
 جناب آقای روحانی،

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

لمی فرد، عضو هیات عایم که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی قرارداد آقای دکتر قاسم اکسیریما به تازگی دریافته

این دانشگاه را تمدید نکرده است. این امر متاسفانه طی یک فرآیند غیرشفاف و بدون اعالم دالیل مشخص صورت 

گاه عالوه، مسووالن دانشار به تصمیم دانشگاه وجود ندارد. بهای که در این شرایط امکان اعتراض اثرگذگرفته، به گونه

گاه با گیرند. این تصمیم دانشگو نبودن، عمال مسوولیت تصمیم خود را به عهده نمیخواجه نصیرالدین طوسی، با پاسخ

اعث شان، بهای علمی استادان مطرح درباره ایفرد و توصیهتوجه به سابقه درخشان پژوهشی و آموزشی دکتر اکسیری

 تعجب و نگرانی فراوان ما شده است.

ها و دیگر موسسات آموزش عالی در گو نبودن مدیریت دانشگاهمتاسفانه این مورد و موارد مشابه، حاصل جواب

ها، تدریس و تحقیق در داخل کشور را چنین با اساتید و متخصصینی است که باوجود همه سختیبرخوردهایی این

ای در هنگام استخدام اولیه، تحت عنوان گزینش، و در این فرایندهای انتخابی غیرشفاف و سلیقه اند.انتخاب کرده

های گیر بوده و در بسیاری از موارد، مبتنی بر معیارهایی جز تواناییمراحل بعد در ترفیع و تمدید قرارداد اساتید، چشم

ها و موسسات آموزش عالی ایران از اساتید دانشگاه اند. این همه در حالی است کهعلمی و تخصصی این اساتید بوده

 ای شان محرومند.داشتن اتحادیه صنفی یا هرگونه نهاد مدافع حقوق اولیه حرفه

 ریاست محترم جمهوری،

شان و محرومیت جامعه علمی به باور ما، تنها حاصل این گونه برخوردها، محروم کردن بخشی از جامعه از حقوق بدیهی

های مندان است. ما نویسندگان این نامه، به عنوان کسانی که به فعالیتها و استعدادهای این اندیشناییکشور از توا

علمی و تحقیقاتی مشغولیم، از شما انتظار داریم که با اصالح رویه موجود در نظام استخدامی آموزش عالی، امکان 

ترین فرد را بیش از پیش فراهم نمایید. کمدکتر اکسیری جویان از استادان توانایی چونها و دانشگیری دانشگاهبهره

ها در امور استخدامی و ارتقای اساتید های مدیریت دانشگاهگیریها و تصمیمخواسته ما شفاف سازی روند گزینش

ها کاری ایجاد شود که امکان تقاضای تجدید نظر و یا بررسی کارشناسی روند گزینشاست؛ همچنین ضروری است راه

 طرف، برای این اساتید فراهم شود.از سوی نهادهای آگاه و بی
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 امضا کنندگان: 

 ۸آزاده دلیر، دانشجوی دکترای انسان شناسی از دانشگاه پاریس .۱

رشد ا آزاده زادمهر، دانشجوی دکترای دندانپزشکى از دانشگاه دانشگاه نیویورك، کارشناسى برق الکترونیک دانشگاه کالیفرنیا ارواین، کارشناسى.۲

 تس بوستونبیوپزشکى داشگاه تاف

 ابراهیم باقری، دکترا، استاد برق و کامپیوتر دانشگاه رایرسون. تورنتو کانادا.۳

 Canada Research Chairکانادا، دکتری فیزیک از دانشگاه ناپل )فدریک دوم(،  -ابراهیم کریمی، دکترای فیزیک از دانشگاه اوتاوا .۴

 University College Londonابوالفضل بیات، دکترای فیزیک از دانشگاه .۵

 احسان ایرانی، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه گوتینگن آلمان.۶

 احسان براتی، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه آکادمی علوم لهستان، پژوهشگر.۷

