
 تجاری سازی فناوری نانوًام کارگاُ: 

 74:91، ساعت 71/6/49زهاى تشکیل: ،    رزگار احمدیًام هذرس: 

 

 چک حضور ، نامنام خانوادگی ردیف

  راهیي  اشرفی 1

  حسي  اصالحی 2

  شرهیي ایراًی 3

  رتاب  آررلک 4

  لیال  تااٍسی 5

  هحوذ  تاتلی 6

  علی تاسرُ 7

  حسٌی  تسرگی 8

  هرین  تمایی 9

  لیال تْراهی 11

  کَثر پَرجعفری 11

  هجتثی  پَرصفر 12

  ًفیسِ پْلَاى زادُ 13

  هرین  تذیي 14

  هْذی  تمَی زاّذکالئی 15

  اکرم  تمی زادُ تیوَرلَیی 16

  عاطفِ جراحیاى 17

  شیوا جعفری 18

  فرشتِ  جلیلیاى 19

  رضا  جوشیذتیگی 21

  کثری جَادی 21

  آرر  جْاًثخشی 22

  هرین  چراغی 23

  ًجوِ حجاری 24

  ٌّا حسیي پَر 25

  زّرا حسیي چی لرُ آغاجی 26

  هرین  خاًورادی 27

  علی  خذایاری 28

  رحیوِ  خضرلَ 29

  سویِ رحواًی 31

  زّرا رحیوی 31

  هٌَچْر  رضایی 32

  زاًیار زهاًی 33

  سارا زًذی 34

  سعیذُ ساکی 35

 چک حضور ، نامنام خانوادگی ردیف

  فویذا شْثازی 36

  هژگاى صوذی 37

  پریا  طایة اسکَیی 38

  هحثَتِ  طایی 39

  زّرا  عاتذی جسیٌی 41

  هرزتاى عارفی 41

  حسیي عشمی 42

  راضیِ غفَری ًژاد 43

  حسٌا فتاحی 44

  ًازًیي فتحی 45

  ّاًیِ فرخی 46

  هعصَهِ فغفَری 47

  عفت لاسوی 48

  احساى  لرتاًعلی 49

  سویِ  کاظن پَر 51

  یًَس کوری 51

  هْتاب کیاًی 52

  اللِ فر گلستاًی 53

  افرٍز  هجذی ًسة 54

  هیری هحوَدی هٌذٍلکاًی 55

  هعصَهِ  هرادی 56

  رٍیا  هظفری 57

  رلیِ  همتذر هٌصَری 58

  سویِ هْرتاًی 59

  آرزٍ هیرزایی 61

  الْام  ًاصری 61

  هْسا ًجفی 62

  زّرا ًصراصفْاًی 63

  فارٍق  ًصیری 64

  هیٌا ًمذی 65

  هحوذصالح  تساز یًَرٍز 66

  هرین ًَریاى 67

  ًاّیذ یغواییاى هْاتادی 68

  



 

 

 نانوتجاری سازی فناوری ًام کارگاُ: 

 71:91، ساعت 74/6/49زهاى تشکیل: ،      رزگار احمدیًام هذرس: 

 

 چک حضور ، نامنام خانوادگی ردیف

  هرضیِ اتراّیوی 1

  پریسا احساًی درخشاى 2

  فاطوِ ارغٌذ 3

  سْیال اسواعیلی 4

  هظفر  اسوعیلی 5

  هیٌا افشار فرًیا 6

  فاطوِ  افشار ًادری 7

  هْراى اهیری 8

  اهیذ ایسدآتادی پَر 9

  لیال تااٍسی 11

  حشوت اهلل  ییتاتا 11

  اکرم تالری ًژاد 12

  احساى تشیریاى 13

  ًذا تْراهی ًژادصفا 14

  یاسویي تیذُ 15

  ًسریي تیگی 16

  فاطوِ  تیٌا 17

  شمایك تمَی سارٍکالیی 18

  یَسف جوشیذی 19

  کیَهرث حسي زادُ 21

  فرًاز حسیٌی 21

  هجتثی  حیذرپَر 22

  هْذی دادخَاُ تْراًی 23

  هْذیِ  درٍدی 24

  هرین دشتی 25

  صادق  رحوتی 26

  حویذ رشیذًژاد 27

  هْشیذ رضائی 28

  زّرا  یزارع شام اسث 29

  ًصیثِ  ضاییر 31

  ًرهیي زًذکریوی 31

  پگاُ شاکری 32

  شیَا  شایاى 33

 چک حضور ، نامخانوادگی نام ردیف

  زیٌة شجاعی 34

  هٌْاز شرفی 35

  الْام صفایی 36

  صثا صفری تاٍیل 37

  پریا طایة اسکَیی 38

  عطیِ عاتذی رفٌی 39

  آًا عثذاهلل زادُ 41

  حسیي  عشمی 41

  ّادی  عصارُ 42

  سواًِ فرجادفر 43

  پریسا اتشگاُ یذفر 44

  حسیي لادری 45

  فاطوِ لاسن ّساٍُ 46

  الویرا کاشاًی 47

  حسیي  کرهی 48

  هرین  کریوی 49

  حسیي کریوی 51

  یحیی  لطفی ًصرت آتاد 51

  رٍشٌک  یهحوذلرُ داغ 52

  شاّیي  هحوذی خَ 53

  سحر هحوَدی 54

  فاطوِ همین پَر تیژًی 55

  ًَیذ هٌصَری 56

  شیریي  ًاصری فر 57

  هعصَهِ  ًَرٍزی 58

  احساى ًَرٍزی زادُ 59

  فائسُ ًَفالح 61

  یَسف  ًیکخَاّی 61

  سجادی ًیلَفرالسادات 62

  خذیجِ ّوتی 63

  هیثن  یاری 64

  الِْ یسداًی 65

  اکرم زیٌال زادُ 66

 


