
 

نتایج آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 

 9911شهریور 
 

 

 رتبه و نام خانوادگی داوطلبنام  شهر استان ردیف
 1 آیناز رحیمی سنندج کردستان 1

 2 کوثر خراشادیزاده بیرجند خراسان جنوبی 2

 3 محمد متینی مراغه آذربایجان شرقی 3

 4 محمد مهدی شریفی شیراز فارس 4

 5 مهرداد آفاقی سرای تهران تهران 5

 6 امیر غالمی ایالم ایالم 6

 7 سید محمد رضا تقوی بابل مازندران 7

 8 علی رضا رنجبر آمل مازندران 8

 9 عادل دالئی میالن خوی آذربایجان غربی 9

 11 محمد آرمند آبدارزاده سنندج کردستان 11

 11 پورآرمینه عباس  مراغه آذربایجان شرقی 11

 12 سیدعلیرضا موسوی اینجدان بوشهر بوشهر 12

 13 سنا فروزان ارومیه آذربایجان غربی 13

 14 شقایق معصومی تهران تهران 14

 15 زهرا اسماعیلی رفسنجان کرمان 15

 16 دلشاد قادری سنندج کردستان 16

 17 عمر شریفی مریوان کردستان 17

 18 مجیدیمهدی  مراغه آذربایجان شرقی 18

 19 امیر محمد نجاری مقدم مشهد خراسان رضوی 19

 21 جویا خالقی کرمان کرمان 21

 21 علی اصغر مظفری علی آبادی کرمان کرمان 21

 22 هانیه رئیسی اصفهان اصفهان 22

 22 محمد پارسا رحیمی سنندج کردستان 23

 23 فرشته درختی خضرلو مراغه آذربایجان شرقی 24

 24 محمدسینا قادری قروه کردستان 25

 25 مصطفی حسین قلی زاده  مراغه آذربایجان شرقی 26

 26 مهسا کرمی فردیس البرز 27

 27 آنیتا محمدی اصفهان اصفهان 28

 28 مهیمن ژولیده سنندج کردستان 29

 29 محدثه تفکر شیراز فارس 31
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 31 سید علی سید ورجوی مراغه آذربایجان شرقی 31

 31 عباس نیکپور فسا فارس 32

 31 طوفان زندی سنندج کردستان 33

 31 علی مختاری علویجه تهران تهران 34

 32 سید رضا موسوی حقیقی دشتستان بوشهر 35

 32 ادیب سبحانی سنندج کردستان 36

 33 میترا بهمنی اصفهان اصفهان 37

 34 حسین رام ساردار مشهد خراسان رضوی 38

 35 نگین دیگ زاده بندرعباس هرمزگان 39

 36 محمد براتی اصفهان اصفهان 41

 37 مهیار معصومی بابل مازندران 41

 38 حجت شولی دشتستان بوشهر 42

 38 محسن بداقی قم قم 43

 38 راشد خالدیان دهگالن کردستان 44

 39 مهدی عبدالملکی تویسرکان همدان 45

 41 زهرا سادات شاکری مشهد خراسان رضوی 46

 41 آیدین وزیری مراغه آذربایجان شرقی 47

 41 محراب هدایت پور ولوکالئی بابل مازندران 48

 42 امیرحسین غریبی بوشهر بوشهر 49

 43 فاطمه ابراهیمی پور تهران تهران 51

 44 محمدنوید آذری اصفهان اصفهان 51

 45 شانیا ابراهیمی مریوان کردستان 52

 46 بیرم ابادیرضا  نیشابور خراسان رضوی 53

 47 ملیکا صالحی فرد تهران تهران 54

 48 سیمین محمدی سنندج کردستان 55

 49 مهدیه سادات علوی اصفهان اصفهان 56

 51 علی کفاشی قائنات خراسان جنوبی 57

 51 موژان پهلوانی سنندج کردستان 58

 51 زهرا ثرنان سروستان فارس 59

 52 صادق قاسمی دشتستان بوشهر 61
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 53 نارین منطقی سنندج کردستان 61

