لیست نهایی شرکت کنندگان
کد گزینش:
 :000شامل افرادی که به سوال پاسخ داده اند
 :000شامل افرادی که پروژه ها و مقاالت مرتبط با بحث دارند
 :000شامل افرادی که در رشته های مرتبط ثبت نام کرده اند ولی نه به سوال پاسخ داده اند و نه پروژه های مرتبط دارند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه ب

رشته تحصیلی

ایمیل

تلفن

کد گزینش *

1

منیژه فالح

-

کارشناس ارشد مطالعات موزه

mzh.fallah@yahoo.com

09126790939

001

2

علی مال زیري پاپی

-

کارشناسی موزه داري

alimalziri1362@gmail.com

09376688840

001

3

نگین صادقی

-

کارشناسی مهندسی شهرسازي

NEG365@YAHOO.COM

09121078064

001

4

حمید وکیل باشی

-

کارشناسی موزه داري

h_vakilbashi@yahoo.com

09126221436

001

5

زهره محمدیان مغایر

موزه آبگینه

کارشناس ارشد مردم شناسی

zm.moghayer@yahoo.com

09106882001

001

6

مائده دوستی

-

کارشناس موزه داري

maededoosti67@gmail.com

00214614600

001

7

محمد احمدي

-

کارشناس ارشد طراحی صنعتی

spiralarchah72@gmail.com

00129102603

001

9

مریم خاکپور

موسسه پژوهشی کودکان

کارشناس هنر MBA

meri.khakpoor@gmail.com

00126451393

001

0

میثم عبدلی

موزه ملک

کارشناس موزه داري

meysam_abdoli@yahoo.com

00307560060

001

10

محبوبه معصومیان

موزه رسام

کارشناس موزه داري

mahboob2684@yahoo.com

00356223436

001

دنیا

11

مهسا نوري زنوز

-

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

m.nourizonouz@gmail.com

00149010612

001

12

اندیشه عمو زاده

-

کارشناس ارشد طراحی شهري

13

سحر سلخی

-

کارشناس ارشد معماري

andisheh.amouxadeh@gmail.c
om
salkhi_arch@yahoo.com

00112159427

001

00123374616

001

14

ایرن اجدري

-

هنر معاصر و رسانه هاي جدید-میانجیگري

irenajdari@gmail.com

00101053947

001

فرهنگی -کارشناس ارشد
15

سیده میترا هاشمی

-

کارشناس ارشد مطالعات معماري ایران

hashemii.mitra@gmail.com

00125493090

002

16

فاطمه توانایی مروي

-

کارشناس ارشد مطالعات معماري ایران

fa.tavanaei@gmail.com

00124091002

001

17

اکبر نعمت اللهی

-

دکتراي علوم ارتباطات

nematollahiakbar@gmail.com

00122944002

002

19

یاسین زارع

-

کارشناس ارشد مطالعات موزه

yasinzareh@gmail.com

00104405447

001

10

مریم پوراسمعیل

-

کارشناس ارشد معماري

20

شیما بکاء

-

دکتراي مطالعات معماري

maryampouresmaiel@gmail.c
om
boka.shima@gmail.com

00362756123

001

00121000070

001

21

آرش صابري نیا

-

کارشناس موزه داري

arash.saberii@yahoo.com

00390907403

001

22

طیبه/گلناز گلصباحی

موسسه فرهنگی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

goli_saba@yahoo.com

00105029400

001

بنیاد
23

نیلوفر یزدخواستی

-

کارشناس ارشد پژوهش هنر

24

پریسا اندامی

موسسه فرهنگی

کارشناس ارشد تاریخ

niloofar.yazdkhasti@gmail.co
m
p_andami@yahoo.com

00331759212

003

00121590064

001

بنیاد
25

مهران نوروزي آبادچی

موزه علوم

کارشناس ارشد باستان شناسی

norouzi.mehran@yahoo.com

00132264704

001

26

لیال زندي

عکسخانه شهر

کارشناس ارشد پژوهش هنر

leilizandi1979@gmail.com

00127700227

001

27

ماندانا خرم شقاقی

روزنامه نگار

کارشناسی روزنامه نگاري

Mkhorramsh66@gmail.com

02126459591

001

29

الدن تاج بخشیان

کاخ سعداباد

کارشناس ارشد هنر اسالمی

www.ladantajbakhshian@yah
oo.com

00122124702

001

20

فاطمه رشیدي

-

کارشناسی موزه داري

fatemeh.rashidi1530@gmail.com

00195211530

001

موزه ملک

کارشناسی ارشد مطالعات موزه

30

نگار ساقریچی

31

گلنوش رزازي

کارشناسی ارشد معماري

32

معصومه محرابی

کارشناسی ارشد معماري

33

شمیم انتظاري

کارشناسی ارشد معماري

n.sagharichi@gmail.com

00121762693

001

00126003025

003

00121033012

003
003

