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درادن

يداع نآ    لاغا  نای ، شاد  ، دیو                 



 

 پایه  رتبه  رشته تدریس نام مدرسه نام ونام خانوادگی 

 دهم  اول آمادگی دفاعی  سمیه  مریم برهانی پور

 دهم  دوم آمادگی دفاعی  آزاده میگون  منیر سادات هادوی 

 دهم  اول آمادگی دفاعی  علم و ادب  اسماعیلی محمد آقای

 دهم  دوم آمادگی دفاعی  نسیم سحر  فاطمه نیری

 دوازدهم  اول آمادگی دفاعی  امام حسن مجتبی )ع(  طمه توکلی نیکفا

 دوازدهم  دوم آمادگی دفاعی  یادگار امام )ره(  مریم سادات حسینی

 دوازدهم  اول آمادگی دفاعی  هنرستان فضه مقدسه دوستی 

 ویازدهم   دهم اول تاریخ شکوفه وسپهر  شهال چابکسوار 

 دهم  دوم تاریخ فرهنگ فاطمه داوودی 

 دوازدهم  اول تاریخ فرهنگ حسینیعفت 

 دوازدهم  دوم تاریخ هیات امنایی فدک  صدیقه نجفی

 یازدهم  اول تاریخ معاصر سپهر  دنیا عسگریان

 یازدهم  دوم تاریخ معاصر پیام  محسن جاللی

 دهم  اول جغرافیا فرهنگ مهسا سارنگ پور

 دهم  اول جغرافیا خرد  معصومه سعیدی

 دهم  دوم جغرافیا فرزانگان قدسی سروی 

 سمیرا حاجتی 
 سپهر معرفت

 ایین روشن نور 

 

 زیست شناسی

 

 اول

 

 دهم 

 دهم  دوم زیست شناسی پیوند محمد غندالی 

 دهم  اول زیست شناسی تقوی نیا زهرا کوکبیان

 دهم  دوم زیست شناسی شاهد  صابرین سیده زهره مومنی 

 یازدهم  دوم زیست شناسی صهبای اصفهانی مریم خسرو ابادی 

 یازدهم  اول زیست شناسی فضیلت نیره سادات طباطبایی 

 یازدهم  اول زیست شناسی )س( خدیجه کبری غزاله طباطبایی 

 یازدهم  دوم زیست شناسی فدک هیات امنایی  زهرا نصیبی

 دوازدهم  اول زیست شناسی سمیه  افسانه احتشام فر

 دوازدهم  دوم زیست شناسی جالل آل احمد حسین موسوی 

 دوازدهم  اول زیست شناسی خاتم  مهدی مهرزاد

 دوازدهم  دوم زیست شناسی کوشش نگین اقبالی 

 " اول سالمت و بهداشت نسیم سحر  فاطمه شعبانی 

 " دوم سالمت وبهداشت امام موسی صدر مصطفی نجفی 
 " اول سالمت وبهداشت پیوند علی رشیدی یکتا 

 دوازدهم  دوم وبهداشتسالمت  روشنگر  زهرا صفاری 



 دهم  اول 1 عربی فرزانگان خدیجه مهرورز 

 " دوم 1عربی  )ع(مولی الموحدین مهرداد مهرپسند

 " ا ول 1عربی کوشش سیده سارا رویین تن 

  دوم 1عربی سپهر  علیه روحانی نیا 

 یازدهم  اول 2عربی  فدک هیات امنایی  رویا حقیقی

 " دوم 2عربی  فرزانگان فاطمه هادی پور

 " اول 2عربی  سپهر  علیه روحانی نیا 

 " دوم 2عربی  فضیلت ابراهیمیفاطمه 
 دوازدهم  اول 3عربی  فدک هیات امنایی  رویا حقیقی

 " دوم 3عربی  بهشتیشهید مرضیه کرباسچی
 " اول 3عربی  آیین روشن نور  سپیده فتحیه
 دهم  اول 1هندسه  )س( خدیجه کبری طاهره هدایی 

