لیست زبان آموزان برتر آذرماه
آتمین احتشامی

پارک شهر

مریم حیدری

پارک شهر

اهورا ادراکی

پارک شهر

ساناز برشوئی

پارک شهر

نادیا سادات جاللی

پارک شهر

رادین پورگلزار

پارک شهر

شایا بهروزی

پارک شهر

محمد مهدی ژاله

پارک شهر

پارسا رحمتی

پارک شهر

محمد حسین قویدل

پارک شهر

زینب دستجردی

پارک شهر

مانی شعبانی پور

پارک شهر

فاطمه افشاری

پارک شهر

مبینا علیدوست

پارک شهر

مارتین خوش سیرت

پارک شهر

علی پور علیزاده

پارک شهر

سروش دشتی

پارک شهر

رهام دارابی پور

پارک شهر

رهام افزون

پارک شهر

رادین فرخی

پارک شهر

اهورا اکبری

پارک شهر

آیلی بحر کاظمی

پارک شهر

حوریه آریانفر

پارک شهر

ایدا رضائی فرد

پارک شهر

طاها بیابانی

پارک شهر

سارینا نجفی

پارک شهر

آرتین ذوالقدر

پارک شهر

پارسا خمامی زاده

پارک شهر

النا اکبری پور

پارک شهر

یسنا هوشیاری

پارک شهر

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
آوا جمالی

پارک شهر

آراد فاضلی

پارک شهر

آراد شهبازی

پارک شهر

سورن کشاورز

پارک شهر

فاطمه سمیع زاده

پارک شهر

یسنا کامران

پارک شهر

امیر رضا سمیعی

پارک شهر

محمد حسام بحر پیما

پارک شهر

کسری خاوری نژاد

پارک شهر

ماهان صفوی

پارک شهر

آراد عموپور

پارک شهر

پرستش نبی زاده

پارک شهر

آریانا درویشی

پارک شهر

کسری بیگدلی

پارک شهر

مریم افشاریان

پارک شهر

هیلدا رضائیان

پارک شهر

صدرا فرهنگ

پارک شهر

آریا قربان نژاد

پارک شهر

طاها علیزاده

پارک شهر

ابوالفضل حسنی

انزلی

فرشته صالح

انزلی

دانیال قرباندوست

انزلی

آنیتا رحیمی

انزلی

مهیا نظری

انزلی

آرین باباشی

انزلی

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
پانیذ شعبانی

انزلی

معصومه نظرپور

انزلی

آیشین ابوطالبی

کردکوی

محمد عرفان شهرکی

کردکوی

فاطمه سادات بنی عقیل

کردکوی

زهرا اردشیری

کردکوی

یسنا دهقان

کردکوی

امیر علی عالی نژاد

کردکوی

ابوالفضل برفی

کردکوی

نیوشا محمدی

کردکوی

نیوشا انصاری

کردکوی

امین حسین معلم

کردکوی

فاطمه زهرا کیاء

کردکوی

آروین لیاقی

کردکوی

کردکوی

محمدرضا صمدی پور

مارلیک

امیرعباس صدیقی پور

مارلیک

رها اسماعیلی

مارلیک

مهدیس منصوری

مارلیک

امیرعلی فراهانی

مارلیک

ستاره خدایاری

مارلیک

یکتا کاظمی پور

مارلیک

مبینا شریفی

مارلیک

الیسا پورمهدی

مارلیک

امیرعباس صدیقی پور

مارلیک

لیست زبان آموزان برتر آذرماه

امیرعلی ترکیان

مارلیک

محمد سید آبادی

فردیس

مهسا حکمتی

فردیس

متین علیپور

فردیس

یاس موحد

فردیس

نیوشا اجلی

فردیس

یاشار رسول زاده

فردیس

ابوالفضل هواسی زاه

فردیس

یگانه علیزاده

فردیس

نیکان محمدی

فردیس

پرهام نوروزی

فردیس

آرمیتا عالی نیا

فردیس

پرسون دیور

فردیس

سایدا ممبینی

فردیس

مهدیار طاووسی

فردیس

آوین اخالقی

فردیس

سپهر سلیمی

فردیس

علیرضا رشیدی

فردیس

محمد رنجبر

فردیس

