اسامی بازنشستگان دانشکده در سال 97-96

جناب آقای دکتر محمدرضا اشراقيان
سرکار خانم دکتر حليمه توحيدی مقدم

اسامی کارمندان نمونه دانشکده در سال 97-96
 خانم سيده رویا عزیزیان
 خانم فاطمه غالمپور
 خانم پونه رئيس نيا
 خانم فاطمه صدقی
 آقای بابک محمودی
 آقای عليرضا راستگو
 آقای حسن کُتی

عکاسان برگزیده مسابقه عکاسی نوروز 97
(به ترتيب رتبه)

 جناب آقای نيما دولت آبادی
 سرکار خانم زهره دانش
 سرکار خانم اشرف ریاضی

فعال فرهنگی برگزیده دانشکده
 آقای عباس رحيمی

فهرست اسامی دانش آموزان ممتاز دختر مقطع ابتدایی

سارا سادات نبوی

اول

ضحی سبیلی

اول

هلیا شریعتی فر

اول

عسل سندی

اول

پارمیس شجاع

اول

بهار سعیدی

اول

ستایش صالحی نوده

دوم

شهرزاد مصدق راد

سوم

پریا عبادی

سوم

هستی رفیعی میالجردی

سوم

تانیا اسدی

سوم

فاطمه سادات خالصی نژاد

سوم

دینا شعبانی

چهارم

سارا اکبری ساری

چهارم

هستی بخشی

پنجم

هانیه ناصری

پنجم

ثمین قارئی

ششم

ریحانه مقدسیان

ششم

حنانه سید صومعه

ششم

ملیکا رجبی

ششم

فهرست اسامی دانش آموزان ممتاز پسر مقطع ابتدایی

عرشیا قاسمی

اول

امیرمهدی حسن

اول

میالد حسین خانی

دوم

پارسا اکبر زاده

سوم

مهدی تاجانی

سوم

امیررضا عاقلی

چهارم
(سوم را جهشی خوانده اند)

مهدی کریمی

چهارم

محمدیوسف خاقانی

پنجم

ایمان کیا

پنجم

امیرسینا نیسی

پنجم

فرزین صالح غالمی

پنجم

امیرمحمد داودی

پنجم

سینا ملکی

پنجم

محمدرضا ندیری

پنجم

مهدی حسین خانی

ششم

محمدعرفان شجاعی زاده

ششم

محمدرضا شریعتی فر

ششم

فهرست اسامی دانش آموزان ممتاز دختر مقطع دبيرستان

سارا بیاتی

هفتم

درسا اکبرزاده

هفتم

زینب سادات ذاکریان

هفتم

پریا پازوکی

هفتم

نازنین صالح غالمی

هفتم

ریحانه جعفری پنجی

هفتم

عسل سرتیپی

هشتم

ریحانه اکبری

هشتم

فاطمه چوگل

هشتم

هستی سعیدی

هشتم

نازنین پازوکی

هشتم

مهرنوش ندیری

هشتم

یکتا امینی

نهم

فائزه ناصری غیاثوندی

نهم

رها عمرانی

دوم (یازدهم)

فاطمه مقدسیان

دوم(یازدهم)

هاجر ایزدی گرجان

دوم(یازدهم)

حوریه ستوده فرد

پیش دانشگاهی

صبا خاقانی

پیش دانشگاهی

فاطمه اکبری ساری

پیش دانشگاهی

تینا اسدی

پیش دانشگاهی

فهرست اسامی دانش آموزان ممتاز پسر مقطع دبيرستان

محمدمهدی علی نظری

هفتم

علیرضا بانویی

هفتم

امیر حسین محسن زاده

هفتم

کیارش تیرگر فاخر

هفتم

امیرشایان اعظم

هفتم

محمدعماد شجاعی زاده

هشتم

امیر عبدی مقدم

نهم

محمدرضا میرزاخانلو

نهم

محمدرضا حسن

نهم

ایمان زهرایی

نهم

محمد امین ناطق پور

اول ( دهم)

سید علی ذاکریان

اول ( دهم)

امیرحسین مصدق راد

دوم(یازدهم)

پارسا عمرانیان اصفهانی

دوم( یازدهم)

کامیار طارشی

دوم ( یازدهم)

سیدسپاس موسی کاظمی

پیش دانشگاهی

اسامی دانشجویان ورودی سال  96دانشگاهها

مرجان چنگانی خوراسگانی

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

یزدان امینی

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سیده زهرا موسوی پور

آموزش علوم اجتماعی

دانشگاه فرهنگیان -پردیس

هادی ایزدی گرجان

علوم ورزشی

دانشگاه پیام نور

ملیکا نعمتی

زبان روسی

دانشگاه الزهرا

هلیا بهروزفر

دامپزشکی

دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات

محمدرضا پازوکی

حسابداری

دانشگاه آزاد

مهسا عمرانیان اصفهانی

طراحی وساخت طال وجواهر

محمدرضاعلی محمدی

علوم آزمایشگاهی

امیرکبیرکرج

موسسه غیرانتفاعی معماری و
هنرپارس -تهران
دانشگاه
تهران