 " دوم 1هندسه فدک  افسانه خادمی 
 " دوم 1هندسه نسیم سحر  عراقی مهدخت 

 دوازدهم  اول 2حسابان  فراست  کسایی پروانه 

 " دوم 2حسابان امام موسی صدر اصالن صفوی 
 " دوم 2حسابان )ع(مولی الموحدین محمد علی حاجی میرزایی

 " اول 2حسابان  خاتم  سیاح
 " دوم 2حسابان تکریم شناختی  طهماسبی

 " اول 3هندسه  خدیجه کبری)س(  سهیال محمدی
 " دوم 3هندسه تقوی نیا مریم شاه محمدی 

 " دوم 3هندسه ایرانیان  جعفریان 
 یازدهم  اول 2هندسه  فراست  محمودی منیژه 

 " دوم 2هندسه صابرین شاهد  صدیقه بابایی 
 " دوم 2هندسه 1سماء پریسا عبداللهی 

 دوازدهم  اول گسسته  )ع(مولی الموحدین مهدیخانی سید جعفر

 " دوم گسسته  لواسانی دانا  صادقی  محمد
 " اول گسسته  شناختی تکریم  پاپری مقدم 

 " اول 3ریاضی  سمیه  ماهرخ احمدیان 
 " دوم 3ریاضی  شهید بهشتی فریبا صبوری 

 " دوم 3ریاضی  مصباح نور حمیده سرمست 
 یازدهم  اول آمارواحتمال  صابرین شاهد  سارا پایکار

 " دوم آمارواحتمال  2فرزانگان  سیادت موسویلیال 
 " دوم آمارواحتمال  سپهر  واشقانی 

 " اول 2ریاضی  )س( ایثارگران الزهرا محمدیپریوش 

 فدک  ابیضیخاطره 
 2ریاضی 

 " دوم

 دهم  اول 1ریاضی  دیالمه زهرا هاشمی 



 " دوم 1ریاضی  )ع(مولی الموحدین مؤمن آقای علی 

 " دوم 1ریاضی  فضیلت توسلی

 " اول 1ریاضی و آمار  بوعلی سینا  نفیسه مروی 

 " دوم 1ریاضی و آمار  جالل آل احمد)شاهد(  میشل محبتی
 " دوم 1ریاضی وآمار شکوفه  فرشچیان 

 یازدهم  اول 1حسابان  تقوی نیا نظیری پورزیبا 

 " دوم 1حسابان  2فرزانگان  غفرانیسهیال 
 " اول  1حسابان  شکوفه  حسینیان شهین 
 " دوم 1حسابان  سپهر  نیک اقبال فاطمه 

 دوازدهم  اول 3ریاضی و آمار فدک  عصمت تاج آبادی

 " دوم 3ریاضی و آمار  تقوی نیا بهنازساویزی

 " دوم 3ریاضی و آمار آیین روشن نور  عبدمنافی سعیده 

 یازدهم  اول 2وآمارریاضی  خدیجه کبری)س(  مریم حکیم پور

 " دوم 2و آمار ریاضی )شاهد( 2صابرین محبوبه شمس 

 یازدهم  اول 2جغرافیا  فضیلت زهرا ملکی 

 " دوم 2جغرافیا صهبای صفا الهام هوشنگی 
 " دوم 2جغرافیا شناختی تکریم  فرزانه برزو 

 دوازدهم  اول 3جغرافیا یاس بدرالزمان مالکی پور

 " اول 3جغرافیا شوق پرواز فرامرزی 

 " دوم 3جغرافیا آزاده میگون یمجتمع آموزش ندا شیخ

 دهم  اول دینی  تقوی نیا بهجت حیاتی

 " دوم دینی  صابرین شاهد  زهرا اسماعیلی
 " دوم دینی  فرهنگ زینب اسالمی

 " اول دینی  آئین روشن نور  فاطمه کاظم خلج 

 " دوم دینی  سمیه  مریم برهانی پور

 " دوم دینی  شهیدآبشناسان  اسالمی پناه زهرا 
 دوازدهم  اول دینی  آزادگان لیال ابوالصدق 

 " دوم دینی  فدک  راشین نجارکریمی 

 " دوم دینی  تقوی نیا راحله آقا محمدی
 " دوم دینی  انقالب فشم زهره همتیان
 " اول جامعه شناسی  تقوی نیا اعظم خسروی