 54 احسان صرافان اصفهان اصفهان 62

 55 شایان رزمی مراغه آذربایجان شرقی 63

 55 علی آبادی فسا فارس 64

 55 امیررضا عبدالملکی سنندج کردستان 65

 55 محمد طاها گرامی آباد غرباسالم کرمانشاه 66

 55 ارشیا موسوی بابل مازندران 67

 56 احمد خسروشاهی سقز کردستان 68

 57 نیما  شکور زاده خوی آذربایجان غربی 69

 58 فرزانه حمزه ای رفسنجان کرمان 71

 59 زهرا علیزاده کرمان کرمان 71

 61 عسل ترابی مراغه آذربایجان شرقی 72

 61 رامتین قاسم پور قزوین قزوین 73

 62 برزان امیری دهگالن کردستان 74

 63 کورش معماری بندرعباس هرمزگان 75

 64 یگانه حدادی اصفهان اصفهان 76

 65 مهکامه علی نژاد رامسر مازندران 77

 66 محمدرضا رضایی نژاد ابرکوه یزد 78

 67 محمدصدرا  پوردهقان بم کرمان 79

 68 کامبیز جمال زاده سقز کردستان 81

 69 آریان  ابراهیمی  سنندج کردستان 81

 71 نادیا حامد سلمان تهران تهران 82

 71 محمود پوشگان کرج البرز 83

 71 سید نجف ابطحی دشتستان بوشهر 84

 72 پارسا محمدی نژاد سقز کردستان 85

 73 عماد مسعودی تهران تهران 86

 73 زانکو اردالن سقز کردستان 87

 74 امیرحسین دیوارگر بندرعباس هرمزگان 88

 75 ضحی دیهمی مراغه آذربایجان شرقی 89

 75 آمانج راموش جان  سقز کردستان 91
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 75 سید صادق موسوی نژاد بابل مازندران 91

 76 فاطمه رضایی نیشابور خراسان رضوی 92

 77 مبینا زکی زاده اصفهان اصفهان 93

 78 معصومه عرب عامری گرگان گلستان 94

 79 پریا خسروشاهیان مراغه آذربایجان شرقی 95

 79 افسانه سرایی مشهد خراسان رضوی 96

 79 هومن حسینی سنندج کردستان 97

 79 کیارش غالم پور بابل مازندران 98

 81 سیده فاطمه موسوی گرگان گلستان 99

 81 فاطمه یزدان پناه شیراز فارس 111

 82 شیال رضایی سنندج کردستان 111

 83 سپیده امیری اصفهان اصفهان 112

 83 رومینا ایدی ایالم ایالم 113

 83 مازیار قوامی خاکستر مشهد خراسان رضوی 114

 83 محمدامین شرفی جاه فسا فارس 115

 83 هلیا  خاوریان سنندج کردستان 116

 83 محدثه السادات ابراهیمی پناه مهرآبادی ابرکوه یزد 117

 84 بابک حسین پور سقز کردستان 118

 85 محمدرضا رازقی شیراز فارس 119

 86 سینا محمودی مراغه آذربایجان شرقی 111

 86 حسین نظرپور تهران تهران 111

 86 محمد پارسا ملک تهران تهران 112

 86 آریا مساعد تهران تهران 113

 86 فرزانه احمدی فردویی قم قم 114

 87 آرتین محمدی مریوان کردستان 115

 88 نگار محمودی سنندج کردستان 116

 89 زیالن  غالمپور دهگالن کردستان 117

 89 رضا  مجیدی سنندج کردستان 118

 89 نورا دیگ زاده بندرعباس هرمزگان 119

 91 مجتبی ضیاء بیرجند خراسان جنوبی 121
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 91 ایلیا سلیمانی دزفول خوزستان 121

