
 

 

 

Uالمپياد رياضي 

  كشوريطال  كسب مدالنگار باباشاه : 

كشوري نقره كسب مدالغزل حسيني :   

كشوري برنز كسب مدالهستي كريمي :   
  

Uالمپياد نجوم 

كشوري نقره كسب مدالمبينا قاسمي :   

كشوري نقره كسب مدال :زهرا ملكي  

كشوري برنز مدالكسب پرنيان شكري :   
  

Uالمپياد زيست 

كشوريطال  كسب مدال سنا قرباني :  

كشوري برنز كسب مدال تارا اسدي :  
  

Uالمپياد شيمي 

كشوري برنز كسب مدال مائده عبدي :  

ديپلم افتخاركسب گلسا مهرابي:   
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Uالمپياد رياضي 

كشوري برنز مدال كسبهليا يزدان يار :   

Uالمپياد نجوم 

كشوري نقره كسب مدال گلتا  صفري :  

كشوري نقره كسب مدالزهرا بحري :   

Uالمپياد زيست 

كشوريطال  كسب مدالفاطمه علي اصغرپور :   

Uالمپياد شيمي 

كشوري برنز كسب مدالگالره عبدالملكي :   

Uالمپياد فيزيك 

كشوري برنز كسب مدال يگانه طاهري  :  
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Uالمپياد رياضي 

كشوري نقره كسب مدال نيشابوري آيسان  

كشوري نقره كسب مدال يكتا محمدي مريم  

كشوري برنز كسب مدال جالليان ياسمين  

كشوري برنز كسب مدال آبادي علي فاطمه  
 

Uالمپياد زيست 

كشوري نقره كسب مدال سيدالحسيني زهراسادات  

كشوري نقره كسب مدال برازجاني نسيم  

كشوري برنز كسب مدال شايق آنيتا   

كشوري برنز كسب مدال حسينيان نيلوفر  
 

Uالمپياد شيمي 

كشوري نقره كسب مدال رضوي نگين  

كشوري برنز كسب مدال ميردانيالي نوشين  

كشوري برنز كسب مدال عادلي آيدا   
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Uالمپياد رياضي 

كشوريطال  كسب مدالفاطمه سجادي:   

كشوري برنز كسب مدالآيناز افتخار:   

كشوري برنز كسب مدالنيروانا غريب:   

كشوري برنز كسب مدالريحانه شفيع زاده :   

كشوري برنز كسب مدال آنيتا ميسري :  

Uالمپياد نجوم 

كشوريطال  كسب مدالپريماه صفريان:   

كشوري برنز كسب مدالصبا پاشايي:   

كشوري برنز كسب مدالمهتاب السادات هاشمي :   

كشوري برنز كسب مدالزهرا قديري:   

كشوري برنز كسب مدالبيتا علي محمدي:   

Uالمپياد زيست 

كشوري نقره كسب مدال مينا جليلوند:  

كشوري برنز كسب مدالزهرا سادات حسيني :   

كشوري برنز كسب مدال مهيا افتخاري :  

Uالمپياد شيمي 

كشوريطال  كسب مدالبهشاد پوريا ن:   

كشوري نقره كسب مدالمرسده حولكي :   

Uالمپياد فيزيك 

كشوري برنز كسب مدالفاطمه كريمي :   

Uالمپياد  ادبي 

كشوري نقره كسب مدال نيكا نيك پور :  

U سلولهاي بنيادي 

 كشوري برنز كسب مداليلدا ياقوتي : 
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Uالمپياد فيزيك 

 كشوريطالي كسب مدال الهه احمدي 

U المپياد زيست 

 كشوريطالي كسب مدال  دينا موسوي 

 كشوري  نقره كسب مدال الهه رادمهر

 كشوري برنزكسب مدال  مونا استوار

 كشوري برنزكسب مدال  زهرا فتحي

 كشوري برنزكسب مدال  رژين عباسي

U المپياد شيمي 

 كشورينقره   كسب مدال مليكا حاج محمدي 

U المپياد نجوم 

 كشورينقره كسب مدال  عارفه عبقري 
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 المپياد زيست
 كشورينقره ي كسب مدال  دينا موسوي

 كشورينقره ي كسب مدال  زهرا ابرهيم سلطاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Uالمپياد فيزيك 

 كشوريطالي كسب مدال  نيلوفر خوش سير

Uالمپياد نجوم 

 و برنز جهاني  كشوريطالي كسب مدال  سارا عليقلي زاده صفري

Uالمپياد ادبيات 

 كشوري طالي كسب مدال زينب روحاني

 كشوري نقره يكسب مدال  سپيده خاضعي

 كشوري نقره يكسب مدال  سبا فالح

 كشوريبرنز كسب مدال  امينه عليخاني

 كشوريبرنز كسب مدال  ساناز ابرازي
 

Uالمپياد رياضي 

 كشوري نقره يكسب مدال  هدي آقايي
 

Uالمپياد زيست 

 كشوري نقره يكسب مدال   ياسمن مهدويه

U المپياد شيمي 

 كشوريبرنز كسب مدال  مهر افشان قلي جعفري

 كشوري برنزكسب مدال  سارا اسفنديار پور

 

1389-90المپياد سال تحصيلي افتخارات   


