
   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
   دا  گاه  امري کبري

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  ند       ت  مسريا عسگری فرد   ۲۳   ند  صنایع   سپی  زاھدی   ۱
  ند     اجی  متني رادنی ی   ۲۴   ند  شیمی   مرمي رمضاىن   ۲
 صنایع  ند    سارا نعمىت   ۲۵   ند  شیمی   صبا قامسی   ۳
 شیمی ند    اهلام صدیق  ۲۶   ند  شیمی   مینا علوی   ۴
ر سدقی نژاد  ۲۷   ند   مپیوتر   آیدا احساىن   ۵    اجی  ند      
  مپیوتر ند     سا ھامشی   ۲۸   ند    مپیوتر  مرمي جواھری   ۶
   اجی ند   آ سا  کلی   ۲۹  مپیوتر  ند    نرگس حاجی مال درویش  ۷
 شیمی  ند    مرمي رمضاىن   ۳۰ شیمی ند    نیلوفر شریىف نژاد  ۸
   اجی  ند    ناره طروسیان   ۳۱  مپیوتر ند    ز ب مشس علیىن   ۹
 شیمی ند    مینا علوی   ۳۲ شیمی ند    مینا باقری   ۱۰
 اقتصاد  پرنیان   وی سادايت   ۳۳ مکانیك ند    سایه روغنیان   ۱۱
 شیمی  ند     نا باقری   ۳۴  مپیوتر ند    فرمياه بیاباىن   ۱۲
 ریاضی  گلنوش باقری نژاد اصل   ۳۵ متالوژی ند    دالرام منصوریان   ۱۳
   اجی  ند   طناز کشاورزیان   ۳۶ صنایع ند    پگاه فراز   ۱۴
   اجی  ند    مرمي ھامشی   ۳۷ شیمی ند     سا بصريی   ۱۵
ی   ۱۶ ر صدقی نژاد  ۳۸   اجی ند    ھدیه صا      اجی  ند      
     ۳۸  مپیوتر ند     شاد فیضی   ۱۷
      ۴۰   ت ند     دیه حبیىب   ۱۸
      ۴۱   اجی  ند    رز ا خردمند   ۱۹
      ۴۲ شیمی  ند    پریا سادات خزاقی   ۲۰
      ۴۳  مپیوتر  ند    پگاه  قیصراىن   ۲۱
ر قاری زاده  ۲۲       ۴۴   اجی  ند      



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
  دا  گاه الزھرا

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
 حسابداری   عطیه  وند   ۲۳  ریاضی  گلنا ز  وو    ۱
 روان شنا     اره یغمایی   ۲۴  فیزیك  مد  ا ذوالقدری   ۲
 اقتصاد   سپی  سادات عطشاىن   ۲۵  ریاضی  ن یسا رضایی   ۳
 ادبیات   کتا ن فرھنگ آزاد  ۲۶  فیزیك  طراوت  شىف قندی  ۴
 مدیریت بازرگاىن   آ سا کفاش پور  ۲۷  فیزیك  مد  ا ھامشی   ۵
 ادبیات   یامسن شرافىت  ۲۸ ریاضی  کیمیا مکوندی   ۶
    ۲۹ ریاضی   سا جعفری   ۷
     ۳۰ حسابداری  صدف منتظر القائم   ۸
     ۳۱ ز  ت شنا   خاطره حقیقت خواه  ۹
     ۳۲ ز  ت   نازگل آشور   ۱۰
     ۳۳ ز  ت   فائزه گودرزی   ۱۱
     ۳۴ ز  ت   روژینا معصوىم   ۱۲
     ۳۵ شیمی   ض  پردیس   دیىس   ۱۳
     ۳۶ ز  ت و می روبیولوژی   فرانك مسیعی   ۱۴
     ۳۷ شیمی   نیلوفر جباری   ۱۵
     ۳۸ شیمی   آناھیتا راشدی   ۱۶
     ۳۸ مدیریت بازرگاىن   زھرا انتظاىم   ۱۷
      ۴۰ اقتصاد   گالره شعباىن   ۱۸
      ۴۱ ادبیات   مرجان عطاریان   ۱۹
      ۴۲ ادبیات   شھرزاد فرمهند  ۲۰
      ۴۳ اقتصاد  مینا قل   خاىن   ۲۱
      ۴۴ اقتصاد   مانا رشیدی   ۲۲