 92 الینا رحیم زاده تبریز آذربایجان شرقی 122

 92 افشاریمبین  تبریز آذربایجان شرقی 123

 92 سوران عباسی سنندج کردستان 124

 92 ملینا واحدیان نور مازندران 125

 93 بابک  مهدیزاده تبریز آذربایجان شرقی 126

 94 فائزه اصغری بناب آذربایجان شرقی 127

 95 آریا واعظی سنقر کرمانشاه 128

 96 فاطمه عباس زاده کرمان کرمان 129

 97 ایمان داودی نیامحمد  تهران تهران 131

 97 فاطمه خراباتی سمنان سمنان 131

 97 محمد مهدی افتخاری دورود لرستان 132

 98 مبینا اتابکی شهر و میمهشاهین اصفهان 133

 99 محمد جلیلی بهارستان تهران 134

 111 میالد سالک محمد اسماعیلی تبریز آذربایجان شرقی 135

 111 دهقاننیما  باغ بهادران اصفهان 136

 112 گشین قادری مریوان کردستان 137

 112 پارسا زاهدی سنندج کردستان 138

 112 امیررضا رفیعی مادوانی بندرعباس هرمزگان 139

 113 امیر محمد انوری تهران تهران 141

 113 سحر  مال حسینی کهنوجی  رفسنجان کرمان 141

 114 مرتضی پورقاسم کلیبر آذربایجان شرقی 142

 114 ریحانه مالیی مشهد خراسان رضوی 143

 115 اریوان فرحی مریوان کردستان 144

 116 پدرام اسالم پناه سنندج کردستان 145

 117 نگین زمان پور مسجدسلیمان خوزستان 146

 117 کارن بهمن پور سنندج کردستان 147

 118 مریم عبدالهی فیروزآباد فارس 148

 119 امیر محمد دارا شهرکرد چهارمحال و بختیاری 149

 111 زهرا قره داغی اسکو آذربایجان شرقی 151
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 111 بهار صدیقیان مشهد خراسان رضوی 151

 112 سید علی حسینی اصفهان اصفهان 152

 113 هلنا یحیایی مشهد خراسان رضوی 153

 114 مبینا  احمدی  بندرعباس هرمزگان 154

 115 ملیکا فرجی بهارستان تهران 155

 116 آروین رضاویسی سقز کردستان 156

 117 محمدمهدی پناهنده دشتستان بوشهر 157

 118 فاطمه زهرا داوری گرگان گلستان 158

 119 هستی کرم ویسه سنندج کردستان 159

 121 کیارش عباسی تبریز آذربایجان شرقی 161

 121 مهرنوش علی رمایی سنندج کردستان 161

 121 سحر اصغری اصل مراغه آذربایجان شرقی 162

 122 علی هاشمی بیرجند خراسان جنوبی 163

 123 سید علی ابطحی فروشانی اصفهان اصفهان 164

 123 مهدیه خاشعی شهر و میمهشاهین اصفهان 165

 123 آناهیتا  گودرزی  نهاوند همدان 166

 124 علی والیی مراغه آذربایجان شرقی 167

 125 حسین پناهی سارو سنندج کردستان 168

 126 مبینا عبقری دماوند تهران 169

 126 فاطمه  شریعتی نیشابور خراسان رضوی 171

 127 البرز شریفی وش مراغه آذربایجان شرقی 171

 128 کوثر اعتمادی فر سنندج کردستان 172

 129 مونس کشکولی دزکی مسجدسلیمان خوزستان 173

 129 مریم کوثری اقلید فارس 174

 129 علی  ابارقی بم کرمان 175

 129 امیرحسین نباتی دورود لرستان 176

 131 نیما معزی سنندج کردستان 177

 131 گشین  ندری سنندج کردستان 178

 131 زاکو رشیدی سنندج کردستان 179

 131 سینا چراغی آباد غرباسالم کرمانشاه 181
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 132 سید جواد موذن توالئی کاشمر خراسان رضوی 181

 133 سجاد حیدری همدان همدان 182

 134 روژینا عطار سنندج کردستان 183

 135 عباس ربیعی مطلق دشتستان بوشهر 184

 135 پری بهنورد سنندج کردستان 185

 135 محمدپارسا رستمی سنندج کردستان 186

 135 امیررضا امیری شمسی کرمان کرمان 187

 136 سانا رحمتی سنندج کردستان 188

 137 رخساره ریاحی نیا گرگان گلستان 189

 138 هلیا فاضلی اندیمشک خوزستان 191

 139 مبین کریمی سنندج کردستان 191

 141 مهرانه طغرل نژاد تهران تهران 192

 141 فاطمه مرتضوی شیراز فارس 193

 142 سیدمحمدامین موسوی اراک مرکزی 194

 143 سالمیمحمد امین  سراب آذربایجان شرقی 195

 144 سیده نارین صمدی مریوان کردستان 196

 145 بردیا یعقوبی تهران تهران 197

 145 علی ذبیحی مشهد خراسان رضوی 198

 145 طاها نظری زابل سیستان و بلوچستان 199

 145 هانیا محمدی سنندج کردستان 211

 145 کوثر آقایی بابل مازندران 211

 146 علی پورعرفان  الرستان فارس 212

 147 مریم اکبری شیراز فارس 213

 148 حنانه فندرسکی گرگان گلستان 214

 149 مریم نیک چابکی رامسر مازندران 215

 151 ارشیا فتاحی سنندج کردستان 216

 151 مریم ابراهمی مشگین شهر اردبیل 217

 152 آیدین تقی زاده گنبری آذرشهر آذربایجان شرقی 218

 152 نیلوفر تجویدی صفا ارومیه آذربایجان غربی 219

 152 سروش نوری سنندج کردستان 211



 

