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3و4گروه

 و دوم گردش اول

24/06/97شروع  

  21/08/97پایان  

  

  

3و4گروه

گردش اول و دوم 

24/06/97شروع  

  21/08/97پایان  

  
  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام -نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف

  سلطانی سرور   15  رحیمی معصومه  1  حیدري شهربانو  15  محمودي زانیار  1

  قلعه شاهی مسیح  16  کیال سمانه  2  نعمتی عطا کیارش  16  رسولی کامران  2

  عسگري امیر محسن  17  علی حسینی مهدیه  3  شاهی شیوا  17  ماهگلی محمد حسین  3

    نادري محمد رضا  4  جهرمی زهرامفضل   18  سهرابخان محمد  4

    فرهمند الهام  5    جعفري سهیل  5

  عزیزي نازنین  6  رستمیان لیال  6

  صادقی مجید  7  داوریا هلیا  7

  آسائی افسانه  8  گردان رسام الدین  8

  معینی گلنوش  9  فرخی پانیذ  9

  هنرمند فرزانه  10  پرندوش پرستو  10

  عزیزي فاطمه  11  سلیمان پور تینا  11

  غالمی حوریه  12  شیشه ساز آذین  12

  نبی الهی مریم  13  ارشدي فرد بهاران  13

  کرد فروغ  14  ایرانی شهاب  14

  1و2گروه 

 سوم و چهارمگردش 

22/08/97شروع  

18/10/97پایان  

  1و2گروه 

 سوم و چهارمگردش 

22/08/97شروع  

   18/10/97پایان  
  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-خانوادگینام   ردیف

   نداف زاده مهرناز  15  شکوهی زاده سوگل  1  مطهري سید افشین  15  رفاهیت فاطمه  1

  عابدي نژاد فاطمه  16  صالحی پور اشکان  2  امیننعمت الهی محمد   16  حکاك زاده آیدا  2

  حاجی امیري حسن  17  رمضانی نسرین  3  معینی هستی  17  کوثرعلی نژاد   3

  الهامی فاطمه  18  کربالیی امینی شیما  4  رضایی سروش  18  سالمتی مهسا  4

  حیدري سمیه  19  غفارزاده زهرا  5    افسانه آبادي پگاه  5

    نوروزي پریسا  6  محمد کریمی حانیه  6

  بهمنش رسا  7  الیاسی بهاره  7

  عبداهللا پور نازکی علی  8  عظیمی نهال  8

  سالمت نسترن  9  آستانه حورا  9

  وزیري نسترن  10  بیگلر سارا  10

  انصاري ماندانا  11  جهرمی امیر معین  11

  میثاقی معصومه  12  بزرگی پویا  12

  سعیدي مارال  13  واعظی ارم  13

  فیضی فاطمه  14  غفوریان مرجان  14

  :حاتیوضت-
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