
الکترونیکلیست کارگاه   

 
 نام کارگاه استان شهر دبیرستان نام خانوادگی نام ردیف

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 1فرزانگان  آزاده سروناز 1

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان خوشدل نیوشا 2

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 4فرزانگان  معصومی فاطمه 3

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 5فرزانگان  بهشتیان اسما 4

 کارگاه الکترونیک استان خراسان جنوبی بیرجند فرزانگان افخمی کهربایی پریا 5

 کارگاه الکترونیک استان سمنان گرمسار فرزانگان کیان الناز 6

 کارگاه الکترونیک استان سمنان سمنان فرزانگان همتی مهسا 7

 کارگاه الکترونیک استان گلستان گرگان فرزانگان جمال زهرا 8

 کارگاه الکترونیک استان گلستان گنبد کاووس فرزانگان مارامایی سایالن 9

 کارگاه الکترونیک استان مازندران بابل فرزانگان چراغعلی پور نیلوفر 10

 الکترونیککارگاه  استان مازندران ساری فرزانگان سخایی زهرا سادات 11

 کارگاه الکترونیک استان مازندران ساری فرزانگان حسنی ترنم 12

 کارگاه الکترونیک استان مازندران نوشهر فرزانگان ردایی مهشید 13

 کارگاه الکترونیک استان مازندران آمل فرزانگان قلی پور نگین 14

 الکترونیک کارگاه استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  قویدل امیرحسین 15

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  احمدزاده ارشیا 16

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 2هاشمی نژاد  حکیمی اصل رضا 17

 کارگاه الکترونیک استان خراسان رضوی مشهد 3هاشمی نژاد  بابایی آریان 18

 کارگاه الکترونیک استان خراسان شمالی بجنورد 2شهید بهشتی  احمدی عرفان 19

 کارگاه الکترونیک استان سمنان گرمسار شهید بهشتی جورابلو مرتضی 20

 کارگاه الکترونیک استان سمنان دامغان شهید بهشتی فتحعلیان حسن 21

 کارگاه الکترونیک استان گلستان گرگان شهید بهشتی جعفری مهدی 22

 کارگاه الکترونیک استان گلستان گنبد کاووس بهشتیشهید  خسروی حسین 23

 کارگاه الکترونیک استان مازندران تنکابن شهید بهشتی ملک نیا محمد 24

 کارگاه الکترونیک استان مازندران بابل شهید بهشتی موسوی نژاد سید صادق 25

 کارگاه الکترونیک استان مازندران چالوس شهید بهشتی رادپور رهام 26

 کارگاه الکترونیک استان مازندران بهشهر شهید بهشتی عسکریان پرهام 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیست کارگاه آمار

 نام کارگاه استان شهر دبیرستان نام خانوادگی نام ردیف

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 1فرزانگان  هادیان طراوت 1

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان فرهادزاده بهاره 2

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان ظریف مائده 3

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 4فرزانگان  کورش نیا رومینا 4

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 5فرزانگان  فرجام عارفه 5

 کارگاه آمار استان خراسان جنوبی بیرجند فرزانگان خزاعی فاطمه مهیا 6

 کارگاه آمار استان سمنان گرمسار فرزانگان مشیری ملینا 7

 کارگاه آمار استان سمنان سمنان فرزانگان حامدی زهرا 8

 کارگاه آمار استان گلستان گرگان فرزانگان بابایی دیانا 9

 کارگاه آمار استان گلستان گنبد کاووس فرزانگان سید مختوم مریم 10

 کارگاه آمار استان مازندران بابل فرزانگان فروغی ملینا 11

 کارگاه آمار استان مازندران ساری فرزانگان رستمی حنانه 12

 کارگاه آمار استان مازندران ساری فرزانگان اصغری مهدیسا 13

 کارگاه آمار استان مازندران نوشهر فرزانگان جعفررمجی مریم 14

 کارگاه آمار استان مازندران آمل فرزانگان مجاهدی سنا 15

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  ساالر محمدرضا 16

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  حقی محمد 17

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 2هاشمی نژاد  حسینی راد مهدی 18

 کارگاه آمار استان خراسان رضوی مشهد 3هاشمی نژاد  کاظمی کیارش 19

 کارگاه آمار استان خراسان شمالی بجنورد 2شهید بهشتی  شفیعی مهران 20

 کارگاه آمار استان سمنان گرمسار شهید بهشتی تبیانی پارسا 21

 کارگاه آمار استان سمنان دامغان شهید بهشتی صرفی علی 22

 کارگاه آمار استان گلستان گرگان شهید بهشتی جمال لیوانی امیرعباس 23

 کارگاه آمار استان گلستان گنبد کاووس شهید بهشتی مشرقی ایل هان 24

 کارگاه آمار استان مازندران تنکابن شهید بهشتی خورشیدی محمدامیر  25

 کارگاه آمار استان مازندران بابل شهید بهشتی پورحسین حسام الدین 26

 کارگاه آمار استان مازندران چالوس شهید بهشتی رضوی محمد حسین 27

 کارگاه آمار استان مازندران بهشهر شهید بهشتی پایمرد امیرمهدی 28

 

 

 

 

 



 

