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 شرکت کنندگان 

مقطع   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 
 تحصیلی 

 نشانی الکترونیکی 

 hossein.math.sharif@gmail.com یازدهم  ي اریدکتر شهر زهوشانیت ی، حسینآثم 1

 ejfa.tala8@gmail.com دهم  فرزانگان اجتهادي، فاطمه 2

 amirrahmadi818@gmail.com دهم  عالمه حلی ساوه  احمدي، امیررضا  3

 fateme.ordoonie@gmail.com یازدهم  فرزانگان اردونی، فاطمه 4

 starasadi84@gmail.com دهم  فرزانگان اسدي، ستاره 5

 m.bageri.1383@gmail.com یازدهم  فرزانگان باقري، مهدیه  6

 primeval_1993@yahoo.com دوازدهم  پا یسا يفرزانگان شهدا برهمن، مهسا  7

 pomaryam@gmail.com یازدهم  فرزانگان حضرت زینب  پوررحمت، مریم  8

 mrjfp1379@gmail.com دوازدهم  تیزهوشان شهید بهشتی جعفرپور، رضا  9

 setareh515j@gmail.com دهم   پا یسا يفرزانگان شهدا جعفري، ستاره 10

 baharchopani@yahoo.com یازدهم  فرزانگان چوپانی، بهاره  11

 brain.student.doc@gmail.com دهم  عالمه مجلسی  ، سینا یخیحاج ش 12

 leemary503@gmail.com دهم   فرزانگان یک ي، زهراحاج واحد 13

فرزانگان دوره دوم   حبیبی رجل، هانیه 14
 اسالمشهر 

 haniehhab@gmail.com دهم 

 hhedyeh83@gmail.com دهم  فرزانگان دوره دوم  حسینی، هدیه  15

 sadra.hesari.2003@gmail.com یازدهم    5یسلطان دیشه ي، ابوالفضل حصار 16

 m.h.haghighati@gmail.com یازدهم  شهید بهشتی حقیقتی، محمدحسین  17

 kiyana.04.khayati@gmail.com یازدهم  6فرزانگان  خیاطی، کیانا  18

 katikhayyami@gmail.com یازدهم  6فرزانگان  خیامی، کتایون 19

 mbynkhyrandysh@gmail.com یازدهم   شهید بهشتی خیراندیش، مبین 20

 ft.rajabi1399@gmail.com یازدهم  1فرزانگان  رجبی، فاطمه 21

 mahdirezaeiboroujeni82@gmail.com یازدهم  بهشتیشهید  رضایی، مهدي  22

 ali1382roosta@gmail.com دوازدهم   فرهنگیان باقرالعلوم روستا، علی  23

 korooshsaedy@gmail.com دهم  شهید بهشتی ساعدي، کوروش 24

 kingmohammadjavad1384@gmail.com دهم  عالمه حلی ساوه  ، محمدجوادايساوه  25



 haniehsajjdi5@gmail.com دهم  فرزانگان ي، کتایون سادات سجاد 26

 sekhavatfar.parmis@yahoo.com دهم  ربانی  سخاوت فر، پارمیس  27

سعیدي مقدم، ناعمه  28
 سادات

 naemeh1384@xn--yba دهم  فرزانگان دوره دوم 

 کی هیناح زهوشانیت سلطانی، افشین 29
 راز یش

 soltany.gas@gmail.com دهم 

 saaynna@gmail.com دهم  فرزانگان یک سلیمانی، ساینا  30

تیزهوشان شهید بهشتی  شریف پور، مهدي 31
 شهرکرد 

 mnnnmm064@gmail.com دوازدهم 

 hadi.sh8118@gmail.com دوازدهم   شهید بهشتی شریفی، هادي 32

درخشان  ياستعدادها شقایق، ارشیا 33
 کرج  کی ی سلطان دیشه

 arshia.sh.2324@gmail.com زدهم یا

 safdari.2461@gmail.com دهم   شهید بهشتی شهر ري ي، مبینصفدر 34