نتایج آزمون مرحله اول یازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 

 9911شهریور 
 

 

 رتبه و نام خانوادگی داوطلبنام  شهر استان ردیف
 152 اردوان محمدیان مریوان سنندج کردستان 211

 152 سینا عزیزپور بانه کردستان 212

 152 محمدهیوا امینی سنندج کردستان 213

 152 یگانه محمد حسنی جور کوهبنان کرمان 214

 152 علی نیم تاج روزبهانی بروجرد لرستان 215

 153 ندا قادری دشتستان بوشهر 216

 154 محمدصدرا صدیقی تهران تهران 217

 155 مهدی دژدار تهران تهران 218

 156 رویا صادقپور اصفهان اصفهان 219

 156 سید امیر علی موسویان کرج البرز 221

 156 علی  رزمی مراغه آذربایجان شرقی 221

 156 محمد آریان رشمه تهران تهران 222

 156 زینب موالیی قم قم 223

 156 مریم نادری شاپورآبادی سنقر کرمانشاه 224

 156 امیرمحمد فلسفی دورود لرستان 225

 156 علیرضا مجیدی بابل مازندران 226

 156 علی محمد محمد پورگنجی بابل مازندران 227

 157 نرجس عالیقدر بندرعباس هرمزگان 228

 158 مهدیه رادمان ساوجبالغ البرز 229

 158 محدثه خیراندیش گرگان گلستان 231

 159 حسین یداللهی بوشهر بوشهر 231

 161 نگار هفتنانی آبادان خوزستان 232

 161 حسین مهدی زاده شهردره ایالم 233

 162 سارا بحری بهارستان تهران 234

 163 مریم علیمرادی فسا فارس 235

 164 محمد پارسا مفاخری قروه کردستان 236

 165 لیلی عزیززاده کلیبر آذربایجان شرقی 237

 165 سینا گودرزی بوشهر بوشهر 238

 165 اوستا محمد ابراهیم تهران تهران 239

 165 آرین احمدزاده خرازی مشهد خراسان رضوی 241
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 165 بیتا یوسفی سنندج کردستان 241

 165 محمدیپویا  سنندج کردستان 242

 165 امیرحسین  مالکی قروه کردستان 243

 166 پارمیدا پورقهرمانی مراغه آذربایجان شرقی 244

 167 آرین مصطفایی سنندج کردستان 245

 168 نسرین زند قم قم 246

 169 اسرا امیری نیا مراغه آذربایجان شرقی 247

 171 مهسا قربانی ثانی بهارستان تهران 248

 171 پرهام فالحی سنندج کردستان 249

 171 لعیا  محمودی قروه کردستان 251

 171 ستایش نظری میانه آذربایجان شرقی 251

 171 دنیز سادات رفیعی تبریز آذربایجان شرقی 252

 171 مهدی مردی تبریز آذربایجان شرقی 253

 171 فاطمه بهادری خوی آذربایجان غربی 254

 171 محمود خواجه بوشهر بوشهر 255

 171 پرنیان اسدی تهران تهران 256

 171 محمدمهدی کریم نژاد تهران تهران 257

 171 فاطمه شجاعی داراب فارس 258

 171 سیده مبینا کوچک زاده شیراز فارس 259

 171 ژینا مرادیانی سنندج کردستان 261

 171 امیر حسین خاصی سلسله لرستان 261

 171 نتاجعلی الهقلی  بابل مازندران 262

 171 پردیس  اسفندیاری بندرعباس هرمزگان 263

 172 شقایق بخشی سنقر کرمانشاه 264

 173 مریم سپهری بناب آذربایجان شرقی 265

 174 کیمیا نیلی سنندج کردستان 266

 175 آیال موسوی نیا تبریز آذربایجان شرقی 267

 175 زهرا جنگی خواجه هریس آذربایجان شرقی 268

 175 سحر اشرفی مراغه آذربایجان شرقی 269

 175 نادیا اندیشمند اهر آذربایجان شرقی 271
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 175 شیوا روحی تبریز آذربایجان شرقی 271