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
    دا  گاه شھید  شىت

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  ز  ت شنا   مرجان کبريی   ۲۳  پزشکی   آوا صفر اوغلی   ۱
وی   ۲ ی   ۲۴  دندانپزشکی   گلناز    پ    حسابداری   سوگل مري 
ر میزایی قلیلو  ۳  ز  ت    ملیا شعاع پور   ۲۵  دندانپزشکی     
 ز  ت   تالني وارطان قالوسیان  ۲۶  دندانپزشکی  ز ب  دوی راد  ۴
 آزما  گاھیعلوم   ایرنا  روان  ۲۷  داروسازی   شرمني راز     ۵
 ز  ت   ملینا کوثری داریاىن  ۲۸ ز  ت شنا    مروارید جواھری   ۶
  علوم سیا    آزاده امري لو   ۲۹ پزشکی    نازنني جواھری   ۷
 مدیریت بازرگاىن  نازنني ثبويت   ۳۰ داروسازی   سایه فرزادی   ۸
ی  ۳۱ علوم ازما  گاھی   نیلوفر حسىن راد   ۹  حسابداری   سوگل مريپ  
  ند   مپیوتر   شادی دانش افروز   ۳۲ داروسازی   دریا  سارىم   ۱۰
  ند  معماری   نیلوفر زندی   ۳۳ حقوق    تا امرينیا   ۱۱
  ند  معماری    پگاه حیدری   ۳۴ پزشکی   فرزانه نىب پور   ۱۲
   ند  صنایع   نازنني جباری   ۳۵ داروسازی   سوگل کیھاىن   ۱۳
  ند  صنایع  مژده صنعت  ر   ۳۶ دندانپزشکی   نیلوفر غریبیان   ۱۴
  ند  معماری    دیه نیك فرجام   ۳۷ حسابداری   نیلوفر علیمی  ۱۵
  ند  صنایع  مائ  السادات طباطبایی   ۳۸ فیزیك   ساینا منصف  ۱۶
  ند  صنایع   زھرا حسی یان   ۳۸ فیزیك   یامسن محیدی   ۱۷
  فیزیك   گلناز قادری   ۴۰  فیزیك   ساناز افشاریان   ۱۸
  شیمی   یامسن صنعوی   ۴۱  فیزیك   شقایق قشقایی   ۱۹
  فیزیك   یامسن خلیل بی ی   ۴۲  ریاضی   شب  امحدی   ۲۰
  ریاضی    زاد خسروی   ۴۳  ریاضی    سا موذىن   ۲۱
  فیزیك    تاب صارم اسالىن  ۴۴  حقوق   ساناز عباس زاده   ۲۲



   سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای 
   دا  گاه شھید  شىت

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  حقوق  سیوا  خطیىب  ۶۷  حقوق   د ا نیك آیني   ۴۵
 روا  نا     تا صادق عابدین   ۶۸  اقتصاد  شراره یاغشىن   ۴۶
 مدیریت بازرگاىن   زھرا ناھید پور   ۶۹  اقتصاد    سا رحیمی   ۴۷
 مدیریت صنعىت   ن ني  رام زاده   ۷۰  حقوق   ن ار پور ابراھیمی   ۴۸
  روان شنا  بالیىن   الی ا نی وییه   ۷۱  زبان خارجه  میرتا زیناىل   ۴۹
 روان شنا    مونا  آقا مريی   ۷۲ حقوق   پر  ا خلیلیان   ۵۰
 علوم سیا    مانا حسیىن دادرس   ۷۳ ادبیات  رکسانا رحیمی   ۵۱
 روا  نا    احسانه زنبلی   ۷۴ حسابداری    دن لطیىف   ۵۲
ىب   ۵۳ من    علوم سیا    نازىل زیىن   ۷۵  اقتصاد    فام 
 روا  نا    شیوا سادات شفیق   ۷۶ روا  نا    مژده سادات ایزد   ۵۴
 زبان ان لیىس   پگاه  بان   ۷۷  روا  نا  بالیىن   مرمي باقری   ۵۵
 ز  ت   مرجان املاسیان  ۷۸  روا  نا    ن ار  سادات  وو    ۵۶
مدیان   ۷۹ ادبیات    نا گری وریان   ۵۷  شیمی   زھرا   
 ز  ت   شھرزاد اھدایی   ۸۰ روا  نا  بالیىن   غزل قدو    ۵۸
 ز  ت   نی ا خوشنویس   ۸۱ فلسفه  ترانه یا    ۵۹
مدی   ۸۲ حقوق   زھرا سیف اهلی   ۶۰   ند  صنایع  میرتا   
 زبان   ی انه مسن یزد جردی  ۸۳  حقوق   نیلوفر حریری   ۶۱
 ز  ت شنا    شقایق شفاھی   ۸۴  حقوق   نی ی  ذری   ۶۲
  ند  صنایع    تا جوادیان   ۸۵ حقوق  شريین  اردبیلی   ۶۳
  ند   مپیوتر   ساناز صبويت   ۸۶ حقوق  ن ني صابری   ۶۴
واىن   ۶۵   ند  صنایع   نازنني بلوریان   ۸۷ حقوق  نرگس    
 ریاضی   دریا  سیف   ۸۸ حقوق  شقایق شقىف فرد   ۶۶



  ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
    دا  گاه شھید  شىت

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
      ۱۱۱  شیمی   مرضیه اسدی بیدمشکی   ۸۹
     ۱۱۲  شیمی   فرزانه جوامنرد قصاب   ۹۰
     ۱۱۳  شیمی   مسريا سالور  ۹۱
     ۱۱۴   ند  شیمی   الناز سادات نبوی   ۹۲
      ۱۱۵   ند  ھوا و فضا   شیوا جھا  ريی   ۹۳
     ۱۱۶  ند  شیمی   ن ار قاسم زاده   ۹۴
     ۱۱۷ ریاضی  ربردی   زھرا سندیاىن   ۹۵
     ۱۱۸  ند  شیمی   پرنیان فاضل نیا   ۹۶
     ۱۱۹   ند  شیمی   پریناز آقاجاىن   ۹۷
۹۸     ۱۲۰     
۹۹      ۱۲۱     
۱۰۰      ۱۲۲     
۱۰۱     ۱۲۳     
۱۰۲     ۱۲۴     
۱۰۳     ۱۲۵     
۱۰۴     ۱۲۶     
۱۰۵      ۱۲۷     
۱۰۶      ۱۲۸     
۱۰۷     ۱۲۹     
۱۰۸     ۱۳۰     
۱۰۹     ۱۳۱     
۱۱۰      ۱۳۲     



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
   عمل و صنعت

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
     ۲۳   ند    مپیوتر   شھرزاد اژدری  ۱
     ۲۴  ند   صنایع  پر  ا بریری   ۲
     ۲۵ شیمی  ند    نغمه  یئی   ۳
ر مزدسینا  ۴      ۲۶ شیمی  ند      
     ۲۷  مپیوتر ند    سلني آقابی یان  ۵
ر نیازمند  ۶      ۲۸ سازه ند      
    ۲۹ صنایع ند    خاطره نیك اندیش  ۷
     ۳۰ شیمی ند    سروناز رحمي نژاد  ۸
     ۳۱ سازه ھای ریلی ند    ا م مشس علیىن   ۹
     ۳۲ شیمی ند    راضیه شھاىب   ۱۰
     ۳۳ فن آوری اطالعات ند    زھرا مريزایی   ۱۱
     ۳۴ خط و سازه ند    دانا د ایی   ۱۲
     ۳۵  مپیوتر ند    پریناز آئني نژاد  ۱۳
     ۳۶ خط و سازه ند    مساد خان مريزایی   ۱۴
     ۳۷ فن آوری اطالعات  ند    مامیشا طاھری   ۱۵
     ۳۸ شیمی   ند    ن ار  کل  ۱۶
ھر غفاری   ۱۷      ۳۸ فن آوری اطالعات  ند    پر  
      ۴۰ شیمی ند    رویا فالحىت  ۱۸
مدیان  ۱۹       ۴۱ معماری  ند    عاطفه   
      ۴۲ متالوژی ند    ارغوان بیاباىن   ۲۰
      ۴۳  ند   مپیوتر   رومینا برايت   ۲۱
۲۲     ۴۴      



   سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای 
   دا  گاه  ران

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  پزشکی   ساناز لوالچی  ۲۳  داروسازی   ناره  آواسیان   ۱
 پزشکی  مرمي السادات ھامشی   ۲۴  داروسازی   سارا پویانا   ۲

سىن   ۲۵  داروسازی   آزاده السادات طر  ی  ۳  پزشکی   ا   

 پزشکی   اره باقر زاده  ۲۶  داروسازی   ىل ىل  ھان   ۴

وی   ۲۷  داروسازی   مینو سادات حسیىن راد  ۵  پزشکی  نازنني   

تار   ۲۸ دندانپزشکی   ساویز شاھسواری   ۶  پزشکی  افسانه   

  پزشکی   نازنني  امحدی   ۲۹ دندانپزشکی  عسل   ا ط بیىن  طھراىن   ۷
 پزشکی  عسل بابا یی   ۳۰ دندانپزشکی  ھسىت سھراىب   ۸

 پزشکی  غزال   جباری زاده   ۳۱ دندانپزشکی  سارا باباپور   ۹

 پزشکی  سارا   راد آبادی   ۳۲ دندانپزشکی  اناھیتا افراسیاىب   ۱۰

 پزشکی  مرمي   قاىن   ۳۳ دندانپزشکی  رومینا حاجی عبدالوھاب  ۱۱

 پزشکی  سروناز ناظم پور   ۳۴ دندانپزشکی  فاطمه شھروی   ۱۲

مدیان  ۱۳   پزشکی   زھرا اسدی   ۳۵ دندانپزشکی   ناز   
اىن فر   ۱۴ س    پزشکی  سروناز  بابا زند   ۳۶ دندانپزشکی  آ  ان 

 پزشکی  نیلوفر خاىن   ۳۷ دندانپزشکی  طھورا   آزادی   ۱۵

 پزشکی   ناز شریىف   ۳۸ پزشکی   یاس حریریان   ۱۶

 پزشکی  ھسىت فرتاب پور   ۳۸ پزشکی  ادیت حق نظریان   ۱۷

  دامپزشکی   سئویل رھ    ۴۰  پزشکی  آذین فرزاد  ۱۸
  دامپزشکی   لیال لن راىن   ۴۱  پزشکی  ھدیه صادقی   ۱۹
تار   ۲۰   دامپزشکی   مژده شھروندی   ۴۲  پزشکی   افسانه   
  دامپزشکی  سپی  عمیدی طھراىن   ۴۳  پزشکی  رومینا اثىن عشری   ۲۱
  دامپزشکی   دالرام مومىن   ۴۴  پزشکی   نازنني  عابدی   ۲۲



   سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای 
   دا  گاه  ران

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
   ند  معماری   سپی  استوار   ۶۷   ند  معماری    اهلام   دیر   ۴۵
  ند  صنایع     ش پوسىت   ۶۸   ند  معماری   ارشني مازوجی   ۴۶
  ند   مپیوتر   پانته آ قامسی موحد  ۶۹   ند  معماری   مانا طاھری   ۴۷
  ند  صنایع   روشنك مددی   ۷۰   ند   مپیوتر   فرناز  ری   ۴۸
انه  سىف   ۴۹   ند  شیمی   نیلوفر جھان تاب   ۷۱   ند  شیمی   ر  
  ند  معماری   اهله حسىن نژاد  ۷۲  ند  معماری   ا شه ابراھمي زاده   ۵۰
    IT  مانا خوش بطن دستىت   ۷۳  ند  صنایع   الناز تاجیك   ۵۱
  ند    اجی   مرجان  ىم   ۷۴  ند  صنایع   شقایق رجایی   ۵۲
  ند  شھرسازی  نیلوفر  ميی پور  ۷۵  ند   مپیوتر   رمیصاء رمحىت گواری   ۵۳
  ند   مپیوتر   سوده ربیعی   ۷۶  ند  معماری   صبا زاھدی اصل   ۵۴
  ند    اجی   مرجان  ميی  ۷۷  ند  معماری   پر  ا شعباىن   ۵۵
  ند  شھرسازی   نیلوفر  ميی پور  ۷۸  ند  صنایع   کیانا شکرچی   ۵۶
   ند  شیمی  پگاه زمان  ۷۹  ند   مپیوتر   کتا ن شھروزی   ۵۷
ر  ۸۰  ند  معماری   پاىن قا فامیان  ۵۸   ند   مپیوتر   ستوده نژاد   
  ند  شھرسازی   اهلام سلطاىن سرشت   ۸۱  ند  معماری   سوگل  شاىن   ۵۹
  ند    اجی   ملودی مساعی   ۸۲  ند  معماری   راستني برمکی   ۶۰
  ند  معماری   مثني السادات علو ن   ۸۳  ند  شیمی   ن ار  فی یان  ۶۱
   ند  شیمی   تارا گودزیان   ۸۴   ند   مپیوتر  عاطفه کوچك دزفوىل  ۶۲
   ند  معماری   اهلام آقا  جان   ۸۵   ند  صنایع   نرگس نیك باغ   ۶۳
   ند   مپیوتر   مونا الیا  میاندوآب   ۸۶   ند  معماری   اهلام امیىن   ۶۴
   ند    ت   آیدا او د زاده عبا  آباد  ۸۷   ند  شیمی   نینا باقری   ۶۵
   ند  معماری     مي تراىب  ۸۸   ند  معماری    شني علیشاھی   ۶۶



  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای 
   دا  گاه  ران

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  ریاضی   موژان خیاممي   ۱۱۱   ند  معماری    شب علیزاده آذر   ۸۹
ه خامنه   ۱۱۲   ند  شیمی   آزاده فرد حبیىب   ۹۰ پ    ریاضی    نا 
 اقتصاد نظری   نیوشا یا     ۱۱۳   ند  شیمی   آوا ندائی   ۹۱
 حسابداری    سا زر ن  ۱۱۴   ند  عمران   سپی  احسىن   ۹۲
  علوم بازرگاىن     مي اسکندری   ۱۱۵   ند  عمران   ترانه دالور   ۹۳
 فلسفه و منطق   پگاه پور قامسی   ۱۱۶  ند  معماری   ی انه عا  اصفھاىن   ۹۴
 اقتصاد    رین رضوا  ر   ۱۱۷  ند  سازه   نازنني صادقی   ۹۵
 علوم اج عی   مارال جخاىل   ۱۱۸  ند  کشاورزی   گلنوش عمیدی طھراىن   ۹۶
 علوم سیا     سا جوادنیا  ۱۱۹  ادبیات  غزاله فرھادیه   ۹۷
 ادبیات   ملی ا زندی چی  ۱۲۰ حقوق  حورا معظمی   ۹۸
 ادبیات  فر ش خان بابا  ۱۲۱  حسابداری   سپی  صنعت ار   ۹۹
 علوم سیا    ش  دارائی   ۱۲۲  فلسفه   سپی  اطلىس   ۱۰۰
ادی   ۱۲۳ ریاضی   پانیذ اقتصاد  ۱۰۱  اقتصاد بازرگاىن    سا   
ر شیشه گر زاده  ۱۰۲  مدیریت بازرگاىن     یسه سلطاىن نژاد  ۱۲۴ ریاضی     
یط ز  ت   عسل  نىس   ۱۲۵ شیمی    ار عبدی   ۱۰۳   ند    
یط ز  ت   پارمیس امري اعالئی   ۱۲۶ ریاضی   اهله سعاديت   ۱۰۴   ند    
مد     ۱۰۵  شیمی   آ  ا دالوری   ۱۲۷  مدیریت   عاطفه فرید   
 ز  ت   گلناز یعقوىب   ۱۲۸  ادبیات   الناز تىق زاده   ۱۰۶
 شیمی   رومینا بذل   ۱۲۹ حقوق  نی و فرھی   ۱۰۷
انه وھاب آقایی   ۱۰۸  ز  ت   پانته آ  د آرشك   ۱۳۰ ادبیات  ر  
 پرستاری   عقیق طھراىن مقدم   ۱۳۱ حقوق  پرستو برنا   ۱۰۹
 ز  ت شنا    س  عبا  حبىش   ۱۳۲  ریاضی   موژان خیاممي   ۱۱۰



   سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای
   دا  گاه  ران

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
  علوم اج عی   معصومه  دوی   ۱۵۵   ند  کشاورزی   ناز کشاورزی   ۱۳۳
ی   ۱۵۶ شیمی  پریا حسني زاده   ۱۳۴   ادبیات  ھانیه صا  
  مدیریت بازرگاىن   شقایق قنربیان   ۱۵۷  ند  کشاورزی  یامسني دنبلی   ۱۳۵
  ادبیات  مانا  ارمکان   ۱۵۸ ز  ت شنا    الناز کیاور   ۱۳۶
 حسابداری   نازنني ص   جو  ۱۵۹  مدیریت بازرگاىن  سارا طرزی   ۱۳۷
 ریاضی    شني متولیان   ۱۶۰ علوم آزما  گاھی   ناز جالىل   ۱۳۸
  شیمی   فاطمه قاسم پور نیك فرجام  ۱۶۱  ند  صنایع چوب  آىن خالویان   ۱۳۹
  می روبیولوژی   زھرا  ویاىن   ۱۶۲ ز  ت شنا     دیه عبد الباقی   ۱۴۰
  شیمی   مونا اشرف خراساىن   ۱۶۳ کشاورزی  ند   آرمیتا سریر افزار   ۱۴۱
  شیمی   سوگل اف ار   ۱۶۴ ز  ت شنا    سارا ھاویان  ۱۴۲
اری   ۱۴۳   شیمی   ن ار      ىش   ۱۶۵ اقتصاد  مرمي   
 می روبیولوژی   سا حیدری   ۱۶۶ مدیریت بازرگاىن   پیونیك آ وس   ۱۴۴
 شیمی   ن ار  زادی   ۱۶۷  ز  ت شنا    اهلام املاسیان   ۱۴۵
  ند  کشاورزی     ناز کشاورزی   ۱۶۸ مدیریت بازرگاىن   سارا واحدی   ر    ۱۴۶
 حسابداری   نی ناز فاضلی   ۱۶۹ ز  ت شنا    پارمیدا حاجی مناىف   ۱۴۷
 مدیریت   شیدا مرتضوی   ۱۷۰ شیمی  نازنني حاجی ھا  ۱۴۸
 فلسفه   آھو مستوىف   ۱۷۱ ز  ت شنا    س  عبا  حبىش   ۱۴۹
  حسابداری   نی ناز حسیىن   ۱۷۲ حقوق  ش  فرزاد منش   ۱۵۰
 حقوق  الناز محیدیه   ۱۷۳   ند  کشاورزی  نازنني وفایی   ۱۵۱

  اقتصاد بازرگاىن   عطیه مشس اشگوری  ۱۷۴ حقوق   پر  ا مل ويت   ۱۵۲
 حقوق  مسن رحیمی   ۱۷۵  مدیریت بازرگاىن    رتن امري فرقاىن   ۱۵۳

  مدیریت   سی  تبسم مريزایی   ۱۷۶   ند  کشاورزی  سید شکیبا معتضدی  ۱۵۴



   سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريستان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای
   دا  گاه  ران

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
 روا  نا    مرمي ندميی   ۱۹۹ حقوق  آرین برجیان   ۱۷۷
  ند  معماری   کیاندخت عباس آباد  ۲۰۰  مدیریت بازرگاىن  واحدی   ر سارا   ۱۷۸
رایی  ۱۷۹   ند  شیمی    ار عبدی   ۲۰۱ جغرافیا  تندیس مري   
  ند    مپیوتر   یامسن دلپسند مقدم   ۲۰۲ حقوق  زھرا پور نعمت   ۱۸۰
  ند  شیمی   زھرا روح املني   ۲۰۳  فلسفه    سا مقدس زاده  ۱۸۱
د  ۲۰۴  مدیریت بازرگاىن   فرشته طالب کوله  ۱۸۲  اقتصاد   آپامه  رزوی   
اىن   ۱۸۳ ی    حقوق  شھرزاد افرند   ۲۰۵ حقوق  غزاله ا

