
 بین المللی ذرات بنیادی   کالس 

 1401اسفندماه    24

 پذیرفته شدگان 

 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 mobinaebrahim1385@gmail.com دهم  فرزانگان امین نجف آباد  ابراهیم، مبینا  1

 fazebi123@gmail.com دهم  ۵فرزانگان  ابراهیمی، فاطمه 2

 kimia.a1638@gmail.com دوازدهم  حضرت خدیجه  آتش افروزنه، کیمیا  3

 zahmadkhani01@gmail.com دوازدهم  شاهد رستگار احمدخانی، زینب 4

 mlkysara14@gmail.com یازدهم  فرزانگان حضرت زینب)س(  احمدملکی، سارا  ۵

 mehrad144@gmail.com دوازدهم  باقرالعلوم احمدی، مهراد 6

 fa1400arbabi@gmail.com دوازدهم  شاهد نجابت  اربابی، فاطمه 7

 elyas6691@gmail.com دوازدهم  یزدانشناس اربابیان، محدثه  8

 farjmandi116@gmail.com دوازدهم  قدسیه ارجمندی، فاطمه  9

 zeynab.sakee5784@gmail.com دوازدهم  شاهد  آروانه، زهره 10

 ftmh1357@gmail.com دوازدهم  پانزده خرداد آریائی، فاطمه 11

 g1383a@gmail.com دوازدهم  2فرزانگان  اسدی، گ  12

 aliasady2451@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار اسدی، معصومه 13

 sanaesmaelifar@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  فر، ثنا اسماعیلی 14

 samaesmaelifar@gmail.com یازدهم  7 فرزانگان فر، سما اسماعیلی 1۵

 parinianasghari84@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  اصغری، پرنیان 16

 majideslahi@gmail.com دوازدهم  امام خمینی اصالحی، مجید  17

 romina.eftekhari.p6@gmail.com یازدهم  7 فرزانگان افتخاری، رومینا 18

 sara.eftkhari20@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  افتخاری، سارا 19

 im.tinaafshar@gmail.com دوازدهم  هشتگرد  ۵فرزانگان  افشار، تینا  20

 felixxarr12@email.com دهم  ۵فرزانگان  افشار، فاطمه 21

 aghashahikiana@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  آقاشاهی، کیانا  22

 seyed1997mohamad@gmail.com دوازدهم  شهید حجازی  اقامحمدی، سیده زهرا 23

 akbaryhnanh664@gmail.com دوازدهم  فرزانگان اکبری، حنانه 24

 thedaqmailbox@gmail.com دوازدهم  خرد قشم امینی، دانیال  2۵

 farhanansari1384@gmail.com دوازدهم  ابیطالبنمونه دولتی علی بن  انصاری، فرهان  26

 izadizahra1397@gmail.com دوازدهم  زینب کبری  ایزدی، زهرا 27

 badparmasoomeh@gmail.com یازدهم  فرزانگان بادپر، معصومه 28

 rezabaazm@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  باعزم، نیکتا  29

 sarabdychy@gmail.com دوزادهم  نمونه رضوان  بدیچی ریکی، سارا 30

 zeinabbadihi@yahoo.com دوازدهم  حضرت معصومه  بدیهی، زینب 31

 sara36.br@gmail.com دوازدهم  فرهنگ برزگرپور، سارا  32



 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 barzekarh@yahoo.com دوازدهم  پیامبر اعظم  برزه کار، حسین 33

 bqazal80@gmail.com دوازدهم  ۵انگان فرز بشارتی، غزل 34

 parianamdari@yahoo.com دوازدهم  حضرت زهرا  بهادران، پرنیان  3۵

 yaldabnj@gmail.com دوازدهم  الغدیر بهرام نژاد، یلدا  36

 ab8384kord@gmail.com دوازدهم  قدس  بهمنی، علی  37

 sainabeikzade@gmail.com یازدهم  ۵فرزانگان  بیک زاده، ساینا  38

 fatemepash84@gmail.com دوازدهم  رحمت  پاشایی، فاطمه  39

 mrparhizgar1359610@gmail.com دوازدهم  شاهد ام ابیها  پرهیزگار، فاطمه 40

 m.poorbabaie@gmail.com یازدهم  فرزانگان حضرت زینب  پوربابایی، مهرسا 41

 bano.iranie@gmail.com دهم  فرزانگان پورمحمود، نرگس 42

 reyhanepirjany@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار مالرد پیرجانی، ریحانه 43

 ahmadpiroozahmad40@gmail.com دوازدهم  هنرستان حدید  پیروزان، احمد  44

هنرستان نمونه دولتی امام   ترکمانی، رضا  4۵

 خمینی 

 torkamani166@gmail.com دوازدهم 

 mehran.mm.taghizadeh@gmail.com دوازدهم  نمونه خیامی تقی زاده، مهران  46

 ana.tavakolian2006@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  توکلیان، آنا  47

