
  ویژه مدیران – ليگ علمی رشد منتخبين
 

 

 
 

 رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 شایسته تقدیر فرشاد نورمحمدی شهید خیابانی 41 رتبه برتر سارا خزایی (ع)امام سجاد 1
 شایسته تقدیر سید مرتضی مومنی شهید رستمی 41 رتبه برتر زیبا صیادیان شاهد دختر 2
 شایسته تقدیر ساقی سعادت شهید شعبانی 41 رتبه برتر پروانه شلفی شهدای شاقوزکوتی 3
 شایسته تقدیر شکوفه شفیعی شهید صادقی 41 شایسته تقدیر سیدیاسرمیری ابن سینا کوهسر 4
 شایسته تقدیر مرواریدمنصورکیایی شهید طیبی 41 شایسته تقدیر سلیمان جور ابراهیمی باالبنداسدآبادی  5
 شایسته تقدیر فاطمه جاتن شهید معلمی 41 شایسته تقدیر سیده نیره وهابی جامی لتاک 6
 تقدیرشایسته  ماهرخ بهشتی مرکز اختالالت یادگیری 02 شایسته تقدیر سید رضا مومنی (عج)صاحب الزمان  7
 شایسته تقدیر اصغرمهری  مسلم بن عقیل 04 شایسته تقدیر میثم شاهری حاج سامانی 8
 شایسته تقدیر جمشید یعقوبی تژاد مولوی 00 شایسته تقدیر احسان اله احمدی زنده یاد عباس آراسته پور 9

 شایسته تقدیر اکبریاناسحق  میثم تمار 02 شایسته تقدیر وجیهه فرجی الموتی سیمین دخت آراسته پور 10
 شایسته تقدیر سیده لیلی احمدی هیات امنایی شهید عسگرپور 01 شایسته تقدیر محرم بانو آهنگراول شهید اکبریان 11
 شایسته تقدیر عقیل حشمتی پور  هیات امنایی شهید مرادخانی 01 شایسته تقدیر زهرا فالح  شهید آقابراری 12
 شایسته تقدیر فرشته شکوری  هیات امنایی شیخ مفید 01 شایسته تقدیر یاسر بحری شهید پلنگرودی 13

 

 

  ویژه معاونين آموزشی – منتخبين ليگ علمی رشد رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر

 رتبه برتر رضابرومند هیات امنایی شهیدگلی توانا 1
 رتبه برتر عطاهللا نجبایی شاهد پسر 2
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  آموزگارانویژه  – منتخبين ليگ علمی رشد
 

 

 
 

 رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر رتبه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ر
 شایسته تقدیر علیرضا توکلی هیات امنایی شهید چمران 18 رتبه برتر سمیه سرابی شاهد پسر 1
 شایسته تقدیر سعید درویش  هیات امنایی شهیدگلی توانا 19 رتبه برتر زهرا گنج نمای واقع  هیات امنایی شهید عسگرپور 2
 شایسته تقدیر فاطمه قدیری راد هیات امنایی شهیدگلی توانا 02 رتبه برتر مهین نجفی عبدالصمد مومنی 3
 شایسته تقدیر قربان پورمحمد  هیات امنایی شهیدگلی توانا 04 رتبه برتر ماهان گل محمدی شهید حاتمیان 4
این ییبتول وفا غیردولتی پیشگامان دانش 00 رتبه برتر محبوبه قاسم بیگی شاهد پسر 5  شایسته تقدیر 
 شایسته تقدیر مرضیه اولیائی هیات امنایی شهیدگلی توانا 02 رتبه برتر مژگان زروج حسینی  شهید مسلم بهادری 6
 شایسته تقدیر سکینه صالح درجانی شهید عینی 01 رتبه برتر لیال میرزاجانی عبدالصمد مومنی 7
 شایسته تقدیر فاطمه رمک قاسمی شهید محبوبی 01 رتبه برتر گیتا تدریسی شاهد پسر 8
 شایسته تقدیر منیر نوری شهید مسلم بهادری 01 رتبه برتر سهیال اسمعیلی مولوی 9

 شایسته تقدیر مسعود شلفی جامی لتاک 01 رتبه برتر سکینه حسن نژاد شهید مسلم بهادری 10
 شایسته تقدیر نرگس نوروز رجبی هیات امنایی شهیدگلی توانا 01 رتبه برتر هانیه کیا حسینی هیات امنایی شهید عسگرپور 11
 شایسته تقدیر حدیثه شعبانی مقدم حاج سامانی 01 شایسته تقدیر زهرا حاجی پور شاهد پسر 12
 شایسته تقدیر میالد خانکشی  زنده یاد دهدشتی و قندچی 22 شایسته تقدیر گلگیس دهپاس عسگرپورهیات امنایی شهید  13
 شایسته تقدیر فاطمه قوی پنجه  زنده یاد عباس آراسته پور 24 شایسته تقدیر عشرت ابراهیمی شهید قناعت كن 14
 شایسته تقدیر فاطمه جانعلی زاده دخترشاهد  20 شایسته تقدیر ستاره فقيه نصيري هیات امنایی شهید درویش 15
 شایسته تقدیر زهرا منصورکیایی شهید رسوليان 22 شایسته تقدیر مرضیه سعادت یار شهید مسلم بهادری 16
 شایسته تقدیر لیال غالمرضائی عبدالصمد مومنی 21 شایسته تقدیر منا سام خانیانی  غیردولتی معرفت 17
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