 ادبیات  مرمي فرحنا کیان  ۲۰۶ فیزیك   معصومه بازرگاىن   ۱۸۴
 حقوق  ن ني ا اری   ۲۰۷  ریاضی   ھلیا خیاىم   ۱۸۵

 ادبیات   مرجان فردو    ۲۰۸  ریاضی   عارفه سید آقا مريی   ۱۸۶
 روا  نا     دن  ىم   ۲۰۹  فیزیك   سپی  صیاد  ۱۸۷
 حقوق  نازنني حبیىب   ۲۱۰  فیزیك  آ شا مخسوی   ۱۸۸

 اقتصاد   پریا مري حاج  ۲۱۱ روا  نا    مرمي مازىن   ۱۸۹
 حقوق  عسل اخوان   ۲۱۲ حقوق  مرمي عرب عامری   ۱۹۰

 فلسفه   نیلوفر رضایی   ۲۱۳  می روبیولوژی  شريین والیی   ۱۹۱
 حقوق  نیلوفر یعقوب پور  ۲۱۴ مدیریت بازرگاىن   آرمینا حاجی جعفر   ۱۹۲

 ادبیات   افسانه عبد اهلی راد  ۲۱۵ حقوق  حوری السادات  کلی  ۱۹۳
 حقوق   پر  ا مل ويت   ۲۱۶ حقوق  اهلام رمضاىن   ۱۹۴
  علوم اج عی   پرستو کوکىب   ۲۱۷  روا  نا  بالیىن   ھدیه کنوز   ۱۹۵
اریان  ۲۱۸ حقوق  غزاله یعقوىب  ۱۹۶  حقوق  عطیه   

  جغرافیا  ش  ایدی   ۲۱۹ حقوق  آرزو  شاىن   ۱۹۷
  ند   مپیوتر   عطیه پزشکی   ۲۳۰  ادبیات   شاد  اجراىن   ۱۹۸



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
    ريخواجه 

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
     ۲۳   ند  شیمی   صدف افشار قلی   ۱

     ۲۴  ند  صنایع   ارمغان د اىن   ۲

     ۲۵  ند   مپیوتر   ارغوان ارجخند نیك   ۳

فصی ی  ۴      ۲۶  ند   فن آوری اطالعات  فرناز 

     ۲۷  ند  شیمی   روژین  ما  اھی   ۵

     ۲۸  ند  صنایع   نغمه سل ن آھی   ۶

    ۲۹  ند   مپیوتر   پانته آ قرباىن قاضی   ۷

     ۳۰  ند   مپیوتر   غزال قصابیان   ۸

     ۳۱ فیزیك   کیانا طالب پور   ۹

     ۳۲ فیزیك   دنیا ریاضی صدری   ۱۰
     ۳۳ فیزیك   آماندا شاھیدیان   ۱۱
ر شاه حسی یان  ۱۲      ۳۴ ریاضی     
     ۳۵ فیزیك   صدف حاجی  ۱۳
۱۴     ۳۶     
۱۵     ۳۷     
۱۶     ۳۸     
۱۷     ۳۸     
۱۸     ۴۰      
۱۹     ۴۱      
۲۰     ۴۲      
۲۱     ۴۳      
۲۲     ۴۴      



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
   عالمه طباطبائی

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
 حقوق  ھیال افراشته   ۲۳  اقتصاد صنعىت   مونا نراقی   ۱

