
 متوسطه اول -مرکز آموزشی فرزانگان 89-89بندی سال تحصیلی کالس 

 9-2 9-0 8-2 8-0 هفتم  تجربی  00-2 تجربی00-0 تجربی  01 ریاضی01 ردیف

نازنین زهرا –باقری  1 فاطمه –اسدی جوزانی   درسا -اسمعیلی   مائده -احمدی   مبینا -تفرشی   ملینا –ارداخی   نگین  –آبانگاه   محدثه –احمدی   عسل –ایروانیان    

سارا_اشتلقپناهی  2 سارا –اسالمی هرندی   شیوا –افشار پور   محدثه  –بابا خانلو   حنانه –اسدی  مهشید -ردی جخسرو  نرگس  –ن ارمغا  سپیده –احمدیان   فاطمه –ایمانی نژاد    

مریم_جوهری  3 سما -اسمعیلی کاکرود  مریم –امیدی   زینب -بهرامی   فاطمه -رمضانی   نیایش  –اسکندانی   آتنا –اصغری بانی   محدثه  –آقازاده   نگار -بهدادفر   

فاطمه_زحمت کش  4 هستی– الماسی  شقایق -برزو   فاطمه –بهرامی   نازنین زهرا -زبیر اصل   یگانه –امیدی   ستاره  –اکبرزاده   فاطمه  -ندورچاو  نازنین زهرا –بی غم    

سارا_شفیعی 5 آیالر -پاشازاده  فاطمه -بکشلو   نگین -جان بزرگی  ستایش -سجادی   مهدیه –بابایی   نرگس  –بختیاری   عطیه  -حسینی  مهرسا –پورحنیفه    

شانار_ولدزاقردشکری  6 هلیا –پیری   مهدیس  –بهلولی   ریحانه –پوراصغریان   فاطمه -شاهمردی   آرمینا –جلیلی   ریحانه  –حسنلو   نرگس  –حیدردوست   زینب –جانی    

کیمیا_محمدحسنی 7 مایده  -پیشگر  فاطمه  -ثنایی  حانیه  –دانا   مهسا -عی یشف  محدثه -حسنلویی  مریم  –حقویردی   نگین  –خدابخشی   کوثر –حسنلو    

سارا_محمود آبادی  8 مهدیه-جمالی وردوق  محیا  –جدی   مهسا–سیمیاری   حنانه -شوشتری   تارا –حمیدیان   مهسا  –خجسته پور   نرگس  –دانشمند   بهاره -ابراهیم آبادی   

زهرا_مقصود زاده 9 صبا –حسن زاده   نرگس -چراغی   سارا –شریفی   زینب -صادقی   هانیه -رعنایی  نیایش  – رجبی  مهدیه سادات –دریاباری   نگین -رحیمی   

شیدا–نادی  11 سیده نرگس -حیوه الغیبی  فاطمه  –حبابی   زهرا  -صبور  زهرا -طهماسی   حدیثه –زرقانی   مهشاد  –زندیه   فاطمه  -دستوری  مهسا –صدری    

مهراوه_والی  11 عسل–دیبا   فاطمه - حق وردی  آیالر –عبادی   فاطمه -عربی   فرزانه -سالخورده   سپیده  –دل فصا  سارا  –حمتی ر  الهه –علی پور    

پرناز –رحمانی   12 طمه فا –حیدری   صبا  –عیسوند   مهشید -غفوری   سپیده –عباسی   مهشید  –عبدااهلل زاده   سارا  –سنجابی   نگار –علی محمدیان    

زهرا  -سلیمانی   13 مهال -دهقان   زهرا  -ناصری  ریحانه -غفاری   محدثه –عبدی   ثناء –علیزاده   _ستایشعباسی   فاطمه –فرهودی    

پرنیان –شکری   14 مریم -دینداری   فاطمه –نجفی   سونیا -کثیر مطلق   مرضیه –فاریابی   فاطمه  –علیزاده   محدثه  –علیزاده   فائزه –قراگوزلو    

هانیه -کردکندشهباری   15 سپیده  -ساری  ساناز -کریمی    فاطمه -داییف  میترا  –قلی پور   فاطمه  -شجاع  محدثه –محمدی    

مهال –شیرزادی   16 سارا -سهیلی پور   فائزه -طفی ل   تینا –قیاسی   حدیثه  –ودرزیان گ  مبینا  –کریمی   فاطمه –محمودی    

ریحانه -صادقی بابالن  17 نازنین -شیرزاد   غزل -محمد عسگری    سارا –حمدی م  معصومه  –محمدی کمال   مبینا  –گرجی   مبینا –مرادی    

کیمیا -صفایی  18 پردیس  –صادق زاده   مبینا -محمدی پور    نرگس –مردان   آتنا –مقدم زرندی   بیتا  –دی محم  معصومه -موذن   

اکرم-عزیزیان وفا  19 رنگا -صادقی    نوشین –معتمد الشریعتی   

  سادات

یاسمن سیده –موسوی  هلیا  –ناجی   مائده -نصیری  مهدیه -موذن   

اریسا–علیجانی   21 معصومه -عباس نژاد  حدیث -موالئی    فاطمه سیده –نژادحسینی   نیکی  –نسیمی   ملینا –نریمان     

محدثه سادات –فاطمی   21 نیلوفر -فتحی   فاطمه  -وطن خواه    سارا -نیک سیرت   نگین –نوائی   مائده –نوروزی     

مهسا- –-قره جه لو  22 ثمین  –فرقانی   سارا –وزیری         

محدثه- –-قلی نسب  23 مهسا  –فروتن          

نجمه-_ کرم زاده  24 هلیا –کیهانی          

مرضیه –گوزل پور   25 مهسا -مصطفوی          

_   سوگلگزینی  26 غزاله -مظفری          

_    کیمیامعین  27 موسوی -ریحانه سادات          

فاطمه –-محمدرضایی  28 فریماه -یوسف زاده          

حانیه  –محمد نژاد هریس     29         

مهدیه- –محمدی گورج  31         

تانیا –موسوی     31         

زهراسادات_میر احمدی   32         

        ناطقی    رویا  33

زهرا  –نوید  34         

حنانه  –یوسفی قدیم           

 