معراج سنایی

فردیس

سارا شفیعی

فردیس

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
سام شقاقی

فردیس

هستی حسینی

فردیس

هلنا ابراهیمیان

فردیس

کیمیا قاسمی

فردیس

آرین گرامی

فردیس

عرشیا سلیمانی

فردیس

پویان بیانلو

فردیس

پریماه شعبانپور

فردیس

آژوان عبداله زاده

فردیس

میکال توهماسی

فردیس

عرشیا سلیمانی

فردیس

سارا شفیعی

فردیس

پریماه شعبانپور

فردیس

هستی حسینی

فردیس

میکال توهماسی

فردیس

کیمیا قاسمی

فردیس

محمد ابتین داوری

گوهردشت

امیرحسین فیضی

گوهردشت

علی رضا حاجی اسفندیاری

گوهردشت

مانی ذبیحی

گوهردشت

نویان فهندژ سعدی

گوهردشت

کسری متقی

گوهردشت

آوا کریمی

گوهردشت

یاسین دادگر

گوهردشت

مهنا فرزین نیا

گوهردشت

هلیا علیزاده

گوهردشت

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
امیر حسین فرجی

گوهردشت

باران قربانعلی

گوهردشت

ارتینا قاسمیان

گوهردشت

آروشا شریفی

گوهردشت

باران رضوان

گوهردشت

دینا عزیزی

گوهردشت

سارینا حکیمی

گوهردشت

مهیار فتح پور

گوهردشت

آرتین رضوانی

گوهردشت

ژبین آبین

گوهردشت

.11سبا رنجبر

سردارجنگل

.11آنیسا کریمی

سردارجنگل

.11ایلیا پوربافرانی

سردارجنگل

.11آرمیتا بهرامی

سردارجنگل

.12پارسا پایمزد

سردارجنگل

.11مهکامه عباسی

سردارجنگل

.24محمد صدرا بشیری

سردارجنگل

.12آروین کالنتریان

سردارجنگل

.24پانیسا سلطانیان

سردارجنگل

.13ساتیار حسین زاده

سردارجنگل

.1آرینا دست پاک

سردارجنگل

.13نازنین زهرا ملکی

سردارجنگل

.1آراد حسینی

سردارجنگل

.14آرمیتا سخاوتی

سردارجنگل

.1محمد طاها طاهری

سردارجنگل

.14پارسا میرزایی

سردارجنگل

.2کیان امامی

سردارجنگل

.12عسل کنزلی

سردارجنگل

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
.1نیکو میری

سردارجنگل

.11نونا پژ

سردارجنگل

.1نارین پورجمال

سردارجنگل

.11فرهان جاویدی

سردارجنگل

.3مانی لهراسبی

سردارجنگل

.11شایان اعتمادی

سردارجنگل

.4سجاد رادمهر

سردارجنگل

.12محمدصدرا پالیزدار

سردارجنگل

.4آوینا کیایی

سردارجنگل

.11هورداد گلپور

سردارجنگل

.12آوین اغنامیان

سردارجنگل

.23سوژین معروف زاده

سردارجنگل

.11آرتین معماریان

سردارجنگل

.11امیر رضا ضیایی

سردارجنگل

.13پارسا طالیی

سردارجنگل

.14آراد مهرالحسنی

سردارجنگل

.14هیراد کریمی

سردارجنگل

.14ترنم کریمی

سردارجنگل

.14معین گلشنی

سردارجنگل

.22زهرا حسینی

سردارجنگل

.12نگار سالمی

سردارجنگل

.21الهه اسماعیلی فر

سردارجنگل

.11آرمیتا اصغرپور

سردارجنگل

.21آوا عبدالکریمی

سردارجنگل

.11کیمیا مرادحاصلی

سردارجنگل

.21مهراب شهسواری

سردارجنگل

.11پوریا زحمتکش

سردارجنگل

.22سالینا شهسواری

سردارجنگل

.12علی فخرایی

سردارجنگل

.21هستی ولیعهدی

سردارجنگل

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
.11سامیار جعفری

سردارجنگل

.11روژین منعم طبری

سردارجنگل