ه ای   ۲ گن   حقوق   دیه فرحد  ران   ۲۴ علوم سیا    نیلوفر 

 حقوق  پانیذ شکرایی فرد  ۲۵ علوم ارتباطات   سپی  مشعشع  ۳

 حقوق  ن ار خاىن کلھرودی   ۲۶ مدیریت و برنامه ریزی   پریا اسفندیاری  ۴

 حقوق  ھلیا رضواىن حقیىق   ۲۷ علوم اقتصادی  روژین رضایی   ۵

 حقوق  پگاه گشایش   ۲۸ علوم تربیىت     مي اع دفر   ۶

 حقوق یامسن  سلی   ۲۹ حسابداری   سوگل سید شا    ۷

 حقوق  ای  فھیمی راد   ۳۰ مدیریت بازرگاىن   نیلوفر کلھر   ۸

مدیاننیلوفر   ۳۱ علوم سیا   فاطمه  دوی   ۹  حقوق    

ی   ۱۰      ۳۲ علوم سیا      مي فر  
     ۳۳ مدیریت بازرگاىن  غزل مکری   ۱۱
     ۳۴ زبان ان لیىس   عسل قامسی   ۱۲
     ۳۵ حسابداری   رامونا  مي پور  ۱۳
     ۳۶ علوم سیا    نیلوفر رھربی   ۱۴
     ۳۷ حسابداری   رعنا عابدین   ۱۵
     ۳۸ ادبیات  سپی  بیابني   ۱۶
     ۳۸ علوم ارتباطات   طالىب ی انه  ۱۷
      ۴۰ حقوق   ن ار پور ا القاسم  ۱۸
      ۴۱ حقوق   ناز آقا نبايت  ۱۹
      ۴۲ حقوق  نی ناز روحاىن  ۲۰
اىن   ۲۱       ۴۳ حقوق  لیال اذربا  
      ۴۴ حقوق  مرضیه سید قندی   ۲۲



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
  دا  گاھھای شھرستا ا

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
     ۲۳   ند  صنایع قزوین   ن ار جباری   ۱
     ۲۴   ند  شھرسازی گیالن   مرجان منظور نیازی   ۲
     ۲۵   ند  شھرسازی گیالن  عاطفه صادقی شھرکی  ۳
     ۲۶   ند  صنایع فارس   فرناز مادون  ۴
ریىش   ۵      ۲۷   ند  معماری شاھرود  دل آرام   
     ۲۸  ند  شیمی گیالن   شادان  ظم پور   ۶
    ۲۹  ند  صنایع قزوین   تارا قوانلونیا   ۷
     ۳۰ اقتصاد نظری ساری   نی و شوکىت   ۸
     ۳۱  ند  صنایع قزوین   صدف آقا بی ی   ۹
     ۳۲ پزشکی اصفھان  اهلام اهلی تبار   ۱۰
     ۳۳ داروسازی مشھد  مرمر  زادی   ۱۱
     ۳۴ پزشکی گیالن  نینا   ت پناه  ۱۲
     ۳۵ پزشکی اصفھان  سریرا شھنواز   ۱۳
     ۳۶ دندانپزشکی قزوین   غزل علویان  ۱۴
     ۳۷ ز  ت و می روبیولوژی  شان  مارال قائدی   ۱۵
     ۳۸ گیالنز  ت شنا    شب  تلوری   ۱۶
     ۳۸ حسابداری شرياز  شادان جان  ار   ۱۷
      ۴۰ داروسازی تربیز   آرزو  ر  ر   ۱۸
      ۴۱ پزشکی علوم پزشکی   الناز جھش   ۱۹
۲۰     ۴۲      
۲۱     ۴۳      
۲۲     ۴۴      



   ان نرجس  در بعضی از دا  گاھھای  سراسری  رنامه گروھی کن ور دانش آموزان دبريست
  شریفدا  گاه صنعىت 

  رشته   نام و نام خا ادگی     رشته   نام و نام خا ادگی   
     ۲۳   ند  شیمی   مرضیه اسدی بیدمشکی   ۱
     ۲۴   ند  شیمی   فرزانه جوامنرد قصاب   ۲
     ۲۵   ند  شیمی   مسريا سالور   ۳
     ۲۶   ند  شیمی   الناز سادات نبوی   ۴
     ۲۷   ند  ھوا و فضا   شیوا جھا  ريی   ۵
     ۲۸  ند  شیمی   ن ار قاسم زاده  ۶
    ۲۹ ریاضی   زھرا سندیاىن   ۷
     ۳۰  ند  شیمی   پرنیان فاضل نیا  ۸
     ۳۱  ند  شیمی   پریناز آقاجاىن   ۹
۱۰     ۳۲     
۱۱     ۳۳     
۱۲     ۳۴     
۱۳     ۳۵     
۱۴     ۳۶     
۱۵     ۳۷     
۱۶     ۳۸     
۱۷     ۳۸     
۱۸     ۴۰      
۱۹     ۴۱      
۲۰     ۴۲      
۲۱     ۴۳      
۲۲     ۴۴      



  
  


