نام زبان آموز

نام شعبه

نام زبان آموز

نام شعبه

شایلین وافری

کاشانی

امیرپاشا خانبابایی

کاشانی

باران علیزاده

کاشانی

مایسا مرندیان

کاشانی

عسل قیسی

کاشانی

آرتین مطیری

کاشانی

النا مصطفوی خواه

کاشانی

روژینا کاشی ها

کاشانی

آبتین نظری

کاشانی

شقایق خدادوست

کاشانی

امیرمسعود الستی

کاشانی

سام سیفی

کاشانی

رونیکا خادمی

کاشانی

محمد مبین شادرام

کاشانی

مهدی خلیلی

کاشانی

یسنا اعتمادی

کاشانی

ساناز ریاضی خواه

کاشانی

آیسل رجبی

کاشانی

کسری دادبین

کاشانی

الینا رحمانی

دهکده المیپک

فاطمه صفرخانی

دهکده المپیک

طاها شهبازی

پرند

آرمیتا خوش زبان

پرند

پرهام رمضان نیا

پرند

آرزو تیمور اردبیلی

پرند

سجاد رادمهر

سردار جنگل

آریانا دست پاک

سردار جنگل

نارین پور جمال

سردار جنگل

شهراد باور صاد

سردار جنگل

مانی لهراسبی

سردار جنگل

آویسا یوسفی

سردار جنگل

پانیذ صالحی

سردار جنگل

سپنتا بهشتی

ستارخان

امیرعلی کریم نیا

ستارخان

بهار فیروزه ای

ستارخان

آراد رحیمی

ستارخان

عرفان حاج صادقی

ستارخان

آرمین صادقی

ستارخان

بنیتا نظری

ستارخان

مهیار راد

ستارخان

ستایش کاظمی

ستارخان

پارمیس شجاع

ستارخان

مقدم
محمدصدرا قدردان

ستارخان

یکتا عرب نژاد

مدرسه نوآوران

بهار امامیان

مدرسه نوآوران

پرنیا آقاجانی

مدرسه نوآوران

آنیتا مسیرشمس

مدرسه نوآوران

آرنیکا بریمانی

مدرسه نوآوران

ریحانه حقیقت خواه

مدرسه نوآوران

آنیتا میرحسینی

مدرسه نوآوران

باران همتی

مدرسه نوآوران

نیایش دولتی

مدرسه نوآوران

نگار مختاری آزاد

مدرسه نوآوران

رایا قشقایی

مدرسه نوآوران

شانی عزیزخانی

مدرسه نوآوران

هانا نجیبی

مدرسه نوآوران

یگانه سادات رحمانی

مدرسه نوآوران

کمند باباخانی

آریا شهر

بردیا روان پرور

آریا شهر

سوزان قالمی

آریا شهر

رونیکا رستمی

آریا شهر

کیانا ابراهیمی

آریا شهر

ایلیا مهدی قلی خانی

آریا شهر

کیارش اسدی

آریا شهر

فاطمه شهبازی

آریا شهر

امیرحسین نیلیان

آریا شهر

امیرحسین محمدی

آریا شهر

باران زینعلی زاده

آریا شهر

وستا عروجی

جنت آباد

سما مرادی

جنت آباد

دیانا اسماعیلی

جنت آباد

آوین بنیادی

جنت آباد

آرتینا سادات طاهایی

جنت آباد

ستایش میرصمدی

جنت آباد

علی احمدی

جنت آباد

هنا لشنی زند

جنت آباد

امین حسن پور

جنت آباد

سینا اوجاقی

جنت آباد

ایلیا حومنی

جنت آباد

نیکان نعمتی

جنت آباد

بهار رجبی

جنت آباد

مهشید محمدی

جنت آباد

نیکا موسوی

یوسف آباد

ریحانه حقی

یوسف آباد

ترنم دهقان

یوسف آباد

محمد کسری وطن

یوسف آباد

زاده
باران کریم خانی

یوسف آباد

نوید عینی

یوسف آباد

نادیا طاهری

یوسف آباد

اسما اصالح

یوسف آباد

دنیا محمدی

یوسف آباد

