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 1صفحه 

 

 

 شناسه طرح نام پژوهشگر

 986606 کسری مصطفوی شهاب . 1

 983202 بروایه هحسن . 2

 987145 زهرا محدثی . 3

 980785 سماعیل پاریزیا . 4

 983855 سید هاشم هاشمی نیا . 5

 985080 مجید صمصامی . 6

 987194 منا خرازی . 7

 986119 زهرا قربانی . 8

 987192 فرحناز جهانشاهی افشار . 9

 986833 هاتف اطرشی شهرضا . 10

 983691 بابک عاشری . 11

 986206 هاشم محمدخانی . 12

 987012 امین طالبیان . 13

 987078 محمد کیوان لطیفی . 14

 983515 محمد دلپسند . 15

 983327 اشرف زارعی نخوددره . 16

 985740 عسل خلیل زاده . 17

 986270 ساغر رضائی جوزدانی . 18

 987163 الیاس سلیمانی . 19

 980648 محمد نورانی . 20

 985286 مهدی سیاح نیا . 21

 986456 طیبه پرآذران . 22

 986633 بهنام شاهسونی . 23

 987107 مهدی عبادی . 24

 985723 آرش نوربخش سعدآباد . 25

 986653 فاطمه وفاداران . 26

 980375 میالد شکرالهی . 27
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 980156 وجیهه بهران وند جزی . 28

 985665 محمد امین صفابخش . 29

 987197 محسن کاردان پور . 30

 983024 ژاله جعفری . 31

 983903 ثمین اصغری اسکوئی . 32

 984428 محمدرضا علیخانی . 33

 984078 مهدیه عباس زاده افشار . 34

 983850 آبادمجتبی اکبری مهدی . 35

 985536 سعید ضرغامی . 36

 986167 ابراهیم زرکش . 37

 986208 مهسا احمدی . 38

 986511 پریسا کمال . 39

 986676 فاطمه اذرخرداد . 40

 983263 زهرا پرتوی . 41

 981437 ماهرخ اطمینان . 42

 987003 زینب کمال . 43

 985731 الهام خانپور . 44

 986013 مهنوش باقری . 45

 984507 حسین ملک پور نقنه . 46

 987021 ابوالفضل میرزاپورارمکی . 47

 982347 مهران عبدی . 48

 986011 عباس مینویی . 49

 986466 مدی بلبان ابادفراست مح . 50

 985763 مروارید ساعی نسب . 51

 982155 شکوفه کریمی . 52

 986564 فاطمه سادات سیدعلیخانی . 53

 985259 سمیه عارفی . 54

 983567 زادهسیده سحر صدری . 55

 986658 رضا عسگری . 56
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 984844 علیرضا احمدی . 57

 983842 فاطمه شش پری . 58

 985698 دقیرضا صا . 59

 981391 ستاره باباخانی فرد . 60

 981317 الهام یاراحمدی . 61

 984023 نسرین شاد . 62

 984481 زهرا السادات حسینی . 63

 986334 فرناز پیکان پور . 64

 986181 سهیال یعقوبی . 65

 983211 سکینه فیروزنامدار . 66

 983387 مینا طلوع غنی . 67

 980161 ضانیامحمد امین ر . 68

 987215 حدیثه قره جه . 69

 980662 قاسم ابراهیمی . 70

 987117 فرزاد شریف زاده . 71

 984555 فریبا حکیمیان . 72

 982620 فاطمه رسولی نسب . 73

 985366 محمدرضا عارفی . 74

 981502 حسن همدانی . 75

 983234 زهرا قدرتی . 76

 985591 محمدرضا محمدی . 77

 985581 رضا سبزواری . 78

 985861 نگار امینی بروجنی . 79

 983935 کیومرث طاهری . 80

 985790 شیما دریکوندی . 81

 984169 فیروزه خادم خروی . 82

 982391 حسین بهره ساز . 83

 980546 امیر احمدی . 84

 985814 راضیه اکبری زیبد . 85
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 983991 سمانه حسین دوست . 86

 982222 طوبی ندری . 87

 983933 مریم صالح محمد نیا . 88

 982042 سمیرا حیدری . 89

 985405 مریم سادات خلیفه سلطانی . 90

 980658 پریسا فوالدی . 91

 986273 اصغر طهماسبی بلداجی . 92

 984992 محمد ساجدی . 93

 984069 مهتاب ارتی . 94

 980404 بیتا روشن روان . 95

 982858 مرتضی سعیدی ایلخچی امیر . 96

 983857 امیرحسین جالل زاده . 97

 985070 فاطمه غفاری راد . 98

 986080 بهزاد خوش . 99

 984435 همتا کردبچه . 100
 

...ادامه دارد پاناسه لیست برگزیدگان  
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 لیست پیوست جدید

 شناسه کلیپ نام پژوهشگر

101 .  985963 سمیرا غالمی 

102 .  981928 نسیم گودرزی 

103 .  984113 فائزه اژه ای 

104 . پور معززآرمین فتاح   986390 

105 . 612986 معصومه مختارپور   

106 .  985797 سیدمحمدرضا ناقدی فر 

107 .  984604 آذین واثق 

108 .  986040 حمیدرضا مصفا 

109 .  984396 سونیا ایران پور 

110 .  986493 مریم فنائی 

111 .  986533 فاطمه جهانسوز 

112 .  986351 غزاله اسالمیان 

113 .  981253 محمد جواد کمالی آشتیانی 

114 . کاییروح اله کا   984191 

115 .  984133 یگانه نظیری 

116 .  982913 آرزو لیمویی سیچانی 

117 .  984572 بهاره جعفری 

118 .  985604 علیرضا رحمانی 

119 .  981241 فریبا رضائی سرتشنیزی 

120 .  986398 امیرمحمد مالیی 

121 .  984100 مرضیه ابراهیمی 

122 .  982198 اسماعیل روح پرور 

123 .  984175 شیوا خاتونی 

124 .  983884 امیررضا احمدنژاد 

125 .  983939 نیلوفر مالطایفه 
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126 .  980810 خدیجه فالح زاده 

127 .  984629 مریم شریفی اقدم 

128 .  986637 مرجان استوارپور 

129 .  985864 وحید اشکانی چنارلق 

130 .  982486 آیدا کریمی دستگردی 

131 . 833299 لطیفه سرابی   

132 .  981374 مهیار صحابی 

133 .  981291 آنیتا احمدی 

134 .  984528 محسن مشهدی کشتیبان 

135 .  983065 مظاهر احمدی 

136 .  985628 محمدرضا دلفیه 

137 .  981604 نیلوفر محمدخانی 

138 .  987035 پیمان نوری 

139 .  985030 حسن زندی 

140 .  983735 رضا شیر آل محمد 

114 .  983040 عادله ذبیحی 

142 .  984112 سیدعرفان میرعظیمی 

143 .  983028 میترا اخباری 

144 .  980286 ساناز علمداری 

145 .  986196 محمدامین اسدی دماوندی 

146 .  984140 هاله کرمی 

147 .  980634 میالد ژاله رفعتی 

148 .  981087 نگار علیزاده 

149 .  981166 حسین شهبازی 

501 . خانیالهام چشمی   986056 

بندی ندارند.* شماره ردیف ارتباطی با رتبه پژوهشگر نداشته و در مرحله اول جشنواره، آثار رتبه  
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