 jabbareef@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار جباری، فاطمه 48

 jfrymhdyh32@gmail.com دوازدهم  حضرت زینب )س(  جعفری، خدیجه  49

 f_jalali71@yahoo.com دوازدهم  فدک  جاللی، فاطمه ۵0

 hoorsahajmalii@gmail.com یازدهم  1فرزانگان  حاج ملی، هورسا  ۵1

 hasanabadifateme869@gmail.com دوازدهم  فاطمیه حسن آبادی، فاطمه ۵2

 koh200620@gmail.com دوازدهم  یکتایی  حسن زاده، زهرا ۵3

 hassanialireza59@gmail.com دوازدهم  نام آوران البرز  حسنی سجزی، علیرضا ۵4

 fa.ho.panahi@gmail.com دوازدهم  شهید قصری حسین پناهی، فرید  ۵۵

 denizhkish@gmail.com یازدهم  1فرزانگان  حق کیش، دنیز  ۵6

 m6135217@gmail.com دوازدهم  راه زینب  حقیقی، مهتاب ۵7

 hmdaslfatmh@gmail.com دوازدهم  سهام خیام حمداصل، فاطمه ۵8

 foridip8@gmail.com دوازدهم  باقرالعلوم اهللحیدری، روح ۵9

 hiedarizahra@chmail.ir دوازدهم  فاطمیه حیدری، زهرا  60

 smtaleby84@gmail.com یازدهم  4فرزانگان  حیدریان، فاطمه  61

 fatima.kh9986@gmail.com دهم  1فرزانگان  خرسندنیا، فاطیما  62

 amynkhdryan3@gmail.com دوازدهم  استاد شهریار خضریان، امین 63

 hananeh13h83@gmail.com دوازدهم  2خدیجه کبری  خلیلی، حنانه 64

 bseyed9084@gmail.com دوازدهم  شاهد  خواجه عرب، فاطمه 6۵

 sina.khajavi.1384@gmail.com دوازدهم  صالح الدین ایوبی  خواجوی، سینا  66

 khaterehkhayatzadeh@gmail.com دهم  ۵فرزانگان  خیاط زاده، خاطره  67

 zhradadresy@gmail.com دوازدهم  الزهرا  دادرسی، فاطمه 68



 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 mahdidahim1384@gmail.com دوازدهم  استاد شهریار داهیم، مهدی  69

 dorjdarmohammad85@gmail.com دوازدهم  شهید بهشتی رویدر درج در، محمد  70

 sh_darvishi@yahoo.com دوازدهم  شهید صادقی  درویشی، شادمان  71

 rfati5985@gmail.com دهم  فرزانگان رحمانی، فاطمه 72

 shywarhymy63@gmail.com دوازدهم  منوسطه دوم دکترحسابی رحیمی، شیوا  73

 nachirwankhankurdestan83@gmail.com دوازدهم  علم و دین  رستگار، کارو  74

 rostamirazieh342@gmail.com دوازدهم  شاهد رستگار رستمی، راضیه  7۵

 fr122602@gmail.com دوازدهم  قدسیه رشیدی، زهرا 76

 reyhanehrezazadeh4@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  رضازاده سفیده، ریحانه  77

 poorjafarzahra1357@gmail.com دوازدهم  سلمان فارسی  رضایی، الهه 78

 iranvahdat7@gmail.com دوازدهم  مدرس رفیعی، محمد مهدی  79

 soofiareisi@gmail.com دوازدهم  عفت رئیسی، فاطمه 80

 erfanraese5@gmail.com دوازدهم  خمینی شهر اژه ای  رئیسی، محمد عرفان  81

 yousof4474@gmail.com دوازدهم  معراج رئیسی، یوسف 82

 rsaghari2018@gmail.com دوازدهم  مالک اشتر ساغری، رضا  83

 zakaryasamkan1364@gmail.com دوازدهم  صالح الدین سام کن، ذکریا  84

 sogandsetayesh614@gmail.com دوازدهم  ابطحی ستایش، سوگند  8۵

 srsharabwalfdl@gmail.com دهم  4 فرزانگان سرشار، ریحانه 86

 mobinasarhangi101@gmail.com دهم  فرزانگان سرهنگی، مبینا  87

 sahandian.hossein@gmail.com دوازدهم  آزادگان سهندیان، حسین 88

 kiana9120@gmail.com یازدهم  حضرت سکینه  سوری، کیانا  89

 itcmeyas@gmail.com دوازدهم  شاهد  سوری، محمد یاسین 90

 sayahiazra@gmail.com دوازدهم  نمونه دولتی حضرت زهرا  سیاحی، عذرا 91

 abtin.shahali@gmail.com دوازدهم  نمونه دولتی استاد مطهری شاه علی، امیر مهدی  92

 fatemehshahi8484@gmail.com دوازدهم  جهانمیرزایی  شاهی، فاطمه 93

 manisharifi973@gmail.com دوازدهم  علم و دین  شریفی، مانی  94

 nazanin.sh.9685@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  شعبانی، نازنین زهرا  9۵

