
پژوهش موزان برگزیده هفته آاسامی دانش   

متوسطه مقطع   

 ردیف  نام و نام خانوادگی پایه  آموزشگاه

 1 امیر علی ایلکا  هفتم مهر آیین 

 2 هیدیکا فقیهی / یسنا آذری / متین هنر دوست   هشتم خرد

 3 دنیا کریمی  نهم  بهجتیه

 4 پریا صابری   نهم  بهجتیه

 5 مهشید جمالی  نهم  بهجتیه

 6 هلنا فرقانی  متوسطه اول  مصباح نور  

زاده / نرگس چایکر/ هلیا بهرامی تارا محسنی  متوسطه اول  -   7 

 8 حنانه کتابچی  -  هنرستان شهید رحمانی 

 9 تینا دهقانی  -  مجتمع شکوفا 

 10 هلیا کریمی  -  مجتمع شکوفا 

 11 ویانا مدرس   -  مجتمع شکوفا 

 12 ثنا حسنی  هشتم بهجتیه

 13 ثنا جلیل زاده  نهم  بهجتیه

 14 مینا مهربانی  -  بهجتیه

 15 هلیا جلیل وند  -  بهجتیه

 16 ارنیکا محمدیان   متوسطه اول  شکوفا 

 17 آوین استاد مهدی   متوسطه اول  مهرآیین 

 18 شاینا طوسی مقدم  متوسطه اول  مهرآیین 

 19 عسل عاشوری  متوسطه اول  مهرآیین 

 20 بهار کاووسی نژاد  متوسطه اول  مهرآیین 

 21 مهرزاد آقایانی  هفتم مهرآیین 

 22 امیر حسین ارجمند /امیر رضا ارجمند -  مهرآیین 

 23 آماندا آقا محی الدین  متوسطه اول  شکوفا 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی پایه  آموزشگاه

 24 زهرا اصالحی/نازنین زهرا افخمی / رومینا بیگی دهم خرد

 25 آرنیکا محمدیان /سوگند سنیگری/ غزل اکبری  هفتم شکوفا 

یا محمدی /تیانا ابراهیمی فسو هشتم سپهر   26 

 27 فاطمه گلسا فدعمی هشتم سپهر 

 28 یلدا صرافی  هشتم سپهر 

 29 آیدا قاسمی  نهم  بهجتیه

 30 فهیمه محمودی   هفتم ابوریحان 

 31 دیبا کاوه پور  هشتم سپهر 

 32 مهرنا مدلل  هفتم سپهر 

 33 الینا ابراهیمی  متوسطه اول  سپهر 

مینایینیما  نهم  مهرآیین   34 

 35 مهدیه تقی پور/دینا اسماعیلی /رامک عزیزی  متوسطه اول  اسالم 

 36 دینا پیله ور  نهم  شهید صادقی 

 37 شکیبا فقیهی  نهم  شهید صادقی 

 38 فاطمه ملک محمدی  نهم  شهید صادقی 

 39 دیانا طاهرنیا  متوسطه اول  سپهر 

 40 متین پیر صمدی  دهم مهرآیین 

 41 تانیا مالیی /نیلوفر ذاکری  هشتم مهرآیین 

 42 دلناز همدانچی   دهم مهر آیین 

 43 صبا قیریان  یازدهم  مصباح نور 

 44 پارمین فرقانی  متوسطه اول  - 

 45 غزاله صرافان  متوسطه اول  سپهر معرفت 

 46 آرمین نوری زاده  هفتم دانا 

 47 آذین حبیبیان  دهم فراست 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی پایه  آموزشگاه

 48 هورسا جهانگیری  دهم فراست 

 49 نازلی شایان  دهم فراست 

 50 سارا فرهادی  یازدهم   شهید رحمانی 

2فرزانگان    51 فرینا جوادی / آوین حسینی متوسطه اول  

 52 می گل واصعی هشتم شهید صادقی 

 53 دینا حیدرزاده  هشتم شهید صادقی 

 54 مانلی بیات  متوسطه اول  سپهر 

 55 پریماه ریاستی / ویونا مالیی  هفتم مهر آیین 

 56 دینا قمقام / هستی کیخائی  متوسطه اول  مهر آیین 

 57 امیر علی مقبالن  هفتم مهر آیین 

 58 امیر محمد ایلکا  هفتم مهر آیین 

 59 آنوشا زمان پور  متوسطه اول  شهدای هفتم تیر 

 60 دینا طاهریان  هشتم سپهر  

 61 مانلی جماالن  هشتم سپهر 

 62 سحر صالحی  متوسطه دوم  شهید رحمانی 

 63 روبینا امینی  -  دبیرستان دخترانه سپهر 

2دبیرستان فرزانگان    64 ستایش خواجه زاده/یاس دادگر /لیال قندی  دهم 

 65 فاطمه حیدر نژاد ماکویی  هشتم فاطمه زهرا )س( 

2فرزانگان   ساریخانی / مریم قلی وند سایا  متوسطه دوم    66 

2فرزانگان    67 رونیکا فتح الهی  متوسطه اول  

2فرزانگان    68 آدرینا همیشه بهار  متوسطه اول  

2فرزانگان    69 آرزو اصغری مقدم  متوسطه اول  

 70 سحر آشتیانی پور  دهم فراست 