.21روهان محمد نبی

سردارجنگل

عارفه شهابی

سمنان

صدرا خلیلی

سمنان

تارا کاشفی

سمنان

دانیال ربانیان

سمنان

بارمان قزوینیان

سمنان

رژین کردی

سمنان

یلدا رحیمی

سمنان

دیانا جوادی

سمنان

سید محمد حسینی

سمنان

محمد امین دامغانیان

سمنان

پارسا رحمانی

شعبه ی سعادت

پرنیکا سلیمان زاده

شعبه ی سعادت آباد

آباد
علیرضا دیده ور

شعبه ی سعادت

ارتین دولتی

شعبه ی سعادت آباد

آباد
ستایش مرادی

شعبه ی سعادت
آباد

آرمیتا فتوتی خواه

شعبه ی سعادت آ باد

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
آرین رضایی

شعبه ی سعادت

ایلیا لطفی

شعبه ی سعادت آباد

آباد
آرنیکا آوخ

شعبه ی سعادت

علی فهیمی

شعبه ی سعادت آباد

آباد
وانیا مطهری

شعبه ی سعادت

بهنود خدیر

شعبه ی سعادت آباد

آباد
ماهان حیدری

شعبه ی سعادت

هستی اسالمیه

شعبه ی سعادت آباد

آباد
علی عزیز محمدی

شعبه ی سعادت

ملینا رجب موحد

شعبه ی سعادت آباد

آباد
آرشام شریفی راد

شعبه ی سعادت

وانیا جلوه

شعبه ی سعادت آباد

آباد
پارسا لطفی

شعبه ی سعادت

علیرضا زارعی

شعبه ی سعادت آباد

آباد
سینا رستم پور

شعبه ی سعادت

پرهام بیگدلی

شعبه ی سعادت آباد

آباد
سپهر رستم پور

شعبه ی سعادت
آباد

سهند آژیر

شعبه ی سعادت آ باد

لیست زبان آموزان برتر آذرماه

نگین نیک بختی

کاشانی

غزل صادقی

کاشانی

سارینا شادرام

کاشانی

آتنا سلیمانپور

کاشانی

آرمینا اسدنیا

کاشانی

تارا لنجانی

کاشانی

علیرضا حاصلی

کاشانی

بابک بندور

کاشانی

نیکا نظری

کاشانی

هانی رضازاده

کاشانی

دانیال الری زاده

کاشانی

ایلیا خانزاده

کاشانی

سارینا ممتحنی

کاشانی

ستایش عزیزی

کاشانی

شیدا علیخانی

کاشانی

مهتا قاسم پور

کاشانی

دینا هجرتی

کاشانی

آرمین فیلم

کاشانی

کیانا شیبانی

کاشانی

باران علیزاده

کاشانی

حسام فراهانی

کاشانی

یسری رضایی

کاشانی

سارا رنجبران

کاشانی

پرنیا علیپور

کاشانی

مارال هوایی

کاشانی

ملیکا تیموری

کاشانی

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
ایلیا سهیلی نیا

کاشانی

حسن صادقی

کاشانی

سلینا پارسا

کاشانی

ستایش احمدیار

کاشانی

رونیکا خادمی

کاشانی

الینا وثیقی

کاشانی

شنتیا کبیری نسب

کاشانی

امیرپاشا خانبابایی

کاشانی

حسنا سادات علوی

کاشانی

روژینا کاشی ها

کاشانی

رادین عالمیر

کاشانی

سارینا موسوی

کاشانی

تیدا علیزاده

کاشانی

ساناز ریاضی خواه

کاشانی

یسنا اعتمادی

کاشانی

سام صیفی

کاشانی

سروشا امین زاده

کاشانی

یلدا اشرفی

کاشانی

پرگل دولتی

کاشانی

شایان آفتاب سوار

کاشانی

رها خسروی راد

کاشانی

مریم نسیمی

کیانمهر

نریمان نظری

کیانمهر

یسنا اسالمی

کیانمهر

آریانا قدرتی

کیانمهر

پویا خرمی

کیانمهر

غزاله جهانبخش

کیانمهر

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
پویان عباسی

اندیشه

امیر علی امیری

اندیشه

عرفان حسینی

اندیشه