 shokoohiparniyan@gmail.com دهم  3فرزانگان  شکوهی، پرنیان  96

 shakiba.reza.85@gmail.com دوازدهم  شریف  شکیبا، عبدالرضا  97

 reyhanehshsh1385@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  شهبازی، ریحانه 98

 shahrakiabas9999@gmail.com دوازدهم  امام خمینی شهرکی، عباس  99

 mehrnazmohammadi8445@yahoo.com دوازدهم  شهید حیدری  شیریزدی، افسرالسادات 100

 x.saraw2021@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  صادقی، سارا  101

استعداد های درخشان شهید   صفدری، مبین 102

 بهشتی شهرری 

 safdari.2461@gmail.com م دوازده

 mobina.zf8484@gmail.com دوازدهم  سما ضعیفی زاده، مبینا  103

 1a3v8a6@gmail.com دهم  فرزانگان رشت طالبیان، آوا 104



 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 sareberzhenf@gmail.com دوازدهم  ابطحی طاهری رودکناری، ساره 10۵

 fatemehameli2007@gmail.com دهم  فرزانگان عاملی، فاطمه  106

 abdih4009@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار مالرد عبدی پور، هستی 107

 asalaskarii83@gmail.com دوازدهم  پژوهشگران عساکره، عسل  108

 fatemeh.17bigloo@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  علی بیگلو، فاطمه 109

 alinejad.nasrin8585@gmail.com یازدهم  فرزانگان قرچک علی نژاد، نسرین 110

 alizadehali395@gmail.com دهم  حضرت معصومه  علیزاده، الینا  111

 fatemezahraghafari99@gmail.com دوازدهم  نمونه دولتی حجاب غفاری، گل نرگس  112

 fmylad62@gmail.com دوازدهم  قدس  فتحی، میالد  113

 hamedfathivand75@gmail.com دوازدهم  نمونه دین و دانش لردگان  وند، حامد فتحی 114

 mohammadjavadfarmanpour@gmail.com دوازدهم  مطهریشهید  فرمان پور، صبا  11۵

 naf.gho@gmail.com دوازدهم  یاس نبی  فرهمندفر، نرگس  116

 sarafallah954@gmail.com دوازدهم  کوکبیه  فالح نژاد، نگار  117

 soudehmirzaie@gmail.com دهم  فرزانگان قلم چی  قاری، شیده  118

 mg854620@gmail.com دوازدهم  عفاف  قاضی سعیدی، مهدیه 119

 asalghodrati2005@gmail.com دوازدهم  شهید نیکبخت  قدرتی، عسل  120

 alighadimi20162016@gmail.com دهم  فرزانگان قدیمی، فاطمه 121

 asalgho2005@gmail.com دوازدهم  کوثر قربانی، عسل 122

 farnaz.g.1484@gmail.com دوازدهم  رحمت  قالنی، فرناز 123

 fatemeh.ghelichii12@gmail.com دهم  1 فرزانگان قلیچی استاد، فاطمه  124

 faezeghanaty@gmail.com دهم  فرزانگان قناتی، فائزه  12۵

 fatemehgahraman724@gmail.com دوازدهم  نرگس  قهرمانی پور، مهدیه 126

 power401cell@gmail.com دوازدهم  زینبیه  کارگر کرم بستی، زینب 127

 mortezakamran1356@gmail.com دوازدهم  میرزاکوچک خان  کامران، مرتضی  128

 the_yangelixx@yahoo.com دهم  فرزانگان کامران، یسنا  129

 s.mirhabibi@yahoo.com دوازدهم  شهریور 17 کتابچی، منصوره 130

 soheilamillan123@gmail.com دوازدهم  مختارپور  کچاالن لو، سهیال  131

 yasaman.ku9@gmail.com دوازدهم  رویش کردی، فاطمه 132

 mmadadinia@gmail.com دهم  فرزانگان کرمی نژاد شلمزاری، هستی  133

 nargs.kamali.311@gmail.com یازدهم  فرزانگان کمالی، نرگس  134

 www.kaykhaei@ir دوازدهم  فرزانگان کیخایی، معصومه 13۵

 fatima2006space@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  گردمردی، فاطیما  136

 pinkneonsweater@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  گلچین پور، مشکات  137

