوذگلی 64

  ػثاس هحوذی 65

  هٌْاز  هحوَدی فردچگٌی 66

  سیرٍاى  هرادی 67

  رٍیا  هظفری 68

  رلیِ  همتذر هٌصَری 69

  ًَیذ  هٌصَری 71

  ضیوا  یاًیازًذر یهَهٌ 71

  سویِ هْرتاًی 72



نیادهایب سایر معرفی و ولتبهومفون الکساندر تنیاد تا آشنایی ًام کارگاُ: 

  پسادکترا و دکترا های دوره کنندهحمایت 
 

 71:91،ساعت71/6/49زهاى تطکیل: ،سعیدبالالیی ًام هذرس: 

چکحضورنامخانوادگی،نامردیف

  آرزٍ هیرزایی 73

  هْسا ًجفی 74

  زّرا  ًصراصفْاًی 75

  خَرضیذ ًصرالْی 76

  هحوذصالح  تساز یًَرٍز 77

  هرین ًَریاى 78

  هحوذ ّاضوی 79

  آکَ یاری 81

  تی گرد یَسف زادُ 81