 احسان، دانشجوی دکترای نرم افزار از دانشگاه آزاد تبریز.۸

 صنعتی شریف -کالیفرنیا، کارشناسی مکانیک و فیزیک -احمد زارعی، دانشجوی دکترای دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی .۹

 احمد وکیلی، دکترای مخابرات از دانشگاه ای ان آر اس.۱۰

 اشکان امیری، دکترای دانش محاسبات از دانشگاه مک مستر، کانادا.۱۱

 ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریفاکرم شیخ علیشاهی، دکترا.۱۲

 المیرا زهره وندی، دانشجوی دکترای مهندسی حمل و نقل هوشمند از دانشگاه تکنیک وین، کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف.۱۳

 فامیر جعفری سلیم، دکترای مهندسی برق از دانشگاه واترلو، کانادا، کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شری.۱۴

 امیر حسین اصغری، دکترای آموزش ریاضی از دانشگاه واریک انگلستان.۱۵

 امین سعیدی، دکترای ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران.۱۶

 بابک حیدری، دکترای مهندسی برق از دانشگاه برکلی، عضو هیات علمی موسسه فناوری استیونز.۱۷

 دانشگاه براك بابک فرزاد، دکترای دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تورنتو، کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، استاد ریاضی.۱۸

 بابک مومنی، دکترای مهندسی برق از دانشگاه جورجیا تک، کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف.۱۹

 دانشگاه واترلو، کانادا بشیر سجاد، دکترای علوم کامپیوتر از.۲۰

 آستین -بورگان نظامی نرج آباد، دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس.۲۱

 Sabanci Universityبهزاد سرداری، دانشجوی دکترای الکترونیک از دانشگاه .۲۲

 بهنوش عامری، دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه واترلو کانادا.۲۳

 ۱۳۷۳برق از دانشگاه کالیفرنیا, ارواین، مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک  پدرام زارع دشتی، دکترای مهندسی.۲۴

 پدرام صفری، دکترای ریاضی از دانشگاه کلمبیا.۲۵

 پریسا بهلولی، دکترای فیزیک از دانشگاه واترلو، مدرس فیزیک در دانشگاه واترلو.۲۶

 سابانجی، دانشجوی دکترای علوم مواد و مهندسیپژهان مختاری، دانشجوی دکترای علوم مواد و مهندسی از دانشگاه .۲۷

، استاد ۱۳۷۰پیمان کسائى، دکترای ریاضیات از دانشگاه ام آى تى، کارشناسى از دانشگاه صنعتى شریف، مدال طالى المپیادجهانى ریاضى .۲۸

 دانشگاه مک گیل، کانادا

 ى شیمى آلى، پژوهشگرجمشید رجبى، دکترای شیمى از دانشگاه پیر ومارى کورى پاریس، دکترا.۲۹

گاه دانش-دانشکده مهندسی مکانیک  حامد قسوری جهرمی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه بریتیش کلمبیا، عضو هیأت علمی.۳۰

 اوهایو

 حسام سلطان پناهی سرابی، دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، محقق پسا دکترا در دانشگاه سلطنتی یاگلونیان کراکوف.۳۱

 م افزارنر-نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد، رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-حسن عباسی، دکترای مهندسی کامپیوتر.۳۲

 ای ریاضی از دانشگاه ایالتی نیویورك، کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریفحسین نمازی، دکتر.۳۳

 دانیال قارونی، دانشجوی دکترای مطالعات شناختی از دانشگاه ایندیانا، دانشجوی دکترا.۳۴

 راضیه رئیسی، دانشجوی دکترای حقوق از دانشگاه شهیدبهشتی، طای المپیادادبیات کشوری.۳۵



، استاد دانشگاه، مدال نقره المپیاد ۱۳۷۴شریف  ، لیسانس صنعتیJohns Hopkins Universityاز دانشگاه  ای ریاضیرامین تکلو بیغش، دکتر.۳۶

 ۱۳۷۱مسکو  ریاضی

 رامین مادرشاهیان، دانشجوی دکترای مهندسی سازه از دانشگاه کارولینای جنوبی، کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه شریف.۳۷