 anahitagang359@gmail.com دوازدهم  سما گنج خانلو، اناهیتا  138

 royalslayer@gmail.com دوازدهم  شهید برهان عالی  گویلی، سبحان  139
royalslayer2310@gmail.com 

 amir.smr.aa99@gmail.com دوازدهم  نمونه خیامی لعل، امیر 140



 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 zn8752329@gmail.com دهم  فرزانگان شهدای سایپا  مالکی، زهرا 141

 yasamanm288@gmail.com دوازدهم  خرداد 1۵ محمدخواه، یاسمن 142

 r.mohammadi.t2007@gmail.com دهم  ۵فرزانگان  ریحانهمحمدی تحصیل،  143

 mohammadi2003ph@gmail.com دوازدهم  نمونه دولتی زنده یاد صادقی  محمدی نژاد، محمدجواد 144

 zohreh87079325@gmail.com دوازدهم  کیمیای سعادت  محمدی، زهره  14۵

 fa54598085@gmail.com دهم  4 فرزانگان محمدی، فاطمه 146

 m.mohamadi87@gmail.com دوازدهم  رازی  محمدی، محمود 147

 s.mohammadij1361@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار محمدی، نادیا  148

 reyhanehmahmoodi84@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  محمودی، ریحانه 149

 motahareh.mokh@gmail.com دهم  1فرزانگان  مختاری، مطهره 1۵0

 a.medadi1385@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  مدادی، عسل 1۵1

 parsamoradi002@gmail.com دوازدهم  قدس  مرادی، پارسا  1۵2

 pegah131mashayekhi@gmail.com دهم  فرزانگان اراک مشایخی، پگاه  1۵3

 hananemasoomi1383@gmail.com دوازدهم  شاهد ریحانه معصومی راد، حنانه  1۵4

 saba.13841221.7@gmail.com یازدهم  1فرزانگان  مقصودی، صبا 1۵۵

 hamidmgh65@gmail.com دوازدهم  10شهدا  ملک قاسمی، حمید  1۵6

 qolamreza0910.a@gmail.com دوازدهم  ابن سینا ملکی، غالمرضا 1۵7

 k.mombini1935@gmail.com دوازدهم  عترت ممبینی، کبری 1۵8

 akram.mahjoor@gmail.com دوازدهم  عفاف  مهجور لطف آبادی، اکرم 1۵9

 nana2005mu@gmail.com دوازدهم  کیمیا سعادت  موسوی، نادیا سادات  160

 farmomeni.1392@gmail.com دوازدهم  فرقدانی  مومنی، فرزانه  161

 rominamirzaii6@gmail.com دهم  3فرزانگان  میرزائی، رومینا  162

 mikayly84@gmail.com دوازدهم  نهضت میکائیلی، فاطمه 163

 samavatynayereh@gmail.com دوازدهم  نمونه دولتی فاطمه زهرا ناظمی شهری، فاطمه سادات 164

 ramtin1383ni@gmail.com دوازدهم  اباصالح المهدی ناوخاصی، رامتین 16۵

پژوهش سرای دانش آموزی  سیدسعدالهنبوی نژاد،  166

 فرهیختگان ایالم

 ssnabavi6@gmail.com دوازدهم 

 weryanajafi@gmail.com دهم  فرزانگان نجفی، دریا  167
ghamarnaznajafi@gmail.com 

 taran2005.fantasy@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  نشاطی، ترانه 168

 rmha20057@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  نصبری، رها 169

 safiehnouraei076@gmail.com دوازدهم  قدسیه نورایی، صفیه  170

 sajjadhedayatiasl@gmail.com دوازدهم  فرهنگیان متوسطه دوم هدایتی اصل، سجاد  171

 sabahemmati07@gmail.com دهم  ۵فرزانگان  همتی، صبا  172

 zahra.hizaji25@gmail.com دوازدهم  شهدای اقتدار هیزجی، زهرا 173

 verdizademohadese@gmail.com دوازدهم  شهید باهنر  زاده، محدثه ویردی 174

 baharvizhemohammadi@gmail.com دوازدهم  ۵ سلطانی ویژه محمدی، امیر محمد 17۵



 

 

 ایمیل  تحصیلی پایه   نام دبیرستان  نام خانوادگی، نام  ردیف 

 saraelyasi315@gmail.com دوازدهم  - الیاسی، سارا  176

 kimmobinatae.exol@gmail.com یازدهم  فرزانگان شهدای سایپا  یزدان پناه، مبینا  177

 sarayaghobi80@gmail.com دوازدهم  فرزانگان یعقوبی، سارا  178

 armitayousefi84@gmail.com دوازدهم  نمونه مائده  یوسفی، آرمیتا 179

 yosefi.welltec@gmail.com یازدهم  7فرزانگان  یوسفی، فاطمه  180