محمدرضا رضایی

تهرانپارس

حامد شقاقی آزاد

تهرانپارس

نازنین حاجی آبادی

تهرانپارس

باران خواص

تهرانپارس

رایا قبادی

تهرانپارس

بهار خواص

تهرانپارس

امیر مهدی مصرزاده

تهرانپارس

امیر علی حسینی

اسالمشهر

امیررضا ولیمحمدی

اسالمشهر

سامان عبدالهی

اسالمشهر

امیر علی احمدی

اسالمشهر

مهیار امیرخانی

اسالمشهر

امیر علی انصاری

اسالمشهر

یسنا همراهی

اسالمشهر

محمدصدرا ثمری

اسالمشهر

رادین سهرابی

اسالمشهر

سارا سیرت

اسالمشهر

آیالر حلیمی

اسالمشهر

عرفان میرزایی

اندیشه فاز1

عسل شهابی

اندیشه فاز1

الناز میرزایی

اندیشه فاز1

غزل احمدپناه

اندیشه فاز1

آال حاجی محمره

اندیشه فاز1

آریا بابایی

اندیشه فاز1

ایلیا خندانی

اندیشه فاز1

اهورا صفی

اندیشه فاز1

عرشیا نوری

اندیشه فاز1

مبینا مسلمی

شهدا

آوا محمودی

شهدا

فراز راحلی

شهدا

یلدا جوادی

شهدا

ثمین خمسه

شهدا

مهسا برزگری

شهدا

مبین رستگار

شهدا

آدرین چای چی

شهدا

سارینا زنجانی

شهدا

باران همتی

شهدا

یگانه ندرلو

شهدا

نیکی مالزینعل

شهدا

علی باقرپور

شهدا

شکیبا خیام دار

شهدا

سینا سروری

شهدا

طاها حسین مقتدری

شهدا

مهنا وارسته

پارک شهر

طاها حیدری

پارک شهر

علیرضا کرمی

پارک شهر

سامیار رکنی

پارک شهر

مهرو حسین زاده

پارک شهر

ماه منیر سالمتی

پارک شهر

نادیا سادات جاللی

پارک شهر

زینب دستجردی

پارک شهر

رهام افزون

پارک شهر

سام رحمتی

پارک شهر

سروش دشتی

پارک شهر

اهورا اکبری

پارک شهر

فاطمه افشاری

پارک شهر

پویان مهدوی

پارک شهر

النا اکبری پور

پارک شهر

وندا رضایی منش

پارک شهر

محمد آریا موسی

پارک شهر

پناه
احسان برادران

گوهردشت

ثنا فضل الهی

گوهردشت

هلیا علیزاده

گوهردشت

باران قربانعلی

گوهردشت

پانیسا معافی

گوهردشت

امیرعلی یزدان پناه

گوهردشت

آندیا نصیری

گوهردشت

وانیا رشیدی

گوهردشت

محمد آبتین دولت

گوهردشت

آیسا آقامحمدپور

گوهردشت

آبادی
ثنا قلی زاده

گوهردشت

نویان فهندژ

گوهردشت

نیروانا حمیدی

گوهردشت

کوروش عطارد

همدان

فرنوش عطارد

همدان

راحیل محسنیان

همدان

سارا شعبانی

همدان

طناز سادات موسوی

همدان

آنیتا انصاری

همدان

پاکنهاد
آدرینا مومیوند

همدان

راهین حیدری

همدان

محمد امیر الوانیان

همدان

محیا سهرابی

همدان

شکیبا کریمی مشاور

همدان

ماهرخ نقدی

همدان

رهام بهمنش

همدان

یاسین قاسمی

همدان

وانیا زندی

همدان

پانیذ نانکلی

همدان

نازنین زهرا صفدری

همدان

تسنیم انصاری دلشاد

همدان

محمدصدرا غفاریان

همدان

مبینا سنایی نیک

همدان

سارا شفیعی

فردیس

میکال توهماسی

فردیس

محمد امین رنجبر

فردیس

بنیتا تکاپویان

فردیس

علیرضا رشیدی

فردیس

مهدیار طاووسی

فردیس

ایلیا شفیعی

فردیس

