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

دگی    ا ادگی     رشته   نام و نام خا   رشته   نام و نام خا
ره  آواسیان   ١ روسازی   نا   پزشکی   ساناز لوالچی  ٢٣  دا

روسازی   سارا پویانا   ٢  پزشکی  مرمي السادات ھامشی   ٢٤  دا

ی  ٣ دات طر روسازی   آزاده السا سىن   ٢٥  دا  پزشکی  ا 

ھان   ٤ روسازی   ىل ىل   پزشکی  اره باقر زاده  ٢٦  دا

روسازی   مینو سادات حسیىن راد  ٥ وی   ٢٧  دا  پزشکی  نازنني 

ھسواری   ٦ ر   ٢٨ دندانپزشکی   ساویز شا تا  پزشکی  افسانه 

ا ط بیىن  طھراىن   ٧   پزشکی   نازنني  امحدی   ٢٩ دندانپزشکی  عسل 
 پزشکی  عسل بابا یی   ٣٠ دندانپزشکی  ھسىت سھراىب   ٨

 پزشکی  غزال   جباری زاده   ٣١ دندانپزشکی  سارا باباپور   ٩

ناھیتا افراسیاىب   ١٠  پزشکی  سارا   راد آبادی   ٣٢ دندانپزشکی  ا

لوھاب  ١١ جی عبدا  پزشکی  مرمي   قاىن   ٣٣ دندانپزشکی  رومینا حا

پور   ٣٤ دندانپزشکی  فاطمه شھروی   ١٢  پزشکی  سروناز ناظم 

مدیان  ١٣   پزشکی   زھرا اسدی   ٣٥ دندانپزشکی  ناز 
اىن فر   ١٤ ان س بابا زند   ٣٦ دندانپزشکی  آ  پزشکی  سروناز  

 پزشکی  نیلوفر خاىن   ٣٧ دندانپزشکی  طھورا   آزادی   ١٥

 پزشکی  ناز شریىف   ٣٨ پزشکی   یاس حریریان   ١٦

 پزشکی  ھسىت فرتاب پور   ٣٨ پزشکی  ادیت حق نظریان   ١٧

  دامپزشکی   سئویل رھ   ٤٠  پزشکی  آذین فرزاد  ١٨
راىن   ٤١  پزشکی  ھدیه صادقی   ١٩   دامپزشکی   لیال لن
تار   ٢٠   دامپزشکی   مژده شھروندی   ٤٢  پزشکی   افسانه 
  دامپزشکی  سپی عمیدی طھراىن   ٤٣  پزشکی  رومینا اثىن عشری   ٢١

بدی   ٢٢ نني  عا   دامپزشکی   دالرام مومىن   ٤٤  پزشکی   ناز
  



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

ادگی    ادگی     رشته   نام و نام خا   رشته   نام و نام خا
دیر   ٤٥   ند معماری   سپی استوار   ٦٧  ند معماری    اهلام 
یع   ش پوسىت   ٦٨  ند معماری   ارشني مازوجی   ٤٦  ند صنا
مپیوتر   پانته آ قامسی موحد  ٦٩  ند معماری   مانا طاھری   ٤٧  ند 
ری   ٤٨ مپیوتر   فرناز  یع   روشنك مددی   ٧٠  ند   ند صنا
سىف   ٤٩ انه   ند شیمی   نیلوفر جھان تاب   ٧١  ند شیمی   ر
شه ابراھمي زاده   ٥٠  ند معماری   اهله حسىن نژاد  ٧٢ ند معماری   ا
یع   الناز تاجیك   ٥١ بطن دستىت   ٧٣ ند صنا     IT  مانا خوش 

