
 نام خانوادگی نام ردیف
شماره 

 عضویت
 رشته تحصیلی

 یازدهم تجربی 289 سراج هیوا 1

 یازدهم تجربی 288 اورعی پرنیا 2

 یازدهم تجربی 298 زمانی یگانه 3

 یازدهم تجربی 299 فخاری فاطمه 4

 یازدهم تجربی 259 نجفی راحیل 5

 یازدهم ریاضی 257 نصیر کیمیا 6

 یازدهم تجربی 256 کرمی وفا کیانا 7

 یازدهم تجربی 129 معلم زاده مدیسا 8

 یازدهم تجربی 546 حسنی رزیتا 9

 یازدهم تجربی 310 اسمعیلی ستایش 10

 یازدهم تجربی 286 شهرابی فراهانی عاطفه 11

 یازدهم تجربی 285 شهرابی فراهانی فاطمه 12

 یازدهم تجربی 287 چمنی فاطمه 13

 یازدهم تجربی 276 شجاعی کیمیا 14

 یازدهم تجربی 385 نراقی فاطمه 15

 یازدهم تجربی 297 نژادرستم ستاره 16

 یازدهم تجربی 294 محمدی سالله 17

 یازدهم تجربی 279 جمالی محیا 18

 یازدهم تجربی 254 طاهری ریحانه 19

 یازدهم تجربی 265 مالزم مجیب عسل 20

 یازدهم تجربی 261 محمودی فاطمه 21

 یازدهم تجربی 260 چراغچی ویدا 22

 یازدهم تجربی 379 امید النا 23

 یازدهم تجربی 274 یافتیان یگانه 24

 یازدهم تجربی 273 الگزتین ملیکا 25

 یازدهم تجربی 270 بختیاری محدثه 26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم تجربی 268 باقری هانیه 27

 یازدهم تجربی 200 حیدری فاطمه زهرا 28

 یازدهم تجربی 371 صالحی شمیم 29

 یازدهم ریاضی 100 محمدی هانیا 30

 یازدهم ریاضی 300 ثنایی کیا سحر 31

 یازدهم ریاضی 251 بینافر سارا 32

 یازدهم ریاضی 368 تهامی مهدیه 33

 یازدهم ریاضی 255 مدبری فر سارا 34

 یازدهم ریاضی 319 جلیلی جهرمی مریم 35

 یازدهم ریاضی 296 قانع بصیری سبا 36

 یازدهم ریاضی 295 اسدی روژینا 37

 یازدهم ریاضی 284 میالنی نغمه 38

 یازدهم ریاضی 283 برزگر فاطمه 39

 یازدهم ریاضی 320 بنابی کیانا 40

 یازدهم ریاضی 282 فیاضی زهرا 41

 یازدهم ریاضی 266 اعال فاطمه 42

 یازدهم ریاضی 269 نقدی فر زهرا 43

 یازدهم ریاضی 277 شاهرخی بهاره 44

 یازدهم ریاضی 311 یوسفی زاده مهال 45

 یازدهم ریاضی 313 پوراسد فاطمه 46

 یازدهم تجربی 367 برادران توحیدی الهه 47

 یازدهم تجربی 337 داودی زهرا 48

 یازدهم تجربی 312 یوسفی زاده مهشید 49

 یازدهم ریاضی 694 یراقی نژاد ستایش 50

 یازدهم ریاضی 726 حاجی حیدری هلنا 51

 تجربییازدهم  258 خدابخشی پرنیان 52

 یازدهم تجربی 699 حسینی مهدیس سادات 53

 یازدهم تجربی 262 مهتدی مهشید 54



از طریق کد ملی خود )کلمه کاربری( و شماره عضویت )رمز عبور(  یازدهمدانش آموزان گرامی پایه 

اقدام به ورود به نرم افزار کتابخانه بفرمایید.شما عزیزان عضو شده اید و پروفایلی برای شما عزیزان 

رید. لطفا به راهنمای معرفی نرم افزار را در تعریف شده است.پس نیازی به عضویت در نرم افزار ندا

 4با تشکر واحد کتابخانه فرزانگان                          سایت مراجعه فرمایید.

 


