
 

 ادبیاترشته دهم آموزان کالس اسامی دانش 

 

 نام خانوادگی  نام

 ابراهیمی پور  علیرضا 

 ابوالحسنی  سید جواد

 ابوطالبی  محمدسبحان

 اسفندیار پور  ارسالن

 ایوبی  مهدی 

 توکلی علیرضا 

 خبوشانی امیرصدرا 

 دیانتی  امیر 

 رضائی مهدیار 

 شعرباف علی

 عابدی محمد

 علیجانی احسان

 فوالدی  امیرارسالن

 قربانی  محمدرضا 

 لطفیان  علی مهدی 

 مالکی پور  محمدصدرا 

 نصیری  امیرحسین 

 یادگار  ایمان 
 

 

 



 

 

 رف ارشته معدهم آموزان کالس اسامی دانش 

 نام خانوادگی  نام

 آیتی  مصطفی

 پاوائی علی 

 توکلی فر  امیر 

 جعفرعلی  محمدمهدی 

 جعفری محمدحسین 

 حججی  محمدمهدی 

 حمیدنیا  سید علی 

 رمضانی  علی 

 زارع سبحان

 سعیدی  محمدمهدی 

 عرب  ابوالفضل

 علی بابائی  محمدحسین 

 فارسیان امیرمهدی 

 قربانی مهدی 

 مظاهری محمدحسین 

 معصوم زاده  محمد 

 موحدی  احمد 

 مهرابی حسین 

 نظری  مهدی 

 هوائی  محمدمهدی 

 هوشیاری پور  محمدرضا 

 یاری  محمدمهدی 
 



 

 رف ا رشته مع یک یازدهم آموزان کالس اسامی دانش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام خانوادگی  نام
 احمدپور  سید شایان 

 افشین  محمدامین 

 اقاخانی  ابوالفضل 

 امیدی  ابوالفضل 

 حسینی سید امیرعلی 

 خسروان  محمدعلی 

 خطیب  محمدجواد 

 شمس  مهدی 

 صدیقی ابوالفضل 

 صدیقی محمدنبی 

 طاهری  رضا

 فاتحی  طاها 

 نصیری حسین

 نقلی محسن

 نوربخش  سیدعرفان 



 

 رف ارشته مع دویازدهم آموزان کالس اسامی دانش 

 نام خانوادگی  نام

 ابراهیمی  طاها 

 آتشی مهدی 

 اله دادیان محمدحسین 

 امین الرعایا محمدحسن 

 بابامیر محمدهادی 

 تمیزی فر  سجاد

 حسینی سید اکبر 

 حق شناس  محمدرضا 

 زارعی علیرضا 

 شیرکول مرصاد

 صادقیان  مجتبی 

 فالحتیان محمدمهدی 

 قنبری  محمدامین 

 مروت حسین

 ملکی عرفان

 

 

 



 رف ارشته مع  دوازدهم یکآموزان کالس اسامی دانش 

 نام خانوادگی  نام

 آذرافروز  مهدیار 

 ارشادی  علی

 اصغری  محمدمهدی 

 امامی دوست سید محمدصالح

 باقرپور  محمدعلی 

 حاجی عبدالهی عرشیا 

 خلیلیان  محمدحسین 

 رضائی حسین

 صدیقی عرفان 

 صدیقی هاتف

 طالقانی سیدامیررضا 

 عابدی علی

 قاسمی مهدی  

 کریمی  مهدی 

 کریمی  مجتبی 

 محمدزاده سید محمدمهدی

 مریخی محمدصالح

 مظاهری حسین

 نیک نژاد  محمدپارسا 

 

 



 رف ارشته مع دودوازدهم آموزان کالس اسامی دانش 

 نام خانوادگی  نام

 اسماعیلی  حسین

 اشوری محمدمهدی 

 بابائی عرفان 

 باقرزاده متین

 بدیعی  امیرحسین 

 بهرامی هادی

 حسینی  سیدمحمدجواد 

 دردشتیان  محسن

 دهقانی رسول

 رحمانی طاها

 رضائی محمدمهدی 

 ریاحی علی محمد 

 سرجان محمدحسین 

 صدیقی محمدمهدی 

 کریمی  مسعود

 مصطفوی متین

 نجات بخش امیرحسین 

 یکدانه امیرحسن 

 

 


