
ی اول مسابقات علوم اعصاب شناختیی مرحلههای برگزیدهلیست تیم  

  شهر نام خانوادگی نام نام تیم ردیف
  اراک یحیی محبوبه فرزانگان قلم چی اراک ١
 * خمینی شهر طالع زاده آیسان فرزانگان امین خمینی شهر ٢
٣ serotonin اران و بیدگل عامری کیمیا * 
٤ NeuroSpecialist دزفول فرامرزپور کمند * 
٥ neuronoise اصفهان بیاض امیرحسام  
٦ NeuroTehc دزفول صمیمی فر هادی * 
  چالوس مشایخ امیرسینا شهید بهشتی چالوس ٧
٨ Neurology کرمان مهرابیان آیدا  
  مشهد مقدس نجف زاده عرفان سوسک وار ٩

٤ ١٠ ever friends قم گیراییدره  محمد صادق  
١١ Neuroscientists اصفهان مقاره دهکردی مریم  
  خرم آباد  آهور مصطفی اندیشمندان فردا ١٢
  کاشان قاضی زهرا فرزانگان کاشان ١٣
 * اردبیل حامدسلطانی عدنان شهید بهشتی اردبیل (تیم یک) ١٤
  خرم آباد اسکینی مهدیه فرزانگان خرم آباد ١٥
  کرج باقری زهرا کرج ٣فرزانگان  ١٦
  نی ریز کشت کار امیر حسین موج دانش ١٧
 * تبریز عصمتی فاطمه ٢فرزانگان ناحیه  ١٨
١٩ new folder تبریز فربخش امیررضا * 
  گرمسار مودودی مهدی شهیدبهشتی گرمسار ٢٠
 * تهران سادات حسینی یلدا فرزانگان دو تهران ٢١
  مشهد عرفانیان محیا مشهد دوره دوم ٣فرزانگان ٢٢
  اهواز مرادی نگار اهواز ٢فرزانگان  ٢٣
  تهران ارج نگار دخترانه‑تهران ٥فرزانگان  ٢٤
  رج البرزک سلطانیان مهدیه کرج ٣فرزانگان  ٢٥
  کرج خدمتی محمد ٣سلطانی  ٢٦
  سبزوار عربشاهی ستایش فرزانگان سبزوار ٢٧
  تهران طحانیان دینا F٦تهران/ ۶فرزانگان ٢٨
  ساری ابراهیمی مبینا ساری ١فرزانگان  ٢٩
  زاهدان برکاتی سیده ثمین زاهدانفرزانگان دخترانه  ٣٠
٣١ BIG LITTLE SCIENTISTS اهواز اختردانش پرنیان  
  بهشهر رستمی مهسا فرزانگان بهشهر ٣٢
٣٣ VRQ زاهدان اکاتی علی  



  قم رحیمی زهرا فرزانگان قم ٣٤
  کرج سلیمی ریحانه کرج ٢فرزانگان  ٣٥
 * شهرجدید هشتگرد پاداشی علیرضا شهر جدید هشتگرد ١تیم  ٣٦
٣٧ Brain ++ تهران اعرابی محیا * 
 * اردبیل صاحب الزمانی سهند شهید بهشتی اردبیل ٣٨
٣٩ Dragon کرج سعادت فاطمه * 
  کرج خوش مسلک مسیح ٤تیم شهید سلطانی  ٤٠
 * کاشان هلی حسین بهشتی کاشان اعصاب شناسان شهید ٤١
٤٢ Error رفسنجان شریفی علی ١٨ * 
 * رفسنجان تقوی سحر فرزانگان رفسنجان ٤٣
  ساری اباهیمی فائزه ساری٢فرزانگان ٤٤
  ایالم قاضی زاده نوید هژیران تیزویر ٤٥

 

 