 از دانشگاه شریفرضا احمدی، دکترای برق .۳۸

 رضا صابر، دکترای مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کازشناسی ارشد.۳۹

 از دانشگاه دانشگاه خرونینگن، هلند پزشکی رضا نژادنیک، دکترای مهندسی.۴۰

 روح ا... جغفری، دکترای فیزیک از دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، رد صالحیت شده.۴۱

 لس آنجلس -زبه گرامی، دکترای فیزیک از دانشگاه کالیفرنیارو.۴۲

 زهرا اسکندری، دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف.۴۳

 ۱۳۸۳بخش، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه دانشگاه ماساچوست امهرست، مدال طالی المپیاد جهانی نجوم سارا فیض.۴۴

 از دانشگاه درسدن آلمان، پژوهشگر دانشگاه هاروارد سارا مستمع، دکترای فیزیک، دکترای فیزیک.۴۵

 افزار از دانشگاه صنعتی شریفسالم دریساوی، دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه ایلی نوی آمریکا، کارشناسی مهندسی نرم.۴۶

 سانلی فائز، دکترای فیزیک از دانشگاه آمستردام، پژوهشگر دانشگاه الیدن.۴۷

 دکترای مکانیک از دانشگاه اوهایو در امریکا سبحان نظری، دانشجوی.۴۸

 سحر حمیدی، دانشجوی دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه بن، کارشناسی فیزیک دانشگاه شریف.۴۹

 سعید رضایی، دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاه علم و صنعت.۵۰

 سعید مجیدی، دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تافتس.۵۱

مالی، دکترای مهندسی برق از دانشگاه انستیتو تکنولوژی جورجیا، ایاالت متحده، کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، سیاوش پورک.۵۲

 ۱۳۷۵/۱۳۷۶مدال طالی کشوری و نقره جهانی المپیاد شیمی 

 سید محمد امین غیاثی شیرازی، دکترای فیزیک از دانشگاه دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید.۵۳

 میر ابوالحسن واعظی، دکترای فیزیک از دانشگاه ام آی تی سید.۵۴

 شادی اسماعیلی، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه ویرجینیا تک ایاالت متحده آمریکا.۵۵

 شهاب مهرنامی، دکترای مهندسی نرم فزار از دانشگاه عالی آمل.۵۶

 صدف جاودانی، دکترای مردم شناسی تصویری از دانشگاه آزاد برلین.۵۷

 طیبه تجلی بخش، دکترای مهندسی دریا از دانشگاه رود آیلند.۵۸

 برق از دانشگاه منیتوبا اشتری، دکترای مهندسی علی.۵۹

، کارشناسی ارشد عمران دانشگاه کالیفرنیا لُس منابع آبی از دانشگاه کارولینای جنوبی-علی اصغری تبریزی، دانشجوی دکترای مهندسی عمران.۶۰

 آنجلس

 علی خالدی نسب، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه اوهایو.۶۱

 علیرضا سلطانی، دکترای فیزیک از دانشگاه برندایز، استاد دانشگاه دارتموث.۶۲

 عمران شریف علیرضا فرقانی، دکترای عمران از دانشگاه بریتیش کلمبیا، لیسانس و فوق لیسانس.۶۳

 زنجان، پژوهشگر-علیرضا قیوم زاده، دکترای فیزیک از دانشگاه مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه.۶۴

 علی رفیعی، دکترای شیمی از دانشگاه کاشان.۶۵

 غزل اسبقی، دانشجوی دکترای روزنامه نگاری از دانشگاه عالمه طباطبایی.۶۶

 GWU Georgeغالمحسن ملکی، دکترای دکترای مهندسی عمران از دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف، دکترای مهندسی عمران .۶۷

Washington University School of Engineمدال طالی کشوری ، 

 اه صنعتی شریف، استاد دانشگاه مناشغالمرضا حفاری، دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه سایمون فریزر، کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگ.۶۸

