
بريست ور دانش آموزان د ھی کن ھھای  سراسری رنامه گرو گا ن نرجس  در بعضی از دا    ا
گاه شىت دا     شھید 

ادگی    ادگی     رشته   نام و نام خا   رشته   نام و نام خا
ت شنا  مرجان کبريی   ٢٣  پزشکی   آوا صفر اوغلی   ١   ز

وی   ٢ ندانپزشکی   گلناز  ی   ٢٤  د گل مري پ ری   سو  حسابدا
ندانپزشکی   ر میزایی قلیلو  ٣ ر   ٢٥  د ت   ملیا شعاع پو  ز
دوی راد  ٤ ب  ندانپزشکی  ز ت   تالني وارطان قالوسیان  ٢٦  د  ز
روان  ٢٧  داروسازی   شرمني راز    ٥ نا  گاھی  ایر  علوم آزما
ت شنا   مروارید جواھری   ٦ ت   ملینا کوثری داریاىن  ٢٨ ز  ز
  علوم سیا   آزاده امري لو   ٢٩ پزشکی    نازنني جواھری   ٧
 مدیریت بازرگاىن  نازنني ثبويت   ٣٠ داروسازی   سایه فرزادی   ٨
گاھی   نیلوفر حسىن راد   ٩ ی  ٣١ علوم ازما گل مريپ ری   سو  حسابدا

مپیوتر   شادی دانش افروز   ٣٢ داروسازی   دریا  سارىم   ١٠  ند 
ندی   ٣٣ حقوق   تا امرينیا   ١١ ری   نیلوفر ز  ند معما

ر   ١٢ ری    پگاه حیدری   ٣٤ پزشکی   فرزانه نىب پو  ند معما
گل کیھاىن   ١٣ یع   نازنني جباری   ٣٥ داروسازی   سو   ند صنا
ندانپزشکی   نیلوفر غریبیان   ١٤ ر   ٣٦ د یع  مژده صنعت   ند صنا
ری   نیلوفر علیمی  ١٥ ری   دیه نیك فرجام   ٣٧ حسابدا  ند معما

یك   ساینا منصف  ١٦ یع  مائ السادات طباطبایی   ٣٨ فیز  ند صنا
یك   یامسن محیدی   ١٧ یان   ٣٨ فیز یع   زھرا حسی  ند صنا
یان   ١٨ یك   ساناز افشار یك   گلناز قادری   ٤٠  فیز   فیز
یق قشقایی   ١٩ یك   شقا   شیمی   یامسن صنعوی   ٤١  فیز
ی   ٤٢  ریاضی   شب امحدی   ٢٠ یك   یامسن خلیل بی   فیز
  ریاضی   زاد خسروی   ٤٣  ریاضی   سا موذىن   ٢١

یك   تاب صارم اسالىن  ٤٤  حقوق   ساناز عباس زاده   ٢٢   فیز
  



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

ادگی    دگی     رشته   نام و نام خا ا   رشته   نام و نام خا
ا نیك آیني   ٤٥   حقوق  سیوا  خطیىب  ٦٧  حقوق   د
نا   تا صادق عابدین   ٦٨  اقتصاد  شراره یاغشىن   ٤٦  روا
 مدیریت بازرگاىن   زھرا ناھید پور   ٦٩  اقتصاد   سا رحیمی   ٤٧
براھیمی   ٤٨ ار پور ا رام زاده   ٧٠  حقوق   ن ني   مدیریت صنعىت   ن
وییه   ٧١  زبان خارجه  میرتا زیناىل   ٤٩ ا نی   روان شنا بالیىن   الی
ا خلیلیان   ٥٠  روان شنا   مونا  آقا مريی   ٧٢ حقوق   پر
بیات  رکسانا رحیمی   ٥١  علوم سیا   مانا حسیىن دادرس   ٧٣ اد

بداری   دن لطیىف   ٥٢ نا   احسانه زنبلی   ٧٤ حسا  روا
ىب   ٥٣ یىن   ٧٥  اقتصاد   فام من  علوم سیا   نازىل ز
نا   مژده سادات ایزد   ٥٤ نا   شیوا سادات شفیق   ٧٦ روا  روا
لیىن   مرمي باقری   ٥٥ نا با بان   ٧٧  روا لیىس   پگاه   زبان ان
وو   ٥٦ ار  سادات  نا   ن ت   مرجان املاسیان  ٧٨  روا  ز
وریان   ٥٧ ی بیات   نا گر مدیان   ٧٩ اد  شیمی   زھرا 
لیىن   غزل قدو   ٥٨ نا با یی   ٨٠ روا ت   شھرزاد اھدا  ز
ا خوشنویس   ٨١ فلسفه  ترانه یا  ٥٩ ت   نی  ز
مدی   ٨٢ حقوق   زھرا سیف اهلی   ٦٠ یع  میرتا   ند صنا
انه مسن یزد جردی  ٨٣  حقوق   نیلوفر حریری   ٦١  زبان   ی

ذری   ٦٢ ی  ھی   ٨٤  حقوق   نی ت شنا   شقایق شفا  ز
ین  اردبیلی   ٦٣ یع   تا جوادیان   ٨٥ حقوق  شري  ند صنا
ني صابری   ٦٤ مپیوتر   ساناز صبويت   ٨٦ حقوق  ن  ند 
واىن   ٦٥ یان   ٨٧ حقوق  نرگس  یع   نازنني بلور  ند صنا

 ریاضی   دریا  سیف   ٨٨ حقوق  شقایق شقىف فرد   ٦٦
  



ور دانش آموزان دبريست گاھھای  سراسری رنامه گروھی کن   ان نرجس  در بعضی از دا
گاه  شىتدا   )٩٠-٩١سال(  شھید 

ادگی    ادگی     رشته   نام و نام خا   رشته   نام و نام خا
      ١١١  شیمی   مرضیه اسدی   ٨٩

د قصاب   ٩٠      ١١٢  شیمی   فرزانه جوامنر
     ١١٣  شیمی   مسريا سالور  ٩١

     ١١٤  ند شیمی   الناز سادات نبوی   ٩٢
ريی   ٩٣       ١١٥  ند ھوا و فضا   شیوا جھا
ار قاسم زاده   ٩٤      ١١٦ ند شیمی   ن
ربردی   زھرا سندیاىن   ٩٥      ١١٧ ریاضی 
     ١١٨ ند شیمی   پرنیان فاضل نیا   ٩٦
     ١١٩  ند شیمی   پریناز آقاجاىن   ٩٧
     ١٢٠ حقوق   اهله ذا   ٩٨
     ١٢١  حسابداری  عسل شاھید   ٩٩
شىت   ١٠٠ داشت حرفه ای   عاطفه       ١٢٢  ند 
ا کشاورزیان   ١٠١      ١٢٣ برنامه ریزی جغرافیا  پر

دامن   ١٠٢      ١٢٤ مدیریت شھری   سباپا
١٢٥     ١٠٣     
١٢٦     ١٠٤     
١٢٧      ١٠٥     

١٢٨      ١٠٦     
١٢٩     ١٠٧     
١٣٠     ١٠٨     
١٣١     ١٠٩     
١٣٢      ١١٠     

  