 mahshadmania@gmail.com دهم  فرزانگان یک کرج طاهري، مانیا  35

عباداله عموقین،   36
 محمدرضا

 ebad84.025@gmail.com دهم  شهید شهریاري

 kimiya12883@gmail.com دهم  فرزانگان شهداي سایپا  عباسی اول، کیمیا  37

 mobina.abdoli1513@gmail.com یازدهم  زینب فرزانگان حضرت  عبدلی، مبینا  38

 mrbzadhoo82@gmail.com دوازدهم  قم  ياریشهر دیشه عرب زاده، محمد  39

 ali138218fard@gmail.com دوازدهم  شهید بابالو فردي پور راکی، علی  40

 alisahebisssss@gmail.com دهم  شهید دکتر شهریاري فرمان بر، محمدجواد 41

 fatemenarjes.f@gmail.com یازدهم  فرزانگان فقیهی، فاطمه نرجس 42

 farzanegan512@gmail.com دهم   فرزانگان ورامین قاسمی، فریمهر 43

 yiwdwfud@yahoo.com دهم  فرزانگان دخترانه ورامین  قاسمی، فریمهر 44

( ره )   ینیامام خم قاسمی، محمدرضا  45
 برازجان 

 qasmym5@gmail.com   ازدهم ی

 yasinghasemi.english@gmail.com دوازدهم  شهید بهشتی قاسمی، یاسین  46

 melikaghd20041816@gmail.com دهم  1فرزانگان  قدیري، ملیکا  47

 gadimimahdi14@gmail.com دهم  فجردانش قدیمی، مهدي 48



  یبهشت دیسمپاد شه قربانی، صدرا  49
 مراغه

 ghorbanysetayesh6@gmail.com دهم 

 gholipour85sara@gmail.com دهم  فرزانگان یک اراك قلی پور، سارا 50

درخشان   ياستعداد ها کماري، امیررضا 51
 مرند  يعالمه جعفر

 amirrezakomariamirrezakomari@gmail.com دهم  

درخشان  ياستعدادها محمودي، علیرضا 52
 کرج  کی ی سلطان دیشه

 alireza456792@gmail.com دهم 

 alimokhtari112288@gmail.com دهم     5شهید سلطانی  مختاري، علی  53

 parnianmoradi111@gmail.com دهم  فرزانگان مرادي، پرنیان  54

 moradizahra504@gmail.com یازدهم  6فرزانگان  مرادي، زهرا 55

 z1361rajae@gmail.com دهم  فرزانگان مظلوم، فاطمه 56

 momenshayan@gmail.com دهم  2شهید دستغیب   مومن نسب، شایان 57

 alireza2003mahdavi@gmail.com یازدهم    5یسلطان دیشه ي، علیرضا مهدو 58

 tabibi_rad@yahoo.com دهم  عالمه حلی  مهندسی، علیرضا  59

 m.e.p.w1358@gmail.com یازدهم  فجر میرزایی، مهسا  60

 yasnanaderi@gmail.com دهم  فرزانگان یک اراك نادري، یسنا  61

درخشان   ياستعداد ها نبوي اصل، امیرحسین  62
 دوره دوم  اریاستاد شهر

 amirhosein.nabaviasl@gmail.com دوازدهم 

 parniyannakhie@gmail.com یازدهم  فرزانگان بیرجند نخعی، پرنیان 63

 atefehnaghipoor@gmail.com یازدهم  6فرزانگان  نقی پور، عاطفه 64

 mohaddesenouri33@gmail.com دوازدهم  فرزانگان نوري، محدثه 65

 nikeghbalelahe@gmail.com دوازدهم  معرفت نیک اقبال، الهه 66

هاشمی، سید   67
 محمدمهدي

درخشان   ياستعداد ها
 ياریدکتر شهر دیشه

 seyedmahdi32123@gmail.com یازدهم 

 mehran.hemmatyar1384@gmail.com دهم  ی دبهشتیشه زهوشانیت ، مهراناریهمت  68

 


