
آموزی علوم اعصاب شناختی های برگزیده مرحله دوم هفتمین دوره مسابقات دانش لیست تیم  

 

 وضعیت نام سرگروه مدرسه شهر نام تیم ردیف

1 404 ERROR قبول محمدرضا رحمانی 3دبیرستان شهید سلطانی  کرج 

2 Adobe قبول مهدی جعفری شهید بهشتی گرگان 

 قبول امیررضا حسین زاده  عالمه جعفری تبریز  تبریز عالمه جعفری 3

 قبول اسما بهشتیان فاتح()۵فرزانگان مشهد آرن 4

5 cnr قبول صبا امامی فرزانگان ناحیه پنج  تبریز 

6 CSA قبول مریم موسیوند فرزانگان تویسرکان 

 قبول ملیکا دلیر فرزانگان یک   مشهد دانش پژوهان مشهد 7

 قبول فاطمه هرناشکی  مدرسه فرزانگان  رفسنجان دکتر حسابی 8

 قبول مرتضی جورابلو شهید بهشتی گرمسار اویلر 9

 قبول زهرا بیژنی استعدادهای درخشان فرزانگان نوشهر فرزانگان نوشهر 10

 قبول فاطمه محیاخزاعی فرزانگان بیرجند کاوشگران جوان 11

 قبول زهرا قصری 1فرزانگان  تهران 231منطقه امن  12

13 Matrix قبول محمد بهمنی مرحوم مسروری نی ریز 

14 Neuro NSPG قبول امیر حسین قویدل شهید هاشمی نژاد یک دوره دوم مشهد 

15 NeuroTech بهبهان 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید 

 ناصری
 قبول ارشیا دهداری نژاد

16 NewGroup2 قبول امیررضا مزینانی شهید بهشتی)دوره دوم( دامغان 

17 NOMAD قبول مونا اکبری فرزانگان کرج 

18 P.C: The Final Game قبول آتاناز حالل زاده 3فرزانگان امین  اصفهان 

 قبول علی ساکی 1حلی  تهران پیکی  19

20 Phantasme تیزهوشان حضرت محمد )ص( زاهدان 

 مرتضی

 کیخواه آریا 
 قبول

21 Psycho Pro قبول میثمی پرهام شهید سلطانی سه کرج 

 قبول عرشیا محمدی 3دبیرستان شهید سلطانی  کرج رمز و را ز 22

23 SANS قبول عرفانه حسینی فرزانگان خمینی شهر 

24 serotonin2 قبول بهاره حیاتی فرزانگان امین آران و بیدگل آران و بیدگل 

 قبول داوود نصرتی امیر آبادی 1شیخ انصاری  دزفول 1شیخ انصاری  25

 قبول سید محمد رضا موسوی دبیرستان شیخ انصاری دزفول دوره دوم دزفول 2شیخ انصاری  26

27 Synapse قبول پانیذ سنجری ۵فرزانگان هشتگرد 

28 TMIP قبول مریم صفری ۵فرزانگان  تبریز 

29 TopBrains قبول ارشیا احمد زاده 1دبیرستان هاشمی نژاد  مشهد 

30 Tremble قبول فاطمه ضیایی منش 1فرزانگان  زاهدان 

 مشروط سید علی مرتضوی (2دبیرستان شهید انصاری )عالمه حلی  رفسنجان باقرالعلوم 31

32 C.N Boys مشروط آرمین خسروی دانش 2اژه ای  اصفهان 

 مشروط فاطمه شیرین صحرایی فرزانگان دوره دوم دزفول فرزانگان دزفول 33

 مشروط مهسا همتی فرزانگان سمنان فرزانگان سمنان 34

 مشروط مهرشاد تاجی شهید بهشتی شهرکرد ساسای شهرکرد 35

 مشروط هلیا مصطفایی تبریز1فرزانگان  تبریز 90تانژانت  36

 


