
  فیزیکپایھ دوازدھم ریاضی 
        ٣٠١کالس 

        

 نام پدر نام خانوادگی نام *

  محسن آقا جونی زاده امیر رضا 1
 نوروزعلی  باکویی محمد مهدي 2

 بهمن پور حبیب زیراغی امیربهمن 3

 محمد مهدي تواناي آشتیانی یونس 4

 مهدي جمشیدي زاده پارسا 5

 اکبر حاجی بیگی امیر علی 6

 محمد مهدي رستگارفر محمد مهدي 7

 جعفر شاه حسینی محمد هادي 8

 امیر هوشنگ شاه محمدي زمانی علیرضا 9

 سعید علیزاده دادگرفرد آرین 10

 علیرضا لنگري محمد فاضل 11

 علی مال احمدي فرزان 12

 حمید ملکی جواد 13

 احمد مهرام فر محمد رضا 14

 سیف اهللا نادري حسین محمد 15

 فریبرز نیکنام پور عرفان 16

 علیرضا هدیه لو نیما 17



  علوم تجربیپایھ دوازدھم  
           ٣٠٢کالس 

 نام پدر نام خانوادگی نام *

 ابراهیم ابراهیم نیا علی 1

 جمشید ایزدي امیر رضا 2

 محسن جاویدي محمد مهدي 3

 محسن جاویدي محمد متین 4

 محمد ابراهیم جباري محمد رضا 5

 رضا جاللی شهر بابکی امیر حسین 6

 محمد حسنی محسن 7

 علیرضا حقیقی گیلدهی رضا 8

 محمد دلوجی امیر 9

 بابک ذکایی امیر حسین 10

 ابراهیم زنده طلب هادي 11

 نجاتعلی شجاعی محمد 12

 محمد علی شهبازي احسان 13

 محمدرضا ظفر نژاد سپهر 14

 محمود فرزین جاه محمد 15

 ایرج فرزین جاه محمد 16

 اردالن قاسم زاده محمد رضا 17

 ناصر نگهدار چالسی  پایا  18

 فرشید نیکبخت  علیرضا  19



  دھم ریاضی و فیزیکیازپایھ 
          ٢٠١کالس 

 نام پدر نام خانوادگی نام *

 مهدي آفرینش عرفان 1

 حجی محمد ازقند امیر حسین 2

 حسن بهرامنی اشکان 3

 مهدي تقربی حسین 4

 محمد مهدي توانا یوسف 5

 اسماعیل حسنیه علیرضا 6

 علی خیابانی عرفان 7

 حمیدرضا خیري مهدي 8

 ابراهیم دانیالی محمد یونس 9

 داود رمضانی محمددانیال 10

 علی سلمانی نژاد پارسا 11

 امیر شیرخانلو پوریا 12

 مجید فتاحی مهرشاد 13

 محمد رضا فراهی امیر حسین 14

 علیرضا محمد حسنی پارسا 15

 سید مجید مقصودي سید متین 16

 عین اهللا مهدي خانی عرفان 17

 بهرام نورانی ناطور آرین  18

 محمد علی هادي پوراحمدي ایمان  19



  علوم تجربیھم یازد پایھ     
          ٢٠٢کالس 

 نام پدر نام خانوادگی نام *

 سید شهرام ابراهیمی سید پارسا 1

 علی اصغر زاده احسان 2

 مصطفی اقوامی امیرحسین 3

 حسین الوئیان عباس 4

 مهدي ایمانی محمد حسام 5

 حسن زرقانی مهیار 6

 علیرضا شاه قاسمی پرهام 7

 مجید عباسعلی پور شجاع یوسف 8

 ابراهیم عطاالهی متین 9

 جهانگیر عطارد آرین 10

 لطف اهللا قاسمی شهاب الدین 11

 عباس قاسمی امیر مهدي 12

 بهروز کاردان علیرضا 13

 محمد علی مخبردزفولی محمد حسین 14

 قربانعلی مرادي مهرداد 15

 امیر حسین منصوري علی اصغر 16

 زین العابدین میرطالبی محسن 17

 داریوش همدانی امیر عباس  18



  

  

  

  بندي  اسامی کالس

  پایه دهم 

 . گردد متعاقبا اعالم می


