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 به نام خدا

 اعضای وابسته انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

 (1396 /07 /01الی  1395/  07 /01مدت زمان عضویت: یکسال )

 نام و نام خانوادگی ردیف  نام و نام خانوادگی ردیف

 محمدصالح اولیا 26  علی حاجی غالم سریزدی 1

 مینو مومنی 27  هدایت ساالری 2

 علی رجب زاده 28  محمد غفورنیان 3

 پیام شجاعی 29  آبادیعلی مروتی شریف 4

 الهه موالیی 30  داوود غالمرضایی 5

 ریحانه نادری 31  عباس رضایی پندری 6

 سامان پیشوایی 32  محمدعلی اسماعیل زاده 7

 سمیرا سلطانی 33  پیمان متقی 8

 امید اولیا 34  احمد رجبی 9

 اشجعمجتبی  35  فاطمه قیطاسی 10

 محمدعلی ترابنده 36  روح اله باقری 11

 الناز مرادی 37  محمدرضا امینی 12

 نازیال بذرافشان 38  مجید عادلی 13

 مریم  محسنی 39  مهدی اسماعیلی 14

 بخشاحسان نیک 40  عباس فدایی 15

 علی اکبر حسنی 41  رضا طهماسبی بلوک آباد 16

 الریعلیرضا  42  طاهره عسکری زاده 17

 سحر احمدوند 43  علی سیبویه 18

 شریف خالق پرست 44  اردالن فیلی 19

 مهدیه رضایی 45  مریم کوالیی 20

 ایمان ناطقی 46  بیژن نهاوندی 21

 پیمان میراب آستانه 47  نوید جعفری نژاد 22

 محمدمهدی لطفی 48  حسین دستخوان 23

 منوچهر منطقی 49  عباس زارع بنادکوکی 24

 غالمرضا اسالمی فر 50  داریوش پورسراجیان 25
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 نام و نام خانوادگی ردیف  نام و نام خانوادگی ردیف  نام و نام خانوادگی ردیف

 سیده مرضیه جلیلی 101  قاجار  یارمهدی 76  همایون فطرس 51

 صادق قاسمی 102  سیدعلیرضا حسینی 77  امیر جاللی موحد 52

 اعظم قزلباش 103  سیما حدادیان 78  پریسا شاهسوند 53

 المیرا مشایخی 104  محمدرضا حصاری 79  محمدعلی احمدی 54

 مهدی باستان 105  زکیه شوشتریان 80  فاطمه نجات بخش 55

 مجید توتونی 106  احمد قربانپور 81  امیر عصرزاد 56

 محمدرضا عابدینی 107  علی علیزاده 82  علی رضا اخوان انوری 57

    مهدی خوبیان 83  سعید قدوسی نژاد 58

    آرمان دانشوران 84  سیاوش صالحیان 59

    حسین عالیی 85  فرید ستاری 60

    داود قربانی 86  سامان مهدور 61

    سمیه قضاوت 87  سینا صداقت باغبانی 62

    غالمرضا سلطانی 88  سعید اخوان مقدم 63

    براتی ابوالفضل 89  جواد قاسم پور 64

    میالد قاسمی اریانی 90  حسین خواجه پور 65

    مینا ریاحی 91  یلدا امینی 66

    فرشید فرخی زاده 92  ایمان منعمی نژاد 67

    نازیال صدیقی 93  امیرحسین محمدی نیا  68

    امیرعباس وطن آرا 94  مهسا شمس الهی 69

    ناهید مظهری کادیجانی 95  علی اسدی 70

    سیدیاسر شریعت 96      محمداحسان کیان ارثی       71

    سحر منصف شمرده 97  مجید دهقان 72

    زهرا آقاسی زاده 98  قاسم وفایی 73

    علیرضا مختار 99  علی نجفی 74

    قاسم مختاری 100  معصومه خندان 75

 

 

 