 سوئد، پزشک -فاطمه هادیزاده، دانشجوی دکترای ژنتیک از دانشگاه کارولینسکا .۶۹

 اسن آلمان-فرنوش فرهپور، دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف، محقق در دانشگاه دویسبورگ.۷۰

 پاریس جنوبی -شریف  کیهان شناسی از دانشگاه صنعتی -فرهنگ حبیبی، دکترای فیزیک .۷۱



 ،کاوه خوشخواه، دکترای ریاضی از دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، کارشناسی از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف.۷۲

 پست داك دانشگاه تارتو

 کمال حاجیان، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف.۷۳

 ی از دانشگاه راتگرزکیا دلیلی، دکترای ریاض.۷۴

 گیتا بنان، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه فلوریدا.۷۵

 لیال خاتمی، دکترای ریاضی از دانشگاه تهران.۷۶

 لیال هرمزی، دکترای فیزیک از دانشگاه دانشگاه ایالتی فلوریدا.۷۷

 مازیار کرم پور، دانشجوی دکترای انرژى از دانشگاه سلطنتى تکنولوژى سوئد.۷۸

 مجاهد پارسی مود، دکترای فیزیک از دانشگاه ضنعتی شریف.۷۹

 مجتبی عراقی، دکترای مدیریت از دانشگاه تورنتو.۸۰

 مجید مهاجرانی، دکترای علوم اعصاب از دانشگاه موسسه بین المللى علوم پیشرفته، استادیار دانشگاه لتبریج.۸۱

 اسمیتسونین-لو، دکترای فیزیک از دانشگاه واترلو، پژوهشگر مرکز اخترفیزیک هارواردمحدثه عظیم.۸۲

 Illinois at Chicagoمحسن علی آبادی، دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاه .۸۳

 محسن عمرانی، دکترای عصب شناسی از دانشگاه کویینز کانادا، دکترای تجربی دانشگاه تهران.۸۴

 دستانی، دکترای ریاضی از دانشگاه اوتاوامحمد بر.۸۵

 ۱۳۷۴محمد جواهری، دکترای ریاضی از دانشگاه دانشگاه ایالتی نیویورك استونی بروك، مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی .۸۶

 محمد حافظی، دکترای فیزیک از دانشگاه هاروارد، استاد دانشگاه مریلند.۸۷

 مدیسن-ی برق از دانشگاه ویسکانسینمحمد خبازیان، دانشجوی دکترای مهندس.۸۸

 محمدرضا طایفه، دانشجوی دکترای مهندسی برق، مخابرات از دانشگاه ساسکاچوان، کانادا، فوق لیسانس مخابرات، دانشگاه تربیت مدرس، جایزه.۸۹

 ۲۰۱۲ادواردآلتشولر، انجمن بین المللی مهندسین برق، 

 انشگاه سابانجیمحمد زاده دباغ، دانشجوی دکترای ریاضی از د.۹۰

 محمد علی خلیلی، دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران، وکیل حقوق بشر.۹۱

 محمد قائم مقامی، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه پژوهشگاه دانشهای بنیادی.۹۲

 اسن-محمدکریم سعیدقالتی، دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه دویسبورگ.۹۳

ی تی، کارشناسی از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد از دانشگاه تورنتو، مدال طال و نقرهآیدکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه اممحمد مهدیان، .۹۴

 المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر

 در میشیگان آستین، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی وین -محمد مهرمحمدی، دکترای مهندسی پزشکی از دانشگاه دانشگاه تگزاس.۹۵

 محمود اکسیری فرد، دانشجوی دکترای جامعه شناسی از دانشگاه آلبرتا.۹۶

 محمود قندی، دکترای مهندسی پزشکی از دانشگاه جانزهاپکینز، مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر.۹۷

 ۱۳۸۲وتر ، مدال طالی المپیاد کشوری کامپیMITمقدم، دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه مرتضی زادی.۹۸

 مرتضی فتوتی، دانشجوی دکترای آموزش داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز.۹۹