 لیست کارگاه سایکوفیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام کارگاه استان شهر دبیرستان نام خانوادگی نام ریدف

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد 1فرزانگان  خادم سارا 1

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان ضیائیان ملینا 2

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان رحیمی مهشید 3

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد 4فرزانگان  زمانیان فاطمه 4

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد 5فرزانگان  حسینی سوگند 5

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان جنوبی بیرجند فرزانگان موسوی مریم سادات 6

 سایکوفیزیک کارگاه استان سمنان گرمسار فرزانگان شکوه فر مهال 7

 کارگاه سایکوفیزیک استان سمنان سمنان فرزانگان زرگران نگین 8

 کارگاه سایکوفیزیک استان گلستان گرگان فرزانگان یوسفیان یلدا 9

 کارگاه سایکوفیزیک استان گلستان گنبد کاووس فرزانگان رجبی کوثر 10

 سایکوفیزیککارگاه  استان مازندران بابل فرزانگان عبدهلل نژاد یکتا 11

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران ساری فرزانگان رسولی باران 12

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران ساری فرزانگان یثربی آیدا 13

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران نوشهر فرزانگان بیژنی زهرا 14

 سایکوفیزیککارگاه  استان مازندران آمل فرزانگان مروتی آیالر 15

هاشمی نژاد  پژند محمدصالح 16
1 

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد

هاشمی نژاد  آل حیدر علیرضا 17
1 

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد

هاشمی نژاد  رحیمی نریمان 18
2 

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد

هاشمی نژاد  خورشیدی عدنان 19
3 

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان رضوی مشهد

شهید بهشتی  آل یاسین آریا 20
2 

 کارگاه سایکوفیزیک استان خراسان شمالی بجنورد

 کارگاه سایکوفیزیک استان سمنان گرمسار شهید بهشتی عارفیان محمدمهدی 21

 کارگاه سایکوفیزیک استان سمنان دامغان شهید بهشتی شمسی پور سید سعید 22

 کارگاه سایکوفیزیک استان گلستان گرگان شهید بهشتی عابدی عرفان 23

 کارگاه سایکوفیزیک استان گلستان گنبد کاووس شهید بهشتی رجبی آرش 24

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران تنکابن شهید بهشتی گوهر رستمی محمد صالح 25

 کارگاه سایکوفیزیک مازندراناستان  بابل شهید بهشتی خانجانی محمدصادق 26

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران چالوس شهید بهشتی خودکاوندی بنیامین 27

 کارگاه سایکوفیزیک استان مازندران بهشهر شهید بهشتی اختری ایلیا 28



 

 لیست کارگاه پردازش سیگنال

 

 

 نام کارگاه استان شهر دبیرستان نام خانوادگی نام ردیف

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 1فرزانگان  محمدخانی یگانه 1

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 1فرزانگان  دلیر ملیکا 2

 پردازش سیگنالکارگاه  استان خراسان رضوی مشهد 2فرزانگان برهانی مبینا 3

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 4فرزانگان  ریکی سارا 4

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 5فرزانگان  فریدونی پریا 5

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان جنوبی بیرجند فرزانگان رجب زاده فاطمه زهرا 6

 کارگاه پردازش سیگنال استان سمنان گرمسار فرزانگان طیبی فاطمه 7

 کارگاه پردازش سیگنال استان سمنان سمنان فرزانگان ارجنه سما 8

 کارگاه پردازش سیگنال استان گلستان گرگان فرزانگان کامکار نیلوفر 9

 کارگاه پردازش سیگنال استان گلستان گنبد کاووس فرزانگان رضایی مهدین 10

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران بابل فرزانگان اسماعیلی ستلیش 11

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران ساری فرزانگان خورشیدی یاسمن 12

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران ساری فرزانگان شاه محمدی هستی 13

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران نوشهر فرزانگان شکری زهرا 14

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران آمل فرزانگان ناصری تینا 15

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  غضنفری محمدعرفان 16

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 1هاشمی نژاد  صادقی سینا 17

 کارگاه پردازش سیگنال خراسان رضویاستان  مشهد 2هاشمی نژاد  اسماعیلی امیرحسین 18

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان رضوی مشهد 3هاشمی نژاد  امینی حسین 19

 کارگاه پردازش سیگنال استان خراسان شمالی بجنورد 2شهید بهشتی  آرزومند عرشیا 20

 کارگاه پردازش سیگنال استان سمنان گرمسار شهید بهشتی میرآخورلی آرمین 21

 کارگاه پردازش سیگنال استان سمنان دامغان شهید بهشتی مزینانی امیررضا 22

 کارگاه پردازش سیگنال استان گلستان گرگان شهید بهشتی فرزان راد فرهاد 23

 کارگاه پردازش سیگنال استان گلستان گنبد کاووس شهید بهشتی خرمالی نوید 24

 کارگاه پردازش سیگنال مازندراناستان  تنکابن شهید بهشتی صمدی حسن 25

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران بابل شهید بهشتی حسینی سید پارسا 26

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران چالوس شهید بهشتی حسین خانلی سامان 27

 کارگاه پردازش سیگنال استان مازندران بهشهر شهید بهشتی کالگر متین 28


