
                                              

                                 گروه    A                    سال تحصیلی 1400-1401

                                              

کالس شماره   9کالس  شماره 8کالس  شماره 7کالس  شماره 6کالس  شماره 5کالس  شماره 4کالس  شماره 3کالس  شماره 2کالس  شماره   1
نام خانوادگی و نام خانوادگی و نام8نام خانوادگی و نام7نام خانوادگی و نام خانوادگی و نام5نام خانوادگی و نام4نام خانوادگی و نام3نام خانوادگی و نام خانوادگی و نامستو

عموئی            ماهانرستمی         امیرعلیآقا پور              محمودعرب خزائلی       رهاماحمدي          ابوالفضلقنبري          ابوالفضلصادقی         امیرعلیخداشناس        امیرعلیآروم                 بردیا1
غالمیان       ابوالفضلرستمیان    امیر مهديابراهیمی          معراجعزیزي نیا   محمدطاهااحمدي         سیداحمدکاملی                 مبینصالحی نیا      سیدطاهاداودي            حسینآهنگر               پوریا2
قاسمی              مانیرسولی            عرشیااحسانی         ابوالفضلعالقی       محمد صفااصغري               فرازکاویانی               پارساصحراپیما      امیرحسیندرزي        محمدحسیناحمدي            ارسام3
کاظمی             طاهارضایی       امیر ساالراشتري          امیرعلیفالح           اکبر نژاد          مهرزادکاهش باب    محمدسجادصحرایی       امیر علیدرویش متولی       سینااعزي            آرمین4
کاکوئی  محمدمصطفیرکابی   سیدعلی اصغرافشار              سامانقلی پور      امرا                   پارسالیانی                 یاسینصفائی          امیرعباسدهقان  پور          مبیناکبریان       محمدطاها5
کریمی              طاهارمضان پور         سینااکبرنژاد           ابوالفضلقلی نژاد        مصطفیایزدي        امیر حسینمحمدنژاد             آرادصفرپور         ابوالفضلرستم پور      محمدطاهاانباز            سبحان6
کالنتري          وحیدرنجبر          مصطفیبابائی گرمرودي    ایلیاگل بابائی           رضابابازاده حسینی      آرادمحمودجانلو         عرشیاصفري              ایلیارستمیان         باجان              آرتین7
کیهانیان           پوریارهنما        سیدمهدیارباقري            مهديگوهردهی         پارسابرزگردرویشانی     علیمختاري               مانیصمدائی          طاهارشیدي         مهرابباقرپور            حسین8
گلی           امیرپارسازارع              اشکانپاکدل              متینمددي             بلوکی         امیرطاهامنفرد              امیرعلیصندوقدار         محمدرضائی       سیدامیرعلیبالوئی             9
محمدحسن پور سبحانزاغی                علیپورعلی اکبرعبدالحسینمرزآرا      محمدحسینحسینی        سیدمبینمنفرد                   یوناطاطاري         مصطفیرضائی              مانیبخشنده            حسام10
ساالري          محرابجعفري         امیررضاطالبی         مصطفیرضائی کالنتري     بشیري         11
سماك            حسینچراغی             بردیاطالبی          امیرکیانرمضانی      محمدصدرابنافتی            امیرعلی12
سمیري    محمدحسینطالبی          آروینبهرامپور            امین13



                                              

                                  گروه       B                      سال تحصیلی 1400-1401

کالس شماره   9کالس  شماره 8کالس  شماره 7کالس  شماره 6کالس  شماره 5کالس  شماره 4کالس  شماره 3کالس  شماره 2کالس  شماره   1
نام خانوادگی و نام9نام خانوادگی و نام8نام خانوادگی و نام7نام خانوادگی و نام6نام خانوادگی و نام5نام خانوادگی و نام4نام خانوادگی و نام3نام خانوادگی و نام2نام خانوادگی و نامستون

محمدنژاد      شفیعی        چهره نما         مرزآرا      خانلري             میرمحمدي        طهماسبی نژاد       رویان               بی واره            1
مدانلو         شفیعی       سیدحسینحسینی               مرصعی      امیرحسینخورشیدي   نادري            مهدي عبداله زاده    ساداتی          سیدپارساپارسائیان            فرنام2
مرادي             صالحی زاده       متینحسینی         مطلبی         ابوالفضلخوشکار            کاوهنبی نژاد           عزیزي مقدم سلطان پور         پورآسا               پویان3
موذنی            صالحی        ابوالفضلحسینی    سیدعلی رضامیرعیسائی سیدامیرعلیرحمانی            نخعی                 عمادي            علیرضاسلیمانی                تبریزي              طاها4
میرزائی             صالحی         امیرعلیحق شناس         علیناظري             مهرادرد                  پویاننوبخت          عموئی                ایلیاشاکریان          حسینتوکلی مقدم    ابوالفضل5
میرزائی           ماهانطالبی       محمدپارساخرم           مهدي یارنجاري              رهامزایدلی      واحدي مؤخر  سیدمهديعنایتی         علی رضاشاه بابازاده  جاوونی         علی رضا6
میکائیلی       عابدي               خلیلی         امیرمحمدنصراللهی           رضاژولیده          امیررضاوفائی نژاد         علیغفاري            محسنشعبانپور             جدیداالسالمی ابوالفضل7
نائیجی       امیرمهديعباسی        امیرمحمددرزیان               علینصیراحمدي        آرتاشاطري           هزارجریبی         هوتنفالح             امیرعلیشفیعی              رهامجعفري          امیرعلی8
هنرمند     سیدعلیرضاعظیمی            حمیددهقانیان           معراجیوسفی         امیرمحمدطالبی سیدمحمدیاسینیانوق                 آرشاقدیري          سیدمحمدشکري             حسینحبیب الهی        هیراد9
یحیی زاده     ابوالفضلعلی زاده         کیارشراسخی          یونسی        امیرمهديطاهري            سپهریونسی         محمدرضاقربانیان          علی شمشیربند        امیررضاحسین زاده  10
یخاري         ابوالفضلعنایتی              رجبی      محمدشهریارقلی نژاد             پارساشمشیري         کارنحسینجانی         پوریا11
عنایتی             رحمتی                طهقنبري           شهریاري     امیرمحمدحسینی         سیدهومن12
هاشم آبادي        پدرامقنبري       محمدمهديمعتمدي             اهوراحقی                  آراد13
14
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