مرتضی قدیمی، دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی و مواد از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین .۱۰۰

 طوسی

 از دانشگاه اوهایو مرصاد رییسی، دانشجوی دکترای شیمی.۱۰۱

 مریم جوزی، دکترای فیزیک از دانشگاه براون.۱۰۲

 University Technology Malaysia ،Geospatial Analystاز دانشگاه  Remote Sensingمریم عادل، دکترای .۱۰۳

 سازه از دانشگاه اسالمشهر _مسعود آرین، دکترای کارشناس ارشد عمران.۱۰۴

 قتصاد از دانشگاه وندربیلت، استادیار اقتصاد، دانشگاه ایندیانامصطفى بشکار، دکترای ا.۱۰۵

 فر، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه توبینگن آلمانمصطفی مرتضوی.۱۰۶

 مالحت فردادى، دکترای مهندسى مکانیک از دانشگاه تورنتو، کانادا.۱۰۷

 مونا همتی، دکترای مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف.۱۰۸



 مهدی احمدی، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه مرکزی فلوریدا.۱۰۹

 مهدی بیدرنگ، دانشجوی دکترای فیزیک از دانشگاه اصفهان.۱۱۰

 مهدی عینیان، دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه بریتیش کلمبیا، عضو هیات علمی یونیورسیتی وست، سوئد.۱۱۱

 Florence, Siena and Pisaمهدی غالمی، دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه .۱۱۲

 مهرداد ابوالبشری، دکترای مهندسی و علوم اپتیک از دانشگاه کارولینای شمالی شارلوت، کارشناسی برق دانشگاه شریف.۱۱۳

 فوق لیسانس ژءواینفورماتیک، دانشگاه اشتوتگارت، آلمان مهرداد نکویی، دانشجوی دکترای ژءواینفورماتیک از دانشگاه اشتوتگارت، آلمان،.۱۱۴

 مهرنوش جعفرى، دکترای علوم اعصاب از دانشگاه مونیخ، دکتراى دامپزشکى دانشگاه تهران.۱۱۵

 مهناز موالیی، دکترای پزشکی از دانشگاه علوپزشکی تهران.۱۱۶

 گاه تهرانمیثاق امینی، دانشجوی دکترای مهندسی متالورژی و مواد از دانش.۱۱۷

 مینا زارعی، دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۸

 نجمه توسلی، دانشجوی دکترای شیمی از دانشگاه بریتیش کلمبیا.۱۱۹

 نرگس گنجعلی، دانشجوی دکترای تکنولوژی اطالعات جغرافیایی از دانشگاه استانبول تکنیک.۱۲۰

 ٬شریف صنعتی دانشگاه از متالورژی مهندسی کارشناسی آمریکا، ٬د از دانشگاه آالبامانریمان نقیب االشراف، دانشجوی دکترای علم موا.۱۲۱

 .شریف صعنتی دانشگاه از مواد مهندسی ارشد کارشناسی

 نیما على دوست، دکترای مهندسى برق از دانشگاه پرینستون.۱۲۲

 ی نیویوركنیوشا حسینی چیمه، دکترای سیاست گذاری و مدیریت عمومی از دانشگاه ایالت.۱۲۳

 وحید وزیری، دانشجوی دکترای کنترل از دانشگاه آبردین.۱۲۴

 وحید هاشمیان، دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه واترلو کادانا، کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف.۱۲۵

 دانشگاه شریف، دانشیار دانشگاه اتاوا، کاناداهادی سلماسیان، دکترای ریاضی از دانشگاه دانشگاه ییل، آمریکا، کارشناسی ریاضی .۱۲۶

 ۱۳۷۵هژیر رحمانداد، دکترای مدیریت از دانشگاه ام آی تی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک. مدال طالی المپیاد جهانی شیمی .۱۲۷

 ۱۳۷۴المپیاد جهانی فیزیک  یاسر کراچیان، دکترای فیزیک از دانشگاه تورنتوی کانادا، کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، طالی.۱۲۸

