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 ششکت کىىذگان Iran World گشيٌ

 َفتم

 Happy Mathگشيٌ : 

 

11 

 

202 

 صبا ػادات ػیذسضایی

 مُشآسا شفیعی

 َلیا صاسع

 مُشػا مشتضًی

 یاػمه طاَشی

 یاع مشکیه

 َشتم

 Math Type گشيٌ :

 

5 

 

132 

 ػاسا شعباوی

 تشاوٍ بىاء

 آوذسیا َمتی

 کیمیا قشاس خؼشيشاَی

 پشواص قلی بیگی

 کیاوا یًػفیان

 َشتم

 Gold Math گشيٌ :

 

19 

 

249 

 سصا گىجی پًس

 ماویا سصمی

 آیىاص تًپچیان

 مُؼا ػلیمان میگًئی

 ثىا داوش ساد

 وُم 

 Big Bangگشيٌ : 

1 

 

55 
 

 قادسیػاسا 

 ملیکا شباَىگ فش

 یکتا خضشيی

 پشویان یحیی پًس

 َلیا اکبشی

 َفتم

 Black Metal گشيٌ :

 

19 

 

249 

 مًطان وادسی مشائی

 َؼتی ػادات مشکًٌ

 آسیاوا يثًق آقا احمذی

 تیىا َمتی

 بُاس حؼه ویا

 مشیم سَبشیان
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 ششکت کىىذگان Iran World گشيٌ

 َشتم

 Purple Metalگشيٌ : 

5 
 

132 
 

 مُشواص حؼیىی

 مشضیٍ مًػًی

 فاطمٍ داوا

 فاطمٍ حیذسی

 شمیم سیحاوی فشد

 غضل حاتمی

 َفتم

 Q & Qگشيٌ : 

 

5 

 

132 

 عؼل تًػلی

 حىاوٍ ايجاقی

 یلذا حؼیه ویا

 مُتا مشادی

 فاطمٍ کشیمی

 باسان طالی میىائی

 َشتم

  Super Novaگشيٌ : 

5 
 

132 
 

 ساصان تیشوا

 سيطیا فششیذفش

 َاوا غیاثی

 حىاوٍ اماوی

 یلذا جابشی

 وُال ػشپًلکی

 وُم

 Winnerگشيٌ :

5 
 

132 
 

 ویکا ساحمی

 کاملیه کايیاوی

 ػتاسٌ ثابتی

 ػمش وماصی

 تؼىیم ویک آییه

 مُشاد مشادی

 َفتم

 Catnicگشيٌ : 

 

2 

 

76 

 ػاسا میش افخمی

 سیحاوٍ افشاسیان

 صبا قاػمی

 َذی حؼیىی

 پشیا عباػی

 سایا سشیذی
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 ششکت کىىذگان Iran World گشيٌ

 َشتم

 Math Fansگشيٌ : 

 

19 

 

249 

 پشیا َمتی

 ثمیه صذاقت صادٌ

 پاسمیغ جمشیذی

 کیاوا یًػفیان

 عؼل حؼیىیان

 پشواص قلی بیگی

 َشتم

 Math Wizardگشيٌ : 

10 
 

166 
 

 محذثٍ چیزسی

 ػاسا فشيغی

 پًس سیحاوٍ قلی

 دسػا جعفشیان

 صَشا ػمامی

 صیىب ػمامی

 َفتم

 Starsگشيٌ : 

 

29 

 

418 

 ثىا دَقاوی

 فاطمٍ وًسيصی

 فاطمٍ وادی

 فاطمٍ عمًصادٌ

 فشیه فشيستیش

 َؼتی فتحی واص

 َفتم

  Einsteinگشيٌ :

19 

 

249 

 

 سيطیه فالحی

 ػیذٌ پشیا بحشاوی

 عمشاویانصَشا 

 آویتا وصیشی

 کیمیا کاسگشیان 

 َفتم

 Math Kingگشيٌ : 

11 
 

202 
 

 صَشا بحشاوی

 سيطیا اػذی

 الٍُ ششیفی

 فاطمٍ امیىی

 فاطمٍ قیمی فشتمی

 پاویز فشاَاوی
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 ششکت کىىذگان Iran World گشيٌ

 َشتم

 Math Workerگشيٌ : 

29 
 

 

418 

 مبشَهصىم ػادات صفًی 

 مذیا مؼگشی

 کیاوا سضًی صادٌ

 ویًشا محمذی صذق

 پشدیغ تًتًوچی

 صَشا سضایی

 َفتم

 M.N.S گشيٌ :

11 
 

202 
 

 عؼل کايوذ

 یؼىا حاجی ػاسباوی

 الٍُ ششیفی

 َلیا جلیلًوذ

 الؼا کشدػتاوچی

 شُشصاد چیىیان

 وُم

 Scienceگشيٌ 

2 
 

76 
 

 حؼیه پًسآيیؼا 

 مائذٌ حیذسی

 ػاسا صادقی طالٍ

 ماویا آل سػًل

 غضل حؼیىی

 مُذخت جعفشی َشوذی

 وُم

 Mathematicsگشيٌ 

2 

 

 

76 

 فاطمٍ آشتیاوی

 شادان باباصادٌ

 فاطمٍ تبشایی

 آسمیتا جباسی

 فاطمٍ عؼگشیان

 َفتم

 Dimond Math گشيٌ :

28 
 

374 
 

 قاػمیملیکا 

 پاسمیذا پشيیه

 صَشا طُماػبی

 مُتا خؼشيی وظاد

 آریه علیضادٌ

 مُذیغ حذادیان


