برنامهکنفرانسترویج
ساعت

برنامه

9:00 - 12:00

ارائهیآثار(بخشاول)

توضیحات

نحوهیاجرا

 .1مبینا عطایی (کرج)

در این قسمت آثار به طور

 .2محدثه یزدی (اردستان)

تنظیم شده و متوالی اجرا

 .3فاطمه سادات طباطبایی ،سیده مرضیه موسوی (کرج)
 .4نرگس نجفی

میشوند و توسط مدیر جلسه
(دکتر رضایی) برای هر ویدیو
در صورت لزوم ،توضیحی

 .5آنیتا ضیایی و کیمیا نکنونام (کاشان)

جزئی داده خواهد شد و

 .6سحر زمانی
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 .7فاطمه میدانی (کرج)

کننده ،در جلسه حضور داشته

برنامهیصبح

 .8امید سلمانی ،رضا الوانکاریان،حسامالدین علیاکبری (کاشان) باشد ،بنابه صالحدید خود
دانشآموز ،با وی گفتوگو نیز
 .9زینب امین آبادی (کاشان)
انجام خواهد شد.
 .10ریحانه فضلی (قم)
 .11زینب پناهی (خمینیشهر ،درچه)
 .12صبا مصباحی ،صبا اربابی ،سارا رستمی ،حدیثه حامدی،
سحر ابراهیمزاده (گروه راز و رمز) (کرج)
 .13مژده نیکخواه (کرج)
 .14حنانه ابیزاده (هشتگرد)
 .15مهرسا معدنکن (ساوجبالغ)
 .16حدیث حیدری (اصفهان)
 .17ملینا موالئی (کرج)
 .18دالرام جعفری (کرج)
 .19محمدمهدی توتونچی (اصفهان)
 .20امیرحسین معماری (بروجرد)
 .21مبینا ملکی
 .22مائده کمرانیانزاده (مهاباد)
 .23سمیرا کوهی (اردستان)

برنامهکنفرانسترویج
ساعت

برنامه

15:00 - 18:00

ارائهیآثار(بخشدوم)

نحوهیاجرا

توضیحات

در این قسمت آثار به طور

 .1الهام علوی و مریم نقدی (زرینشهر)

تنظیم شده و متوالی اجرا

 .2فاطمه امیدبخش (اصفهان)

میشوند و توسط مدیر جلسه
(دکتر رضایی) برای هر ویدیو

 .3مبینا غالمیان (کرج)

در صورت لزوم ،توضیحی

 .4فرحناز تاجیک (یزد)

جزئی داده خواهد شد و

 .5فرشاد کیوان شکوهی ،آرین سرافرازی و بنیامین طاهرزاده (اصفهان)

کننده ،در جلسه حضور داشته

 .6هانیه عبداللهی (اردستان)

باشد ،بنابه صالحدید خود
دانشآموز ،با وی گفتوگو نیز

 .7ریحانه ابیزاده (هشتگرد)

انجام خواهد شد.

 .8نرگس شکرگزار و صبا جاللیان (کرج)

برنامهیبعدازظهر

 .9بهار نزاکتی (کرج)
 .10صبا مصباحی ،صبا اربابی ،سارا رستمی ،حدیثه حامدی ،سحر ابراهیمزاده
(گروه راز و رمز) (کرج)
 .11مهدیه زینی (کرج)
 .12نگار ابراهیمزاده (کرج)
 .13ملیکا نظری (کرج)
 .14هلیا حق پرست ،بهاربانو خراطی و زهرا مرنجیان

(آرانو بیدگل)

 .15هستی صالح (کرج)
 .16مانیا میرعظیمی (کرج)
 .17فاطمه فالحنژاد (کرج)
 .18امیرعلی آهنی و محمد حسین مظاهری (اصفهان)
 .19اشکان مهرآسا
 .20ریحانه میرکی (کرج)
 .21ریحانه موقر ،مهنا دارابی ،پریا سبزیان ،سیده مهدیس هاشمزاده (کرج)
 .22نازنین زهرا تیموری (کرج)
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