یع   شقایق رجایی   ٥٢ ىم   ٧٤ ند صنا جی   مرجان  ا  ند 
مپیوتر   رمیصاء رمحىت گواری   ٥٣ ميی پور  ٧٥ ند   ند شھرسازی  نیلوفر 
ده ربیعی   ٧٦ ند معماری   صبا زاھدی اصل   ٥٤ مپیوتر   سو  ند 
ا شعباىن   ٥٥ ميی  ٧٧ ند معماری   پر جی   مرجان  ا  ند 
یع   کیانا شکرچی   ٥٦ ميی پور  ٧٨ ند صنا  ند شھرسازی   نیلوفر 
ن شھروزی   ٥٧ مپیوتر   کتا   ند شیمی  پگاه زمان  ٧٩ ند 
مپیوتر   ستوده نژاد ر  ٨٠ ند معماری   پاىن قا فامیان  ٥٨  ند 
شاىن   ٥٩ گل   ند شھرسازی   اهلام سلطاىن سرشت   ٨١ ند معماری   سو
جی   ملودی مساعی   ٨٢ ند معماری   راستني برمکی   ٦٠ ا  ند 
یان  ٦١ فی ار  ن   ٨٣ ند شیمی   ن دات علو  ند معماری   مثني السا

مپیوتر  عاطفه کوچك دزفوىل  ٦٢   ند شیمی   تارا گودزیان   ٨٤  ند 
غ   ٦٣ یع   نرگس نیك با قا  جان   ٨٥  ند صنا   ند معماری   اهلام آ
ندوآب   ٨٦  ند معماری   اهلام امیىن   ٦٤ مپیوتر   مونا الیا میا   ند 
د زاده عبا آباد  ٨٧  ند شیمی   نینا باقری   ٦٥ یدا او ت   آ   ند 

ھی   ٦٦   ند معماری   مي تراىب  ٨٨  ند معماری   شني علیشا
  



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

ادگی    دگی     رشته   نام و نام خا ا   رشته   نام و نام خا
ری   شب علیزاده آذر   ٨٩   ریاضی   موژان خیاممي   ١١١  ند معما

ه خامنه   ١١٢  ند شیمی   آزاده فرد حبیىب   ٩٠  ریاضی   نا پ
 اقتصاد نظری   نیوشا یا   ١١٣  ند شیمی   آوا ندائی   ٩١

ن  ١١٤  ند عمران   سپی احسىن   ٩٢ بداری   سا زر  حسا
  علوم بازرگاىن   مي اسکندری   ١١٥  ند عمران   ترانه دالور   ٩٣
صفھاىن   ٩٤ انه عا ا ری   ی ر قامسی   ١١٦ ند معما  فلسفه و منطق   پگاه پو
ر   ١١٧ ند سازه   نازنني صادقی   ٩٥  اقتصاد  رین رضوا
عی   مارال جخاىل   ١١٨ ند کشاورزی   گلنوش عمیدی طھراىن   ٩٦  علوم اج
بیات  غزاله فرھادیه   ٩٧  علوم سیا   سا جوادنیا  ١١٩  اد
ا زندی چی  ١٢٠ حقوق  حورا معظمی   ٩٨ بیات   ملی  اد
ار   ٩٩ بداری   سپی صنعت ش خان بابا  ١٢١  حسا بیات  فر  اد
 علوم سیا   ش دارائی   ١٢٢  فلسفه   سپی اطلىس   ١٠٠
ادی   ١٢٣ ریاضی   پانیذ اقتصاد  ١٠١  اقتصاد بازرگاىن   سا 

 مدیریت بازرگاىن   یسه سلطاىن نژاد  ١٢٤ ریاضی   ر شیشه گر زاده  ١٠٢
نىس   ١٢٥ شیمی   ار عبدی   ١٠٣ ت   عسل  یط ز  ند 
ت   پارمیس امري اعالئی   ١٢٦ ریاضی   اهله سعاديت   ١٠٤ یط ز  ند 
مد    ١٠٥ ا دالوری   ١٢٧  مدیریت   عاطفه فرید   شیمی   آ

بیات   الناز تىق زاده   ١٠٦ ت   گلناز یعقوىب   ١٢٨  اد  ز
و فرھی   ١٠٧  شیمی   رومینا بذل   ١٢٩ حقوق  نی
انه وھاب آقایی   ١٠٨ بیات  ر د آرشك   ١٣٠ اد ت   پانته آ   ز
نا   ١٠٩  پرستاری   عقیق طھراىن مقدم   ١٣١ حقوق  پرستو بر
ىش   ١٣٢  ریاضی   موژان خیاممي   ١١٠ ت شنا   س عبا حب  ز