 " دوم جامعه شناسی  فرهنگ آزیتا بیدقی 

 " دوم جامعه شناسی  زهره هادیخان تهرانی  شهربانو چتری 
 یازدهم  اول جامعه شناسی  فضیلت صدیقه صالحی

 یازدهم  دوم جامعه شناسی  مصباح نور شادی بیگلری



 " دوم جامعه شناسی  سما زهرا حمزه 
 " دوم جامعه شناسی  مهر آئین مطهره آرین مهر

 دهم  اول زبان انگلیسی )س( ایثارگران الزهرا آزیتا خواجه 

 یازدهم  اول زبان انگلیسی فرزانگان فاطمه افشار

 یازدهم  اول زبان انگلیسی سپهر  ژینوس پیشگر 

 " دوم زبان انگلیسی مجتمع ایرانیان  علی احمدی 

 دوازدهم  اول زبان انگلیسی سالم فرمانیه  گروه زبان 

 " دوم زبان انگلیسی سمیه  افسانه معلمی 
 " دوم زبان انگلیسی تهرانی  زهره هادی خان قهرمانی 
 یازدهم  دوم روانشناسی آئین روشن نور  ترابی نژاد

 " دوم روانشناسی مهر آئین آقای ابراهیم حیدری
 " دوم روانشناسی فدک  صدیقه نجفی

 " دوم روانشناسی شکوفه  اسماعیلی
 " اول روانشناسی تقوی نیا شیرین اصغری 

 " اول روانشناسی تهرانیزهره  محمدی
 دهم  اول اقتصاد تقوی نیا ناهید ابوترابی

 " اول اقتصاد مجتمع آموزشی آزاده میگون فاطمه میر محمد میگونی 
 " دوم اقتصاد مهر آئین ابراهیم حیدری 

 " دوم اقتصاد یاس لواسان بهاره مقدم 
 " دوم اقتصاد سمیه  سعیده ابراهیمی
 " دوم اقتصاد )س( کبریخدیجه  مریم حکیم پور
 " اول اقتصاد زهره تهرانی زهرا محمدی

