
 

 

 

 

 

  

 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 24/10/99 نعمتی )کوار( آیدا      محرابی 1

 5/12/99 نخبگان آرا ابوالقاسمی شیرازی  2

 25/11/99 ستارگان نیکا توللی 3

 4/12/99 ستارگان روشنک احمدی  4

 3/12/99 تابش آناهید رضوان 5

 6/12/99 مهرآیین  هلیا پورمند 6

 6/12/99 نخبگان آرشین یزدان بخش  7

 6/12/99 نخبگان راشین یزدان بخش  8

 16/12/99 آفرینش محیا ایماندار 9

 13/12/99 ستارگان ساحل نصراللهی 10

 4/2/1400 ستارگان مهدیس ساالری 11

 16/12/99 مهرآیین آرمیتا نواب 12

 16/12/99 فرشتگان گلبرگ روزمند 13

 17/12/99     ستارگان نیایش شریفی 14

 19/12/99 مهرآیین الینا همایون 15

 16/1/1400 فتح اهواز رزا دریس 16

 15/1/1400 مهرگان معصومه)یانا(قاسمیان 17

 17/1/1400 تهران مبینا امیدی 18

 17/1/1400 ستارگان تیبا توکلی 19

 17/1/1400 ستارگان حنا امیری 20

 18/1/1400 نخبگان رها عدالت 21

 1400- 1401 سال تحصیلی متقاضیان ثبت نام پایه هفتم
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 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 18/1/1400 مهرآیین اسما طالبی 22

 16/1/1400 مهرآیین رزا آزادگان 23

 16/1/1400 مهرگان کیانا دهقان 24

 16/1/1400 مهرگان هانا همتی 25

 18/1/1400 مهرگان یسرا سامانی 26

 18/1/1400 مهرگان ماریا اخالصی حقیقی 27

 11/12/1399 ستارگان آناهیتا رحیمی  28

 21/1/1400 ستارگان پریماه ثابت 29

 21/1/1400 ستارگان روژان خواجه 30

 21/1/1400 ستارگان الیسا جباری 31

 21/1/1400 ستارگان بهار خسروی 32

 22/1/1400 ستارگان الیانا جاماسب 33

 22/1/1400 اما خمینی هستی رضایی 34

 22/1/1400     ستارگان ما خدمتیاس 35

 22/1/1400 تمدن سازان زهرا محمدی 36

 23/1/1400 مهرگان الینا برمندی 37

 23/1/1400 ستارگان آرمیتا زارع 38

 23/1/1400 ستارگان هستی جمالی 39

 23/1/1400 مهرآیین رژین محقق زاده 40

 23/1/1400 ستارگان آواجعفری زاده 41

 24/1/1400 مهرگان غزل موردکی 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 24/1/1400 مهردانش یسنا مسعودی 43

 24/1/1400 ستارگان پارمیس حسینی  44

 24/1/1400 مهرگان نازنین زهرا عبدهلل پور 45

 24/1/1400 فرشتگان مبینا شاهروبندی 46

 24/1/1400 مهرآیین رمیس ذیگلریپا 47

 25/1/1400 ستارگان هستی خورشیدی 48

 25/1/1400 ستارگان دینا جاللی 49

 25/1/1400 ستارگان معصومه مفتاحی 50

 25/1/1400 مهرگان هانا ممتحن 51

 25/1/1400 مهرآیین آوین کرهانی شیرازی 52

 31/1/1400و29 فرج اله محمدی ستاره اسماعیلی 53

 29/1/1400 مهرگان کانیشا قادری 54

 29/1/1400 ستارگان غزل رحیمی سرشت 55

 1/1400/  29      ستارگان سارا سراجی 56

 29/1/1400 ستارگان مهسا حسینی 57

 30/1/1400 امام خمینی شیدخت کرمی 58

 30/1/1400 ستارگان پارمیس کجوری 59

 30/1/1400 مهرآیین ستایش محمودی 60

 30/1/1400 مهرآیین فقیهی نژاد ویانا 61

 30/1/1400 فرشتگان هلنا کاوه 62

 31/1/1400 ستارگان دیانا دیمی  63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 31/1/1400 مهردانش صدف ذکی خانی  64

