
 89-89سال تحصیلی                       101آموز                      لیست کالس: دانش

 نام خانوادگی      نام ردیف
 آقا رضایی   محمد 1                      

 جعفری   محمدمهدی 2                      

 حافظی   علیرضا 3                      

 عرفانمحمدخبرتی    4                      

 خرمی   علیرضا 5                      

 خواجه افضلی    عرفان 6                      
 راوی  بهزاد 7                      

 ربیعی   پارسا 8                      
 الدین رجبی   شهاب 9                      

 رضایی   سجاد 11                      

 رنجبری   علی 11                      

 روشن بین  عباس 12                      

                       شاهانی    حسین 13                      

 شایگانی    کیارش 14
 سیدمحمدمهدیشمس الدین  15                      

 طوقانی   کوروش 16                      

 محمدحسین   رستمی عالمی 17                      

محمد    یعرب مختار 18                        
 فراستی   عارف 19                      

 قرصی   محمد   21                      

 کدیور  احسان 21                      
 محرمی   شایان 22                      

 مرادی    علیرضا 23                      
 مریخی   ماهان 24                      

 معزی پور   محمدرضا 25                      

 مقدم     امیرحسین 26                      
 منافی   امیررضا 27                      

 منصوری   سهیل 28                      

 امیررضا   صفت موحدی 29                      

 سیداحسانمیرحسین زاده   31                      

                      31                        

32                        

33                        

34                        
 



 89-89سال تحصیلی                    101آموز                      لیست کالس: دانش

 نام خانوادگی   نام ردیف

 احمدی   عرشیا 1                     

 احمدی قره بالغ     علی 2                     

 اسدی    نیما 3                     

 اعجازی   امیرحسین 4                     

 افشارنیا   امیرعلی 5                     

 ثقفی   فربد 6                     

 امدی نیا    سپهرح 7                     

 خزایی   محمدرضا 8                     

 دین پناه    حسین 9                     

  رحمانی    محسن  11                     

 ریختگر   محمدمهدی 11                     

 محمدعلیسرطاقی    12                     

 عرشیامحمد   شاکریسید   13                     

 صادق    سعید 14                     

 صحرایی   محمدحسین 15                     

 صفایی  ماهان 16                     

 عظیمی    محمدمهدی 17                     

 غفاری    علیرضا 18                     
 قلی زاده   سبحان 19                     

 قهرمانی   عرفان 21                     

محمدرضا کناری  کوچکی راسته 21                       
                      کهنگی   شایان 22                     

 ملکی   علیرضا 23
 منعمیان   سیدمهدیار 24                     

 ی خانی   دانیالموس 25                     

 طاها    خراجی میری 26                     

 نظری    محمدحسین 27                     

 مجتبی   هادئی 28                     

 هاشمی  سیدمحمدسروش 29                     

 هاشمی نسب    میرمحمدعلی 31                     

                      یوسفی   عباس 31                     

32                       

33                       

                       

                       



 89-89سال تحصیلی                     101آموز                      لیست کالس: دانش

                      نام خانوادگی     نام ردیف

 ارجمدنیا   ایمان 1

 افشاری   مهدی رضا 2                     

 اکبری   مهدی 3                     

 آقاخانی   بیژن 4                     

 بهارمست  آریا 5                     

 توکلی   حمیدرضا 6                     

 جعفری مالیری    علی 7                     

 چوکامی    علی 8                     

 حسینی    دانیال 9                     

 امیرحسینسیدخاتمی    11                     

 درخشانی   احمدرضا 11                     

 فراهانی   محمدجواد یدرمنک 12                     

 رسول زاده    حمیدرضا 13                     

 رضایی   علیرضا 14                     

 سعیدی هرزند   پویا 15                     

 شاهانی   شایان 16                     

 شایان نیا    امیرمحمد 17                     

 شفیعی   محمدصالح 18                     

 طاهری سرجمعی     اشکان 19                     

 عابدی    حسین 21                     

 قاسمی    آرمین 21                     

 قبادی   امیرحسین  22                     

 قرقانی افشار    ماهان 23                     

 کرمی    علی 24                     

                      محمدی مجد   آرش 25                     

 بهراد   رعناصرزا 26
 نصیری   امیرحسین 27                     

 واقفی منش    ایمان 28                     

 یعقوبی   امیرحسین 29                     

 یوسفی   محمدحسین 31                     
                     31  
                     32  
                     33                       

34                       



 89-89سال تحصیلی                  101آموز                      لیست کالس: دانش

                      نام خانوادگی       نام ردیف

 احمدی    کامیار 1

 استواری    سروش 2                     

 اسماعیلی     سپنتا 3                     

 آذریون       کوروش 4                     

 پارسایی   آرمان 5                     
 ثمودی    آرمین 6                     

 چقاجردی   آرمین 7                     

 علی   مهدی یحاج 8                     

 خسروی     امیر رضا 9                     

 خلیلی    شایان 11                     

 خمجانی   سپهر 11                     

 رجب زاده    امیرحسین 12                     

 رسولی    امیرحسین 13                     

 رفیعی   محمد 14                     

 زاهدی    علی 15                     

 سعادتی فر    محمدمیعاد 16                     

 شرفی   اشکان 17                     

 شعبانی   سبحان 18                     

 شعبانی   عرفان 19                     

 شعیبی    عرفان 21                     

 شهاب زاده    آرین 21                     
 عباس آبادی   علی 22                     

 عبدالملکی    مالک 23                     

 عموئی نژاد   سپهر 24                     

 فیض ثانی    علیرضا 25                     
 قادرزاده     روزبه 26                     

 کبیری    ارمیا 27                     

 محمدزاده   محمدامین 28                     

 ادزاده    مهرشادمر 29                     

 مطلبی    محمدمهدی 31                     

 یوسفیان جزی   هوفر 31                     

                     32                       

33                       

                       

                       



 89-89سال تحصیلی                 101آموز                      لیست کالس: دانش

                      نام خانوادگی    نام ردیف

 احمدی    امیرحسین 1

 اعتمادیان    محمدرضا 2                     

 افضل الوارس  حسن 3                     
 آزاد  منصور 4                     
 آفاقی    پوریا 5                     
 بنائی    مهدی 6                     

 بهبودی شایق    امیرحسین 7                     
 پاداشی   محمد 8                     
 پنجه شاهی  مصطفی 9                     

 پورعلی   محسن 11                     

 جعفری   پویا 11                     

 جعفری نژاد   محمدصادق 12                     

 حسینی سیانکی   دانیال 13                     

 رسولی نژاد    عرفان 14                     

 رنجبر    امیرعلی 15                     
 سلیمانی   کمیل 16                     
 شعبانی  حاجی    احمدرضا 17                     

 شفیعی فر    محمد 18                     

 مهدی محمدصحرایی     19                     

 ظهیری زاده   عرفان 21                     
 عالیا    محمدحسین 21                     
 عالیا   محمدحسن 22                     

 قربان زاده    محمدامین 23                     

 قزوینی    ابوالفضل 24                     

 کحال زاده    مهدی 25                     

 کرامیان   پویا 26                     

 مطهرنیا    امیرمحمد 27                     

 موسوی   سیدسجاد 28                     

 میرعبدالهی   سید علی سا 29                     
 نیری   مهدی 31                     
 یارمحمدی سیسی   امین 31                     

                     32                       

33                       

                       

                       



 