 175 ناهید وحدتی نیا بیرجند خراسان جنوبی 272

 175 سیما خادریان نیشابور خراسان رضوی 273

 175 مهدی قایدی فیروزآباد فارس 274

 175 ارشیا صابری سقز کردستان 275

 175 شکور گرامیان سنندج کردستان 276

 175 فاطمه امامی میبد یزد 277

 176 شایان فتحعلی تهران تهران 278

 177 ملیکا خانی تهران تهران 279

 178 عرفان حسنی کوشکنو اردکان یزد 281

 179 بیتا زندسلیمی سنندج کردستان 281

 181 رشتبریرویا  تبریز آذربایجان شرقی 282

 181 تارا شکیبا سنندج کردستان 283

 182 نازنین ایزدی باغ بهادران اصفهان 284

 183 آرزو جنادله اهواز خوزستان 285

 184 ریحانه  رسیدئی نیشابور خراسان رضوی 286

 184 ارشیا چوپانی سنندج کردستان 287

 184 سیده مهسا قضایی دیواندره کردستان 288

 184 حسین ملکی بیجار کردستان 289

 184 مریم  مالئی کهنه سرا نوشهر مازندران 291

 185 فاطمه یوسف زاده مشهد خراسان رضوی 291

 185 لعیا  آئین پرست  سیریک هرمزگان 292

 186 سینا بابائی مراغه آذربایجان شرقی 293

 187 شایان اژدهاکش بوشهر بوشهر 294

 188 دیاکو فاروقی سنندج کردستان 295

 189 حسین زینلیان شیراز فارس 296

 191 مهراد حسینی سنندج کردستان 297

 191 هانیه رازانی بروجرد لرستان 298

 192 آیالر عبدزاده مراغه آذربایجان شرقی 299

 193 ثمین طالبی میانه آذربایجان شرقی 311
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 193 سپهر سعیدیان شیرعجب آذربایجان شرقی 311

 193 هستی اکبری اهر شرقیآذربایجان  312

 193 علی گلی شرامین آذرشهر آذربایجان شرقی 313

 193 مجتبی بی ضرر مراغه آذربایجان شرقی 314

 193 سمیه حیدری جلفا آذربایجان شرقی 315

 193 مائده حاجی علیلو خوی آذربایجان غربی 316

 193 بهاره بیاتی نیشابور خراسان رضوی 317

 193 محمد بهمنی نی ریز فارس 318

 193 مهری دردآب دیواندره کردستان 319

 193 آرتا سعیدی سنندج کردستان 311

 193 رقیه کاویانی دیواندره کردستان 311

 193 فاطمه سهرابی خافکوییه جیرفت کرمان 312

 193 فاطمه عبداللهیان رشت گیالن 313

 193 محمدحسن نانواکناری بابل مازندران 314

 193 محمد اکبری زاده بندرعباس هرمزگان 315

 193 عسل خسروی خوشمرام همدان همدان 316

 194 امیر امین نژاد بیجار کردستان 317

 195 مهسا خیامی اصفهان اصفهان 318

 196 علیرضا دهقانی زابل سیستان و بلوچستان 319

 197 یسرا عزیزی سنندج کردستان 321

 198 زاده پریسا خلیل آمل مازندران 321

 199 مهدیه جهانگیری بخوانی بندرعباس هرمزگان 322

 211 سید علی  مرتضوی  اصفهان اصفهان 323

 211 علی  ابراهیمی بارازی شیرعجب آذربایجان شرقی 324

 211 عرفان  پورفتحی ورزقان آذربایجان شرقی 325

 211 علی  مقدس جرهی دشتستان بوشهر 326

 211 فاطمه شادمهر مالرد تهران 327

 211 حنانه سرمدی حسنجانی بهارستان تهران 328

 211 یاسین کریمی دستگردی تهران تهران 329

 211 پردیس زندکریمی تهران تهران 331
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 211 تینا کریمی چم یوسفعلی سامان چهارمحال و بختیاری 331