  اول منطق فرهنگ نسرین قاسمی 

  اول منطق فدک  نجار کریمی 

 یازدهم  اول فلسفه  شکوفه و آئین نور فریبا ترابی نژاد

 " دوم فلسفه  سمیه و زهره هادیخان تهرانی سوده جدلی 

 " دوم فلسفه  2عفاف  معصومه تواضع 
 دوازدهم  اول فلسفه  تقوی نیا زهرا اکرمیان

 " دوم فلسفه  فرهنگ زینب اسالمی

 “ دوم فلسفه  جالل آل احمد آقای حجازیان

 دهم  اول شیمی شاهد  صابرین شهره امیر قلی 

 " دوم شیمی تقوی نیا مهرناز مهدوی زاده 

 یازدهم  اول شیمی )س( خدیجه کبری فریبا موسوی

 " دوم شیمی تقوی نیا سحرسادات مقصودی 
 دوازدهم  اول شیمی انقالب فشم مریم خلخالی 

 " دوم شیمی شهید بهشتی محبوبه اعظمی



 دهم  اول شیمی مصباح نور مژگان جعفری زاده

 " دوم شیمی مهر آئین فاطمه فاریابی 

 یازدهم  اول شیمی صهبای اصفهانی پروین عزیزی

 یازدهم  دوم شیمی ایرانیان  یوسف ولی زاده

 یازدهم  دوم شیمی رضویه  معصومه برقعی 

 دوازدهم  اول شیمی رضویه  نازنین آرایی

 دوازدهم  دوم شیمی فضیلت زهرا طالع زاده

 یازدهم  اول آزمایشگاه  تقوی نیا –انقالب فشم  سحرسادات مقصودی 

 دهم  اول آزمایشگاه  فراست  ستاره امامی 

 یازدهم  دوم آزمایشگاه  فراست  محبوبه توحیدی 

   دهم    اول آزمایشگاه  مهرایین)دخترانه(  پریسا مرعشی 

 یازدهم  دوم آزمایشگاه  مهرایین)دخترانه(  پریسا مرعشی 

 دهم و یازدهم  دوم "  آزمایشگاه پیوند علی رشیدی یکتا 

یاسمن    -سهیال حاج صادقی

 فاطمه حسینی -عسگری
 یازدهم  اول "  آزمایشگاه روشنگر 

 دهم  دوم "  آزمایشگاه صابرین شهره امیرقلی

 دهم  اول فیزیک 2فرزانگان شهرزاد اردبیلی

 دهم  دوم فیزیک فراست  فرشته اختری 

 دهم  اول فیزیک آیین روشن نور  فاطمه توکلی 

 دهم  دوم فیزیک شناختی تکریم  فهمیه معمارزاده

 یازدهم  اول فیزیک )س( خدیجه کبری اشرف خدادادی

 یازدهم  دوم فیزیک شهیدبهشتی مژگان پورمحمد

 یازدهم  اول فیزیک خرد  فلور خیرزاده

 یازدهم  دوم فیزیک مهرآیین  مهسا شانقی 

 دوازدهم  اول فیزیک سمیه  اشرف شفیعی

 دوازدهم  دوم فیزیک تقوی نیا سپیده عشقی نیا 

 دوازدهم  اول فیزیک فضیلت مریم کشاورز

 دوازدهم  دوم فیزیک خاتم  حسین ایروانی 

 دهم  اول 1فارسی فدک هیات امنایی  فاطمه وناوی

 " دوم 1فارسی سمیه  زهرا فرنیا
 " دوم 1فارسی " شهید مهدوی  زهرا موالیی
 یازدهم  اول 2فارسی یاس زهرا طایی 

 " دوم 2فارسی آئین روشن نور  زهرا خلیلی نژاد
 نیره حبیبیان و

 سیده زهرا میری
 " دوم 2فارسی حضرت خدیجه کبری)س(



 دوازدهم  اول 3فارسی شهید بهشتی مریم علیجانی 

 " دوم 3فارسی عفاف  لیال فخاری

 " دوم 3فارسی دین و دانش  آقای ناصری 
 دهم  اول 1علوم وفنون ادبی شهید مهدوی  سمانه برنجی

 " دوم 1علوم وفنون ادبی  )س( ایثارگران الزهرا فاطمه نگهدار نیکو
 یازدهم  اول 2علوم وفنون ادبی  آزاده میگون  سارا آرمینه 

 " دوم 2علوم وفنون ادبی  فدک  ثریا خلیلی قیداری

 دوازدهم  اول 3علوم وفنون ادبی  شهید مدنی -شهید مطهری آقای عباسعلی پورعلیزاده

 " دوم 3علوم وفنون ادبی  صهبای صفا فاطمه بیات 

 دهم  اول 1نگارش  لواسانی دانا  آقای مهرداد مقصودیان نژاد

 " دوم 1نگارش شکوفه  دانش فر 

 یازدهم  اول 2نگارش  امام موسی صدر آقای محمد کجوری 

 " دوم 2نگارش  انقالب فشم کبری صفاریان پور
 دوازدهم  اول 3نگارش تهرانی  زهره هادیخان مهدیه نیلی 

 زهرا عبداللهی

 صدیقه تقوی زواره 
 " دوم 3نگارش  تقوی نیا

 دهم  اول 1فارسی ونگارش  بهمن 22هنرستان  غفاری فاطمه 

 فاطمه بافقی زاده 

 راحله بنی فاطمه
 2فارسی ونگارش هنرستان نادره حق شناس 

 اول

 

 یازدهم 

 

 دوازدهم  اول 3فارسی ونگارش فضههنرستان  گزمه

 یازدهم  اول زمین شناسی تقوی نیا مومنه شعبانی 

 یازدهم  دوم زمین شناسی صابرین شاهد  زهره مومنی 

 یازدهم  اول انسان ومحیط زیست  هنرستان شهید رحمانی نسرین امیری 

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع( عصمت حسینی فالحی 
 

 ست ی ز ط ی انسان ومح
 

 دوم
 
 ازدهمی 
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