 31/1/1400 نخبگان ملینا زارعی  65

 31/1/1400 مهرآیین ا افراسیابیآریان 66

 18/2و7/2/1400و31/1/1400 ستارگان هستی فروزند نژاد 67

 31/1/1400 مهرآیین الیسا کشاورز 68

 1/2/1400 ستارگان مهرنوش زرگر 69

 1/2/1400 ستارگان پارمیدا سرگل زایی 70

 1/2/1400 ستارگان زهرا شیری 71

 1/2/1400 ستارگان ستاره مرادی 72

 1/2/1400 ستارگان کیانا سروش نیا 73

 1/2/1400 مهرگان یلدا منشی 74

 6/2/1400و4/2/1400 ستارگان گالره علی آبادی 75

 4/2/1400 ستارگان سارا رایگان 76

 4/2/1400                ستارگان پارمیدا زارع 77

 4/2/1400 مهرگان تانیاعزیزی 78

 5/2/1400 فیض هستی شنتیا  79

 5/2/1400 ستارگان هستی گرانپایه 80

 5/2/1400 مهرآیین نیایش رحیمی 81

 5/2/1400 مهرآیین آوا آزادی  82

 5/2/1400 مهرآیین پارمیدا استوار 83

 6/2/1400 مهرآیین زهرا کریمی  84



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 6/2/1400 آفرینش کنگان ره داغیزهرا ق 85

 6/2/1400 ستارگان فاطمه غفاری 86

 7/2/1400 نگاه نو مهرسا اولیایی 87

 8/2/1400 ستارگان سارا نمازی 88

 7/2/1400 ستارگان رکسانا منجذب 89

 7/2/1400 ستارگان معصومه محبان 90

 8/2/1400 1فیض  النا زاده 91

 8/2/1400 نخبگان نیوشا صحراگرد 92

 11/2/1400 ستارگان فاطمه غفاری  93

 11/2/1400 مهرآیین صوفیا ساالروند 94

حضرت رقیه نی  نگین شیبانی  95

 ریز
 21/2/1400و12/1/1400

 12/2/1400 3دوستان ناحیه  کیانا مهرآور 96

 12/2/1400 فرهنگ نیایش شیبانی 97

 13/2/1400       مهرگان  ساینا جهانشاهی    98

 13/2/1400 عصمت آریانا سیف زاده 99

 13/2/1400 مهرتابان زهرا دهقانی  100

 13/2/1400 علوم پزشکی ثنا فتاحی مفرد 101

 13/2/1400 2آزادی مهرسا محبی  102

میان پایه هشتم  یکتا اژدری 103

 خیام
15/2/1400 

 15/2/1400 نخبگان مهسا قیاسی 104

 15/2/1400 خرد تهران آنلی پویان مهر 105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 15/2/1400 2الکوت هستی محمدی 106

 15/2/1400 نخبگان نیوشا صحرا گرد 107

 18/2/1400 ستارگان پانیذ نژادشیرازی 108

 19/2/1400 نخبگان  پارمیس صالحی  109

 19/2/1400 خبگانن پارمیس افروز فر 110

 19/2/1400 نخبگان پانیا ظهیری  111

 20/2/1400 مهر دانش  کیانا کشاورز         112

 20/2/1400 نخبگان آیلین  فرقانی 113

 20/2/1400 مهرآیین کیانا تیموری 114

 21/2/1400 امام خمینی  وستا رنجبر  115

 21/2/1400 نخبگان  لیال مرتضوی  116

 21/2/1400 کار واندیشه  نجبر یاسمن ر 117

 22/2/1400 نخبگان باران صاحب نظر 118

 22/2/1400 مهرتابان آتریسا قیاسی  119

 22/2/1400 مهرگان  درسا منصور آبادی  120

 22/2/1400 فجر آوا احمدی پور  121

 22/2/1400 مهرگان ساناز موسوی  122

 22/2/1400 مهرآیین  حدیث نظری  123

 25/2/1400 فیض  انا صفری لی 124

 25/2/1400 نخبگان آنیسا یار بخش  125

 26/2/1400 بعثت  هستی عابد نژاد 126



 

 تاریخ مصاحبه نام دبستان نام و نام خانوادگی ردیف

 26/2/1400 بعثت یاسمن دریس  127

 26/2/1400 مهر وطن پریسا پرهیزی  128

 26/2/1400 نسیم صبا الهیاری  ثنا 129

 27/2/1400 نیک آیین صدرا  زینب قلی پور  130

 27/2/1400 مهر آیین دایانا سیادتان 131

 29/2/1400 خوارزمی  ساچلی پور طاهری  132

 29/2/1400 خوارزمی آوین استوار 133

 1/3/1400 خوارزمی فاطمه سعیدی زاده  134

 1/3/1400 خوارزمی هلیا مهر نیا 135

 1/3/1400 خوارزمی وستا قهرمانی  136

 1/3/1400 خوارزمی هلیا یزدانی  137

 1/3/1400 مهرآیین ستاایش صالحی  138

 2/3/1400 نخبگان سحر پوست فروش  139

 2/3/1400 فیض  فاطمه پاک فطرت  140

 2/3/1400 فیض درسا شهرامی مهر  141

 2/3/1400 فیض یلدا یونسی فرد 142

 2/3/1400 فیض هستی آزموده  143

 2/3/1400 عصمت  نیکا زارعیان 144

 2/3/1400 عصمت شایا زارعیان 145

 3/3/1400 امام رضا الناز محمدی  146

 3/3/1400 امام رضا آنیتا طالبی زاده  147


