










































































  آورندگان آزمون پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

مي
مو

ع
  

 نام طراحان  نام درس
  98منتخب از سؤاالت كتاب زرد  - حسن وسكري-نژادسيدجمال طباطبايي-مريم شميراني-كياطنين زاهدي-امير افضلي-محسن اصغري  )2فارسي (

  98منتخب از سؤاالت كتاب زرد -فاطمه منصورخاكي-خالدمشير پناهينژاد ـابراهيم غالمي-بهزاد جهانبخش  )2عربي زبان قرآن (
  98منتخب از سؤاالت كتاب زرد  - كبيرحسنيمرتضي م-نيامحمد كرمي-محمدرضا فرهنگيان-فردين سماقي-بقامحمد رضايي  )2دين و زندگي (

  98منتخب از سؤاالت كتاب زرد -علي عاشوري-علي شكوهي-ميرحسين زاهدي-فريبا توكلي  ) 2انگليسي (زبان 
    

صي
صا

اخت
  

  نام طراحان نام درس

  )2و آمار (رياضي 
 نجـات شـيرزاد،   ،سـارا شـريفي  حميدرضا سـجودي،  كورش داودي،  محمد بحيرايي، امير زراندوز،حسين اسفيني، 

  نظم رحيم مشتاق

  )2علوم و فنون ادبي (
نـژاد، محسـن فـدايي، حميـد محـدثي،       فرهاد علينژاد،  سادات طباطباييعارفهمحمدحسن احمدي، محسن اصغري،

  نيا اعظم نوريجمشيد مقصودي، 
  ملكي، آذر محمودي، حامد مغربي سينكيپارسا حبيبي، ارغوان عبدالآزيتا بيدقي،  )2( شناسي جامعه
  سنا فيروزه، نيما جواهري، ، موسي اكبري  ة يازدهمفلسف

  اي دهم و يازدهم برگزيده از سؤاالت كتاب آبي رياضي پيمانه  آزمون شاهد (گواه) -ة يازدهم فلسف
  محمدابراهيم مازنييمي، پروانه كر نژاد،ليفرهاد ع،پرست، مهسا عفتيمبينا تاجيك، نسرين حق  شناسي روان

  مهسا عفتي، فاطمه فهيميان، محمد بحيرايي، امير زراندوز، حميدرضا سجودي، سارا شريفي  )1رياضي و آمار (
  فاطمه فهيمياننجات شيرزاد، نسرين جعفري، سارا شريفي،   اقتصاد

  نژاد، محسن فدايي، حميد محدثي اد، فرهاد علينژ سادات طباطباييعارفهسعيد جعفري،محمدحسن احمدي،  )1علوم و فنون ادبي (
  نژاد ابراهيم غالميمسعود محمدي،  كاظم شيرودي، مرتضي  )1عربي، زبان قرآن (

  پارسا حبيبي، الهه خضري، ارغوان عبدالملكي آزيتا بيدقي،  )1( شناسي جامعه
  نژاد ميفرهاد قاسسنا فيروزه، كيميا طهماسبي،نيما جواهري،،موسي اكبري  منطق

  

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 ، آناهيتا اصغريحسن وسكري ،كاظم كاظمي  كياطنين زاهدي كياطنين زاهدي  )2فارسي (
 سيدمحمدعلي مرتضوي  زهرا كرمي  زهرا كرمي  )2عربي زبان قرآن (

  )2دين و زندگي (
 بقامحمد رضايي
 كبير مرتضي محسني

 صالح احصائي ،سكينه گلشني، محمد آقاصالح بقا د رضاييمحم

 محدثه مرآتي، فريبا توكلي ،عبدالرشيد شفيعي ليال پهلوان ليال پهلوان  )2انگليسي (زبان 

  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )2رياضي و آمار (
، فروشان، مهسا عفتي، فاطمه فهيميان ايمان چيني

 مهدي مالرمضاني

  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )1رياضي و آمار (
، فروشان، مهسا عفتي، فاطمه فهيميان ايمان چيني

 مهدي مالرمضاني

 سارا شريفي فاطمه فهيميان فاطمه فهيميان  اقتصاد

  )2علوم و فنون ادبي (
،نژادفرهاد عليپرست،نسرين حق

 حميد محدثي
، نژاد فرهاد عليپرست،نسرين حق

 حميد محدثي
 مرتضي منشاري

  )1وم و فنون ادبي (عل
،نژادفرهاد عليپرست،نسرين حق

 حميد محدثي
، نژاد فرهاد عليپرست،نسرين حق

 حميد محدثي
 مرتضي منشاري

 سيد محمدعلي مرتضوي زهرا كرمي زهرا كرمي  )1عربي، زبان قرآن (

 م مازنيآزيتا بيدقي، محمدابراهي ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  )2) و (1( شناسي جامعه

 نژاد، فرهاد علي موسي اكبري موسي اكبري  منطق و  فلسفه

  نژاد، محمدابراهيم مازني فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان
  

  گروه فني و توليد
  فاطمه منصورخاكي (عمومي)، (اختصاصي) سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  پوري (عمومي)نفرهاد حسي،زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه
 ليال ايزدي (عمومي) ، زهره قموشي (اختصاصي) مسئول دفترچه:   ،نسب فاطمه رسوليمدير:   گروه مستندسازي

  زهره فرجي (عمومي)، ليال عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف
 رضا سعدآبادي  ناظر چاپ