  



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

دگی    ا ادگی     رشته   نام و نام خا   رشته   نام و نام خا
دوی   ١٥٥  ند کشاورزی  ناز کشاورزی   ١٣٣ عی   معصومه    علوم اج
ی   ١٥٦ شیمی  پریا حسني زاده   ١٣٤ بیات  ھانیه صا   اد
  مدیریت بازرگاىن   شقایق قنربیان   ١٥٧ ند کشاورزی  یامسني دنبلی   ١٣٥
ت شنا   الناز کیاور   ١٣٦ بیات  مانا  ارمکان   ١٥٨ ز   اد
یت بازرگاىن  سارا طرزی   ١٣٧ بداری   نازنني ص جو  ١٥٩  مدیر  حسا
ھی  ناز جالىل   ١٣٨ گا  ریاضی   شني متولیان   ١٦٠ علوم آزما
یع چوب  آىن خالویان   ١٣٩   شیمی   فاطمه قاسم پور نیك فرجام  ١٦١ ند صنا
یه عبد الباقی   ١٤٠ ت شنا   د ویاىن   ١٦٢ ز روبیولوژی   زھرا    می
  شیمی   مونا اشرف خراساىن   ١٦٣ کشاورزی ند  آرمیتا سریر افزار   ١٤١

ت شنا   سارا ھاویان  ١٤٢ ار   ١٦٤ ز گل اف   شیمی   سو
اری   ١٤٣ ىش   ١٦٥ اقتصاد  مرمي  ار       شیمی   ن
وس   ١٤٤ نیك آ رگاىن   پیو یت باز روبیولوژی  سا حیدری   ١٦٦ مدیر  می
ت شنا   اهلام املاسیان   ١٤٥ زادی   ١٦٧  ز ار   شیمی   ن
ر   ١٤٦ رگاىن   سارا واحدی  یت باز  ند کشاورزی    ناز کشاورزی   ١٦٨ مدیر
جی مناىف   ١٤٧ ت شنا   پارمیدا حا ناز فاضلی   ١٦٩ ز بداری   نی  حسا
 مدیریت   شیدا مرتضوی   ١٧٠ شیمی  نازنني حاجی ھا  ١٤٨
ىش   ١٤٩ ت شنا   س عبا حب  فلسفه   آھو مستوىف   ١٧١ ز

ناز حسیىن   ١٧٢ حقوق  ش فرزاد منش   ١٥٠ بداری   نی   حسا
فایی   ١٥١ نني و یه   ١٧٣  ند کشاورزی  ناز  حقوق  الناز محید

ويت   ١٥٢ ا مل   اقتصاد بازرگاىن   عطیه مشس اشگوری  ١٧٤ حقوق   پر
یت بازرگاىن  رتن امري فرقاىن   ١٥٣  حقوق  مسن رحیمی   ١٧٥  مدیر

معتضدی  ١٥٤   مدیریت   سی تبسم مريزایی   ١٧٦  ند کشاورزی  سید شکیبا 
  



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

ادگی    دگی     رشته   نام و نام خا ا   رشته   نام و نام خا
نا   مرمي ندميی   ١٩٩ حقوق  آرین برجیان   ١٧٧  روا
رسارا   ١٧٨ خت عباس آباد  ٢٠٠  مدیریت بازرگاىن  واحدی   ند معماری   کیاند
رایی  ١٧٩ یس مري   ند شیمی   ار عبدی   ٢٠١ جغرافیا  تند
 ند  مپیوتر   یامسن دلپسند مقدم   ٢٠٢ حقوق  زھرا پور نعمت   ١٨٠
روح املني   ٢٠٣  فلسفه   سا مقدس زاده  ١٨١  ند شیمی   زھرا 

له  ١٨٢ د  ٢٠٤  مدیریت بازرگاىن   فرشته طالب کو رزوی   اقتصاد   آپامه 
اىن   ١٨٣  حقوق  شھرزاد افرند   ٢٠٥ حقوق  غزاله ای

