ردیف

لیست کالسی پایه دهم  -سال تحصیلی 1399-1400
ریاضی فیزیک

کالس 101

کالس103

کالس 104

کالس 105

کالس 106

کالس 107

1

احمدی

بختی محمد صدرا

احمد حسینی محمدعلی

آراسته راد سبحان

آقایان مانی

ایزد پناه آروین

الیاسی محمد

2

پور امجد پارسا

بهاری گلم کبودی اهورا

اسدی محمد حافظ

3

پورقبادیان سام

توحیدی محمد حسن

امجدیان پدرام

احمدی اهورا
اسدی فرزین

امامی پارسا

ایزد پناه آریان
بیگ پوری علیرضا

بنوشی مازیار
پیری محمدحسین

4

پویا امیرحسین

جاورسینه فرزاد

امیری احسان

اسماعیلی پرهام

پاشا زاده مهدی

بیگی راد امیرحسین

جهانگیری محمدمهدی

5

حسینی سید محمدامین

حیدری آرتین

6

خدائی امیرعلی

رسولی ایمان

امیری امیر حسین
آستینه عرشیا

آقایاری امیرحسین

پای فشرده متین

پروین علی

چراغ آبادی سپهر

پوریا کیارش

حقگو سلطانی سینا

پروین محمد صدرا

چشمه کبودی آرین

7

دارابی امیرحسین

شهسواری ابوالفضل

8

شاهینی سهیل

عارضی امیرعلی

آقابیگی امین امین
بهادری امیررضا

جوادی سید حسام الدین

خادم نبی سید ارکین

پورشهباز علی

حسنی نسب سیدحسام الدین

حسین زاده عرشیا

دارابی آریوبرزن

چقامیرزائی محمد داود

دهقان دانیال

9

شایان امیرحسین

عاطفی نیا محمد معین

پاداش امیررضا

خاکی بهراد

دانیالی سیاوش

دل انگیزان حافظ

شفیعی علی

10

صیاد نیما

فتاحی امیر محمد

جوینده پور امیر

زنجانی علی

رمضانی ماهان

ظهرابی حسن

11

کاکاوند ماهان

فالح میر آقائی حسین

حسینی سیدامیرحسین

 12لطفی آرسام

قاسمی آرین

 13محمدی ماکان

قبادی راد پویا

ربانی محمد حسن
ستاری سپهر

کریمی سهیل

عسگری محمدصدرا

مقصودی مزدک

 16نظری رضا

منصوریان علی

 17وثوقی نظر محمد مهدی

نوروزی محمد امین

 14مرادی

بهراد

کالس 102

علوم تجربی

علوم انسانی

پدرام

 15نصیری پور رضا

امیری امیر محمد

دارابی ماهان
رحیم زاده امیر

سپیدبند محمدپارسا

شاهینی محمدپارسا

فخری علی

رشید پور رهام

سنبلی علیرضا

شکری علیرضا

قربی حسام الدین

رضایی اهورا
رضایی قادری احمد

سوشیانت عزیز زاد

شهبازی امیر عباس

قره گزلویان آریا

شریفی کیان

صدیقی هاتف

کاظمی سرکانه سید ابوالفضل

سروری مانی

شفیعی امیرحسین

عبدالهی محمد

کرمی کسرا

غالمی علیرضا
فرجی سپهر

سیفی تبار محمدامین

صادقی امیرحسین

عزلی امیر علی

کهراری محمدرضا

قاسمی نیما

عبد المالکی رضا

عزیز پور امیرعلی

قارلقی محمد امین

مشیری علیرضا

18

کریمی صدرا

عبدی برآفتابی امیررضا

عزیز پور امیرمحمد

کرمی محمد

20

کهریزی سهیل
مرادی متین

علی محمدی کیارش

علیخانی ابوالفضل

مرادی نیما

غالمی چگنی حسین

علیخانی علیرضا

موقوفه ئی حسین

19

ایمان

21

مردانی کله جوبی

22

منصوری محمد مهدی

مرادی رضا

فرآور پارسا

نجاتی راد

منصوری سهیل

قاسمی سیدایلیا

نقدی کیارش

نعمتی فربد

کاظمی نژاد رضا

هنرزاد عرشیا

23

نوری علیرضا

24

نوری نیا امیررضا

کرانیان ایلیا

25

نوری نیا علیرضا

کرجی علی

26

نیازی امیرحسین
محمدحسین

کماندار امیر محمد
محبی سینا

27

نیکزاد

28

همتی فراز سروش

مشیری علیرضا

29

یاوری محمدرضا

معظمی گودرزی محمدمهدی

30

نافع دانیال

31

نجفی محمد جواد

32
33
34
35

آریا

