
 کانون پرورش فکریی بازآزاد اسباب دهیا یمل دادیرو چهارمین منتخب پردازاندهیا
 هستند پردازاندهیاز گروه ا یندگینمااز دوستان به یبرخ

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 شکوفه نادری 67 ابوذر تمسکنی 1

 شهاب محسنین 66 احمد ملکی 2

 شیما صمدی 67 تبارارشیا شایسته 3

 دنیویصالح نظر 67 اژیر احمدی 4

 صبا خورشیدیان 78 آسیه نراقی 5

 عارفه بازقندی 71 جانافشین خشی 7

 جانیعلی خان 72 اقبال هژبرالساداتی 6

 بهاره زارع 73 اکبر دولتی 7

 علی لطفیان 74 حسین نباتیامیر 7

 علیرضا خسروی 75 عباس آبساالنامیر 18

 خانیعلیرضا لطفعلی 77 خرمیعلی کریمیامیر 11

 نرگس جعفری 76 امیره داهاز 12

 علیرضا موالنیا 77 امین دهقان 13

 عماد رضایت 77 امین غالمی 14

 فاطمه بومری 78 رودباریایمان شفیعی 15

 سادات حسینیفاطمه 71 بهاره جریریان 17

 اصفانیفاطمه فروتن 72 بهراد باقری 16

 معظمی فاطمه 73 بیرامعلی بختیاری 17

 فاطمه نصرتی 74 پرستو نظری 17

 زینب اسدپور 75 پرستو نیری 28

 فرحناز ورنان 77 پورپروین کوهی 21

 زهرا ایزدی 76 پریناز آقایی 22

 پاکفرزانه ایران 77 پویا شعبانی 23

 فرزانه مراثی 77 توحید شوکتی 24

 فرشته یاقوتی 188 ثریا عهدی 25

 رضایی کیانوش 181 حامد اسدی 27

 جمیله کرمی 182 حامد اکرمی 26

 نیاماجده شریفی  183 رودسراسکانحبیبه آقایی 27

 ماهرخ صحرایی 184 حسین قاسملو 27

 شاهکوییمحبوبه خواجه 185 حمید رضایی 38

 محدثه فرامرزی 187 کوهیبنادمید کفاشح 31

 محراب کزازی 186 حمیدرضا فارضان 32

 پورمحسن معطر 187 دانیال طلوعی 33

 پورمحمد آزاد 187 رضا آذرنیوشان 34

 امین پرستشمحمد 118 نژادرضا تقوی 35

 نوبریامین هالنیمحمد 111 رویا نظری 37

 محمد تولمی 112 زهرا اخالقی 36

 حسین بکاییمحمد 113 زهرا پورعلی 37

 نرگس گودرزی 114 زهرا فرنام 37
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 حسین قانیانمحمد 115 زهرا کرمی 48

 حسین منصوریمحمد 117 العابدین عطاییزین 41

 محمد خود 116 پورسارا امین 42

 زادهمحمدرضا تقی 117 افشارساره کیان 43

 نیامحمد شفیع 117 نژادساغر لطفی 44

 علی سلیمیمحمد 128 بخشسانان صفا 45

 زادهفائزه کریم 121 زادهستازه زعیم 47

 کاظم هوشمندمحمد 122 زادهسجاد رضا قلی 46

 محمد مدللیان 123 زادهکاظمسحر اخوان 47

 مهدی سوهانیمحمد 124 سعید بابایی 47

 فررمحمد مهدیا 125 سعید قربانی 58

 مرتضی بالوئی 127 سعید هادی 51

 مریم انصاری 126 سعیده اکبری 52

 فردنژامژده علی 127 زادهسعیده حالج 53

 تا اسفندیاریمه 127 نژادمحمودیسلما حسام 54

 هامهدی رزاقی 138 سمیرا داودی 55

 آبادیمهدی صفی 131 زادهآرش شریفسید 57

 مهدی قادری 132 اخگرعلی حسینیسیدامیر 56

 مهال اسالمی 133 سیدامین حسینی 57

 میالد احتیاط 134 حسینییدشهروز میرس 57

 ناهید ملکی 135 نصبسیدصادق میرهاشمی 78

 ندا شادمهر 137 حسینیمحسن سید 71

 نرگس احمدی 136 سارا موسویسیده 72

 نرگس پاچناری 137 اخگرلیال حسینیسیده 73

 هادی نیکبخت 137 سیوان اسدی 74

 هدی رضایی 148 شایا زرگانی 75

 یاسمن واحدی 141 شایسته کریمی 77

 محمود تلخابی 142 شکوفه برادران 76

 زادهشلیال کفا 143 شیما بارکزهی 77

 خدیجه فتاحی 144 فاطمه پورعلی 77

 زینب موسوی 145 نژادفاطمه حسین 68

 افروز عطایی 147 محبوبه فتاحی 61

 رقیه قرقاشلو 146 معصومه میرزایی 62

 مریم قربانی 147 مهرنوش رفیع 63

 فرزانه سلیمانی 147 مهسا کاویانی 64

 فاطمه بهرامی 158 نسرین جودکی 65
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