 یاسمن امین، دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه واترلو.۱۲۹

 یاسمین امامیان، دانشجوی دکترای مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه ترینیتی کالج دوبلین.۱۳۰

 مدال برنز المپیاد جهانی کامپیوتریاشار گنجعلی، دکترای مهندسی برق از دانشگاه استنفورد، استاد کامپیوتر دانشگاه تورنتو، .۱۳۱

 Northeastern Universityیونس شرکت، دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه .۱۳۲

 امضا کنندگان حامی

 آریان جمشیدی، دانشجوی کارشناسی فیزیک خواجه نصیرالدین طوسی.۱۳۳

 شریف امید کوهی، کارشناسی عمران صنعتی.۱۳۴

 امیرپویا سعدی نژاد، کارشناسی ارشد.۱۳۵

 امیرعلی حنانی، دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف.۱۳۶

 ایمان احسانی، فوق لیسانس، مدرس ردصالحیت شده دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان.۱۳۷

 ارشد مهندسی برقایمان فروتن، کارشناسی.۱۳۸

 علوم دامی -بهزاد حسن وند، مهندس کشاورزی .۱۳۹

 حامی علم -ک زاده، جعفر کوچ.۱۴۰

 حامد مرادی، دانشجوی کارشناسی فیریک دانشگاه خواجه نصیر، مدال کشوری المپیاد نجوم و اخترفیزیک.۱۴۱

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل هوشمند دانشگاه تکنیک وین، کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف.۱۴۲

 هندسی حمل و نقل هوشمند دانشگاه تکنیک وین، کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی کارشناسی ارشد م.۱۴۳

 سمیه افشین.۱۴۴

 سیاوش رهبر، ارشد.۱۴۵



 محله، کارشناسی ارشدسید آرش سجادی قاضی.۱۴۶

 مهر، کارشناسی مکانیک شریف، کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بریتیش کلمبیاسید احسان موسوی.۱۴۷

 سید رضا صفدری، ارشد صنعتی اصفهان.۱۴۸

 سیده رقیه جبلی، دبیر ریاضیات دبیرستان، استخدام رسمی آموزش و پرورش.۱۴۹

 سینا قلیزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک.۱۵۰

 سینا کجباف، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه واترلو، کانادا.۱۵۱

 ی ارشد دانشگاه تهرانشادی نورزاد، فارغ التحصیل دوره کارشناس.۱۵۲

 شهرام حیدری، کارشناسی برق از دانشگاه مازندران.۱۵۳

 شهین علی آبادی، دانشجوی کارشناسی فیزیک پیام نور.۱۵۴

 عباس فرخی.۱۵۵

 علی اربابی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.۱۵۶

 علی صدیقی.۱۵۷

 فریده سعادتی، کارشناسی کامپیوتر.۱۵۸

 محسن کشوری اصل، دانش آموخته ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز.۱۵۹

 محمد آقازاده، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه امیرکبیر.۱۶۰

 محمد دهقانی، دانشجو.۱۶۱

 مرجان آزادپور، دانشجوی کارشناسی حقوق شهید بهشتی.۱۶۲

 انشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمرجان شربیانی، د.۱۶۳

 مریم میرمحمدصادقى، دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت، دانشگاه ایالتى وین.۱۶۴

 مریم میرمحمدصادقى، دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت، دانشگاه ایالتى وین.۱۶۵

 ی دانشگاه اسالمی مالزیمنصوره فتحی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد ام بی ا.۱۶۶

 مهناز فالح، کارشناسی ریاضی شریف، کارشناسی ارشد ریاضی علم و صنعت.۱۶۷

 میثم عبدلی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی.۱۶۸

 نگار على اکبرزاده.۱۶۹

 ویدا رضایی، کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد تهران مرکز.۱۷۰

 Swedish Television, IT specialistالکتروتکنیک , دانشگاه: فنی لولئو سوئد، ,  هوشنگ اسدی، مهندسی.۱۷۱

 یاشار حجابی.۱۷۲

 


