




































































 آورندگان آزمون پديد
 طراحان به ترتيب حروف الفبا

 عمومي

 نام طراحان نام درس

 فارسي
  -              كـاظم كـاظمي    -      نـژاد                     سيدجمال طباطبايي  –            مريم شميراني  -               عبدالحميد رزاقي  –            عليرضا جعفري  -     ستوده      فخمي      حنيف ا  –            ـ محسن اصغري           مهدي آسمي
         حسن وسكري  -            مرتضي منشاري  -           الهام محمدي  -     زماني     بخش          سعيد گنج

 دين و زندگي
      مرتضـي    -               وحيـده كاغـذي    -         هنگيـان             محمدرضـا فر   -                 سيدعباس شبسـتري   -    بقا            محمد رضايي  -    پور             امين اسديان  -                 ابوالفضل احدزاده  -              محبوبه ابتسام

             فيروز نژادنجف  -    كبير       محسني
          جواد مؤمني  -           رضا كياساالر  -    مقدم       شهاليي         روزبه  -         علي شكوهي  -               عبدالرشيد شفيعي  -             ميرحسين زاهدي  -          شهاب اناري  -             الهام آخوندي   انگليسيزبان 

 اختصاصي

 نام طراحان نام درس

برگزيده از سؤاالت كتاب آبي رياضي پاية دوازدهم  آزمون شاهد –) 3و آمار (رياضي 
نيا اعظم نوري            حميد محدثي،  نژاد، فرهاد علي      نژاد،                 سادات طباطبايي            نژاد عارفه                  سيدجمال طباطبايي                     شهري، عليرضا جعفري،           نثار كهنه         رضا جان  )3علوم و فنون ادبي (

برگزيده از سؤاالت كتاب آبي علوم و فنون ادبي پاية دوازدهم  آزمون شاهد - ) 3علوم و فنون ادبي (
                                              محمدصادق محسني، سيد محمدعلي مرتضوي، رضا معصومي  )3عربي زبان قرآن (

هم و دوازدهمبرگزيده از سؤاالت كتاب آبي عربي پاية دهم، يازد  آزمون شاهد - ) 3عربي زبان قرآن (
                                       محمد كريمي، آزاده ميرزايي، بهروز يحيي       علي  سيدعليرضا احمدي،  )3تاريخ (

                                                                        محمدعلي خطيبي، فاطمه سخايي، محمدابراهيم مازني، آزاده ميرزايي، بهروز يحيي  )3جغرافيا (
آزيتا بيدقي، پارسا حبيبي، ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

نژاد، حميد محدثي عليموسي اكبري، فرهاد    فلسفه
برگزيده از سؤاالت كتاب آبي فلسفه پاية دوازدهم  آزمون شاهد -   فلسفه

 گزينشگران و ويراستاران

ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي فارسي
، كيا طنين زاهدي، مرتضي منشاري، مريم شميراني، محسن اصغري

  كيميا طهماسبي
 ابراهيم مازني سكينه گلشني، محمدصالح احصايي،   بقا محمد رضايي  سيداحسان هندي ،پور امين اسديان  و زندگيدين 

  ــــ   دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانمعارف اقليت 
  فريبا توكلي ،عبدالرشيد شفيعي آناهيتا اصغري  جواد مؤمني  جواد مؤمني انگليسيزبان 

 ، فاطمه فهيميانكفش حميد زرينفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  ييمحمد بحيرا  )3(رياضي و آمار 

 حميد محدثي ،نژاد فرهاد علي ،پرست نسرين حق  )3علوم و فنون ادبي (
نژاد،  پرست، فرهاد علي نسرين حق

 حميد محدثي
  حسن وسكريمرتضي منشاري، 

 لي ابراهيميدرويشع  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي )3عربي زبان قرآن (

  محمدابراهيم مازنيسيدعليرضا احمدي،   ميالد هوشيار  ميالد هوشيار تاريخ
  محمدابراهيم مازني  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي جغرافيا

 محمدابراهيم مازني، آزيتا بيدقي ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  كيا ، طنين زاهديحميد محدثي ،نژاد رهاد عليف  موسي اكبري  موسي اكبري  فلسفه

                 گروه فني و توليد

سارا شريفي (اختصاصي) ،الهام محمدي، فاطمه منصورخاكي (عمومي)  مدير گروه
زهرا داميار (اختصاصي)پوري (عمومي)،  فرهاد حسين  مسئول دفترچه

ابراهيم مازني محمد  فيلتر دفترچه اختصاصي
                                        ليال ايزدي (عمومي) زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:   مريم صالحي،      مدير:   گروه مستندسازي

ليال عظيمي (اختصاصي) زهره فرجي (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف
حميد عباسي  ناظر چاپ




