
ًَع دتیشستاىستثِاهتیاص گشًٍُام دتیشستاىسدیف

دٍلتی49/51ًشگس حسیٌیسلیٌا صًثقیایواى1

دٍلتی47/252ػلیشضا سًجثشسضا خادمهحوَد افطاس2

دٍلتی45/53کیاًا هقیوی تیاآسیٌا سثضُ ٍاسیایواى3

دٍلتی45/53فاطوِ پیواى ًیافاطوِ هْشتاىهطک4َُ

دٍلتی44/254هاًا کلْشیصّشُ تٌْاایواى5

دٍلتی42/755هیٌا گلضیاىصذف کاٍُ(س)حضشت صّشا6

غیش دٍلتی42/56فاطوِ سادات ّاضوی ًکَآٍا سیگاسٍدیگل هشین7

دٍلتی427گل ًاص هحوذیآیلیي ٍّاب صادُ(س)حضشت صّشا8

غیش دٍلتی418هلیکا ضاُ ًظشیًگیي ػوادیسٍضٌگشاى9

غیش دٍلتی418هشین طاّش پٌاُهشین فشّوٌذساُ ضایستگاى10

غیش دٍلتی418آتٌا فشح تخصساقی تاتاصادُداًطج11َ

دٍلتی40/59اهیش سجاد تشصٍسشٍش قشتاًیهحوَد افطاس12

دٍلتی3910دًیا هطلَبسیتا اسکٌذسی(س)حضشت صیٌة13

دٍلتی3910فشیوا سیفیثٌا قشهضی(س)حضشت صیٌة14

دٍلتی38/511آیذا هَهٌیتشاًِ سهضاًیآییي سٍضي15

دٍلتی38/511ساًیا لساىثٌا سادات پَس حسیٌیهطک16َُ

دٍلتی38/511الِْ اسالهیًاصًیي جؼفشیسیحاًِ الٌثی17

دٍلتی37/512کَثش ساالس گشًاآٍا اهاهیسْام خیام18

غیش دٍلتی3713اسغَاى قٌثشصادُػسل ساستیداًطج19َ

غیش دٍلتی36/514ساجذُ یحیاییکیویا سشٍشساُ ضایستگاى20

غیش دٍلتی14 36/5ّستی جاٍیذیتْاس افطاسی سادسٍضٌگشاى21

دٍلتی3615الیٌا ػثذیّاًیِ سضایی(س)حضشت صیٌة22

دٍلتی35/516فاطوِ ضذتیضادی خضاییهطک23َٓ

غیش دٍلتی3517ًیکا تٌاییّستی هحوَدیسٍضٌگشاى24

دٍلتی3517سٍهیٌا سجادیاىهشین ًثی صادُسْام خیام25

دٍلتی3517ًیکا رٍالفقاسیهْذیِ سادات سیذ حقی(س)حضشت صّشا26

دٍلتی34/518اهیش هْذی تلَسیسیذ اهیي هکشهیهحوَد افطاس27

غیش دٍلتی3319هحوذ سضا داٍدیهحوذ حسیي صفشیدکتش حساتی28

غیش دٍلتی3319دیاًا ػلیضادًُیکا سشداسداًطج29َ

دٍلتی32/520ػسل کشدی ًَسیسصا ًصیشیسجادی30ِ

امتیازات و رتبه های دانش آموزان شرکت کننده در محور آزمایشگاه، جشنواره نوجوان خوارزمی

اػضای گشٍُ



غیش دٍلتی31/7521هحوذ حسیي تیگ هحوذیاتَالفضل داًاییدکتش حساتی31

دٍلتی3122ساسا ّوایَىًگاس هَرًیاىسیحاًِ الٌثی32

دٍلتی30/523ًگاس ّشهض ًصیشیسیذُ ّستی تٌْامسْام خیام33

غیش دٍلتی30/523ًگاس تیاتّذی هٌصَسیتَسؼِ صادسات34

غیش دٍلتی2924هحوذ هْذی تشاتیاىسّام سحواًیدکتش حساتی35

دٍلتی28/2525ّذیِ اخَیهلیکا دٍدی سیحاًِ الٌثی36

غیش دٍلتی2626پاًیز طالثیًیکا اسکٌذسیتَسؼِ صادسات37

غیش دٍلتی2427هْسا هیش ضوسیهْتاب ایشج پَستَسؼِ صادسات38

دٍلتی2428فاطوِ هٌصَسیساسیٌا سادُآییي سٍضي39

دٍلتی2329پاسهیس تْشاًیسپیذُ ًادسیسجادی40ِ

دٍلتی2130ّیَا طالثیساًاص ػشب اسذیآییي سٍضي41

ًَسٍصی- تا احتشام

. اهتیاص سا کسة ًکشدُ اًذ، تِ طَس فشدی، دس اختیاس هذاسس قشاس خَاّذ گشفت20اهتیاص سایش گشٍُ ّا کِ حذ ًصاب 

.اػضای گشٍُ ستثِ ّای اٍل ٍ دٍم تِ ًوایٌذگی اص هٌطقِ تِ هشحلِ استاى ساُ پیذا کشدًذ

. سا کسة کشدُ اًذ، اػالم اهتیاص ضذًذ20 کِ حذ ًصاب ػلوی تاالتش اص 30گشٍُ ّا تا ستثِ 

اهتیاصات کسة ضذُ ی گشٍُ ّا تِ تفکیک ّش هشحلِ دس دفتش هقطغ هَجَد است، دس صَست داضتي اػتشاض هی 

.تَاًیذ تا هشاجؼِ تِ هقطغ اص ًحَُ اهتیاص تٌذی داًص آهَصاى خَد هطلغ گشدیذ