 211 اسراء مبارکی سنندج کردستان 332

 211 رنجبر آذراسماء  سنندج کردستان 333

 211 نوشین حسینی پاوه کرمانشاه 334

 211 ملینا  مرادی تنکابن مازندران 335

 211 صبا طاهری بیرجند خراسان جنوبی 336

 211 کسرا صالحی قروه کردستان 337

 212 مائده عطایی بیرجند خراسان جنوبی 338

 213 سروش بهرامی سقز کردستان 339

 214 مانی نصیرفام مراغه آذربایجان شرقی 341

 214 زهرا شعبانی گرگان گلستان 341

 215 مونا  قرائی رفسنجان کرمان 342

 216 محدثه  اصل روستا ساوجبالغ البرز 343

 217 عرفان کردستانی انار کرمان 344

 218 محمد متین عبدلی تهران تهران 345

 218 محمدراهین معروفی سنندج کردستان 346

 218 نیما صیدی قلعه گاه سنندج کردستان 347

 218 سیدمحمد قریشی سقز کردستان 348

 218 شینا تابه زر سنندج کردستان 349

 218 پارسا محمدرضایی بیجار کردستان 351

 218 کوثر نادری پور مریوان کردستان 351

 218 فرهود مومن پور سنندج کردستان 352

 218 نیان قادری سقز کردستان 353

 218 امیررضا زمانی آمل مازندران 354

 218 ابوالفضل رحمان زاده آمل مازندران 355

 218 یاسین ابراهیم نیا آمل مازندران 356

 218 سید محمد حسام الدین امامی میبدی میبد یزد 357

 219 علیرضا پیری نیارق ساوجبالغ البرز 358

 211 سما احمدی شیراز فارس 359

 211 امیرمحسن نجفی نقده غربیآذربایجان  361
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 212 فاطمه صارم  تبریز آذربایجان شرقی 361

 213 محمد مهدی خانچرلی قم قم 362

 214 آرین دهقان دورود لرستان 363

 215 رویا پورمحمود املشی کرج البرز 364

 215 نسترن آقازاده مراغه آذربایجان شرقی 365

 216 علویسید صدرا  مراغه آذربایجان شرقی 366

 217 سید مهدی  حسینی پناه اصفهان اصفهان 367

 217 مهتاب  گیلکی ساوجبالغ البرز 368

 217 نسیم مراشی خرمدره زنجان 369

 217 امیر محمد دربانی دامغان سمنان 371

 217 زانیار  کامرانی سنندج کردستان 371

 217 اوین شفایی راد سنندج کردستان 372

 217 سنا میرزایی خاکی بابل مازندران 373

 217 امیرعلی نظری پور تنکابن مازندران 374

 217 ساغر کرمی همدان همدان 375

 218 زهرا نریمانی بیجار کردستان 376

 218 سینا بیور مریوان کردستان 377

 219 ملیکا خان زاده  رفسنجان کرمان 378

 221 آالء رضازاده سقز کردستان 379

 221 فاطمه محمودابادی سیرجان کرمان 381

 222 فاطمه خانی تبریز آذربایجان شرقی 381

 223 سیده صدف قربانی مدام کرج البرز 382

 224 زهرا وفادار قراملکی تبریز آذربایجان شرقی 383

 225 پریا محمدپور کلیبر آذربایجان شرقی 384

 225 مهنا بهمنی نژادفرد مراغه آذربایجان شرقی 385

 225 سیده ریحانه موسوی خوی آذربایجان غربی 386

 225 فاطمه  خسروی بهارستان تهران 387

 225 نیلوفر خیری بهارستان تهران 388

 225 یاسمین مهرور تهران تهران 389

 225 سونیا سیفی بهارستان تهران 391
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 225 سیدمحمدمهدی موسوی اصل اهواز خوزستان 391

 225 صمیمی زادهحدیث  دزفول خوزستان 392

 225 سید محمد حسین علوی نژاد قم قم 393

 225 زکریا حیدری سقز کردستان 394

 225 شیوا مهاجری دیواندره کردستان 395

 225 هژیر فالحی قروه کردستان 396

 225 شروین دارایی سقز کردستان 397

 225 سمیه باالگر مریوان کردستان 398

 225 سید محمد هادی دانشمند دهدشت کهگیلویه و بویراحمد 399

 225 ریحانه رئیسی بندرعباس هرمزگان 411

 226 مبینا جعفری فرخد مشهد خراسان رضوی 411

 227 کارین احمدی سنندج کردستان 412

 227 نگین امیری سنقر کرمانشاه 413

 228 سیده اوین حسینی سنندج کردستان 414

 229 امیرحسین جوانمردی تهران تهران 415

 231 سیده زهره کربالیی آقائی آقا ملکی بابل مازندران 416

 231 ندا قوی بازو بهارستان تهران 417

 232 فاطمه نوری مختاری مسجدسلیمان خوزستان 418

 