مهتا مظفری

اندیشه

سانیا طرحانی

اندیشه

آیدا یوسفی

اندیشه

عسل شهابی

اندیشه

فاطمه آراسته حسینی

اندیشه

محمد صمدی مقدم

اندیشه

مهدی عبداهلل پور

اندیشه

امیر عباس هدایتی

اندیشه

علیرضا نوری

اندیشه

طاها اکرمی

اندیشه

مهدی جعفری

اندیشه

محدثه فاتحی

اندیشه

فاطمه شکری

اندیشه

پندار سهرابلی

اندیشه

زهرا رجبی

اندیشه

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
فاطمه مقدم

اندیشه

مانی قلی نژاد

اندیشه

درسا یقینی

اندیشه

عرفان مینایی

اندیشه

الهه رشیدی

اندیشه

آتریسا الیاسی

اندیشه

رها اکبری

اندیشه

نازنین جوکار

اندیشه

تینا زیوری

اندیشه

فاطمه دلزنده

اندیشه

علی آزاده

اندیشه

طاها مقدم

اندیشه

آرتین حمشاک

اندیشه

امیر علی رضایی

اندیشه

اهورا صفی

اندیشه

محمد رضا زمانی

اندیشه

ایلیا حسین زاده

اندیشه

معصومه مردانی

اندیشه

نیال مهدوی

اندیشه

زهرا علی پور

اندیشه

لیست زبان آموزان برتر آذرماه

غزل احمد پناه

اندیشه

عسل مدارا گشتی

اندیشه

پارمیس شجاع

ستارخان

غزل نیک دانش

ستارخان

آرمین صادقی

ستارخان

امیرمحمد جاوید

ستارخان

محمد عرفان حاج

ستارخان

المیرا شریفیان

ستارخان

صادقی
سپهر مجتهدی

ستارخان

ماهان یقینی

ستارخان

بامداد امیرحسینی

ستارخان

آراد شیرمحمدی

ستارخان

ترالن متاجی

ستارخان

صبا دژه

ستارخان

آریا لوایی

ستارخان

آراد رحیم زاده

ستارخان

امیرحسام فرشی

ستارخان

فرناز عظام

ستارخان

محمدصدرا عظام

ستارخان

محمدصدرا قدردان

ستارخان

رستا هدایتی

ستارخان

آراد شیرمحمدی

ستارخان

لیست زبان آموزان برتر آذرماه

شهدا

ارمیتا خبازی

شهدا

ارشیدا عامری

نرگس یوسفی خواه

شهدا

سهیل خدابخشی

شهدا

وهاب موسوی فرد

شهدا

وندا زنگنه

شهدا

پروچیستا خسروجردی

شهدا

امیر علی جعفری

شهدا

هستی خواجه

شهدا

پارمیدا عبقریان

شهدا

ملینا مالک

شهدا

ساجده سادات اشرف زادگان

شهدا

هستی مالک

شهدا

رامتین گرمابی

شهدا

علی پورحسین پریزاد

شهدا

عرفان نظری

شهدا

محمد مهدی مرادلو

شهدا

سیده هستی حسینی

شهدا

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
امیر مهبد دانشور

شهدا

زهرا قره باغی

شهدا

علی کریمی

شهدا

دنیا عطاران

شهدا

سپهر غفرانی

شهدا

محمد حسن اسدی

شهدا

پارسا غفرانی

شهدا

اراد زمانی

شهدا

علی باقر پور

شهدا

مبینا مسلمی

شهدا

یگانه ندر لو

شهدا

طاها کوهستانی

شهدا

پروچیستا خسروجردی

شهدا

شکیبا خیام دار

شهدا

هستی خواجه

شهدا

نگار نزاد نجف

شهدا

ملینا مالک

شهدا

نیکا محمودی

شهدا

پارسا مجلس ارا

شهدا

مبین رستگار

شهدا

لیست زبان آموزان برتر آذرماه
امیر محمد ابراهیمی

شهدا

هلیا شهبازی

شهدا

شیدا حیدری

شهدا

ثمین خمسه

شهدا

پارسا علی زمانی.

شهدا

فراز راحلی

شهدا

سهند عزیزی نزاد

شهدا

سید سوشیان الحسینی

شهدا

مبینا مسلمی بگلری

شهدا

لیست زبان آموزان برتر آذرماه