یك   معصومه بازرگاىن   ١٨٤ بیات  مرمي فرحنا کیان  ٢٠٦ فیز  اد
اری   ٢٠٧  ریاضی   ھلیا خیاىم   ١٨٥ ني ا  حقوق  ن

بیات   مرجان فردو   ٢٠٨  ریاضی   عارفه سید آقا مريی   ١٨٦  اد
یك   سپی صیاد  ١٨٧ ىم   ٢٠٩  فیز نا   دن   روا
شا مخسوی   ١٨٨ یك  آ  حقوق  نازنني حبیىب   ٢١٠  فیز

نا   مرمي مازىن   ١٨٩  اقتصاد   پریا مري حاج  ٢١١ روا
 حقوق  عسل اخوان   ٢١٢ حقوق  مرمي عرب عامری   ١٩٠

روبیولوژی  شريین والیی   ١٩١  فلسفه   نیلوفر رضایی   ٢١٣  می
یعقوب پور  ٢١٤ مدیریت بازرگاىن   آرمینا حاجی جعفر   ١٩٢  حقوق  نیلوفر 

کلی  ١٩٣ بیات   افسانه عبد اهلی راد  ٢١٥ حقوق  حوری السادات   اد
ويت   ٢١٦ حقوق  اهلام رمضاىن   ١٩٤ ا مل  حقوق   پر
لیىن   ھدیه کنوز   ١٩٥ نا با عی   پرستو کوکىب   ٢١٧  روا   علوم اج
اریان  ٢١٨ حقوق  غزاله یعقوىب  ١٩٦  حقوق  عطیه 

شاىن   ١٩٧ یدی   ٢١٩ حقوق  آرزو    جغرافیا  ش ا
اجراىن   ١٩٨ پزشکی   ٢٣٠  ادبیات  شاد  مپیوتر   عطیه   ند 

  



گاھھای ن نرجس  در بعضی از دا ور دانش آموزان دبريستا    سراسری رنامه گروھی کن
گاه  یلی ( راندا   )٩٠- ٩١سال 

ادگی    دگی     رشته   نام و نام خا ا   رشته   نام و نام خا
     ٢٥٣ ند مکانیك   مائ منتظری   ٢٣١

     ٢٥٤  ند صنایع  دخت کدخدازاده  ٢٣٢
     ٢٥٥ ند صنایع  فاطمه زراعت دوست  ٢٣٣
محزه  ٢٣٤      ٢٥٦ ند صنایع   پریا ا
وی   ٢٣٥      ٢٥٧  ند پلیمر   راحیل 

     ٢٥٨  ند کشاورزی  پارمیدا قامسی   ٢٣٦
     ٢٥٩ دندانپزشکی   رویا رجایی   ٢٣٧

د  ٢٣٨ روبیولوژی   سارا اع      ٢٦٠ می
     ٢٦١  ژنتیك   یامسني صراف زاده  ٢٣٩

ی   ٢٤٠      ٢٦٢  ند کشاورزی  دالرام مهدا
ظمی   ٢٤١ نا پور       ٢٦٣  ند گیاھی داروئی  مو

ش اشکواری  ٢٤٢ ربردی  فر      ٢٦٤  شیمی 

طبیعی   پانیذ امانت   ٢٤٣ بع       ٢٦٥ ند منا
بودی   ٢٤٤ ش  ئی  فر      ٢٦٦ شیمی دارو

     ٢٦٧  مدیریت بازرگاىن   یامسني خدایار   ٢٤٥
ح   ٢٤٦      ٢٦٨ مدیریت صنعىت   ناھید فال

     ٢٦٩ حقوق   ار برومند   ٢٤٧
بادی  ٢٤٨ گل طالب آ      ٢٧٠ حقوق   سو
ری   ٢٤٩       ٢٧١  سیسمت اطالعات جغرافیا  پانیذ 
     ٢٧٢ ھ اسالىم   مرمي آریا دوست   ٢٥٠

رگر فر  ٢٥١ ین        ٢٧٣ مدیریت بازرگاىن   مر
٢٧٤      ٢٥٢     

  


