لیست کالسی پایه دوازدهم  -سال تحصیلی 1399-1400
ردیف

علوم تجربی

ریاضی فیزیک

کالس 301

کالس 302

ارونقی محمدسعید

ابدالی نو حسین

آقایی محمد

2

اکبری امیرحسین

اله یاری علی اکبری رامین

اعظمی محمدحسین

3

باباخانی آریا

بهرامی پارسا

امجدیان اهورا

4

بابائی قره بالغی کیهان

بیک زاده ادیب

باوندپور مهرداد

اسماعیلی حامد

5

بازبین پدرام

پشابادی فرزین

پرنوره محمد

ایمانی امیررضا

1

کالس 303

علوم انسانی

کالس 304

کالس 305

کالس 306

آریامنش سینا

اسفندیاری محمدامین

احمد زاده محمدمهدی

احمدی سپهر

اسماعیلی علی

احمدی منش پارسا

احمدیانی فر علی

اکبری امیرعباس دستجردهء

جلیلیان محمدسینا

بابائی علی

خیرالهی دانیال

بنی بیات مهران

شاهمرادی محمدمهدی

6

بهروزی فر سامان

پیری علی

پرواره پارسا

بهرامی کیان

بیات سینا

متجلی محمد جواد

7

بیاتی طاها

پیمانپور محمدحسین

پرویزی امیرمحمد

پروانه محمدپارسا

جمشیدپور محمدپارسا

معقولی پارسا

8

پروینی امیرحسین

پورحبیب اهورا

پوررستم محمدامیر

حسینی فر علی

جنگجو رضا

منصوری سیدمحمدعلی

9

چقازردی ارشیا

حق اندیش سروش

پورفوالد محمد

حسینی مبارک آبادی امیررضا

چراغی علی اکبری علی

ویسی آرین

10

حسینی طباطبائی سیداهورا

خسروی امیرحسین

چامه علیرضا

حیدری بیگوند سورنا

خسروی محمدحسین

یارویسی آروید

11

رحیمیان نیما

رازیانی محمدمهدی

حاجی علیانی محمدحسن

خان زاده جامی شهریار

دادخواه امیررضا

12

رستم پور ماردین

رستمی تبار محمدمبین

حق نظری سینا

داودی نیما

ده نوی علی رضا

13

رشیدی عباس

رهامی نیما

حیاتی امیرعباس

راستگو امیرحسین

دهقانی کیا

14

رضائی نظرآبادی علیرضا

روشنی رضا

حیدری یونس

رمضانی حسین

رحمتی ماهان

15

رضوان نسب سینا

سلیمانی محمد

خزلی مهدی

سامره علیرضا

رضائی نیما

16

ساالری جو محمدرضا

صیدی سینا

خسروی محمدحسن

صباغیان محمدعلی

سریری فرزام

17

سبزی صابر

صیدی محمدمهدی

درویشی یونس

فتاحی محمدحسین

شافعیان مهراد

18

صفائی پور آریا

طهماسبی بیستونی امیرحسین

رستگار محمدصالح

قزوینه هیمن

عزیزی آرشام

19

فتاحی محمدمعین

ع قادری اردوان

ریاحی مصطفی

قنبری مهدی

عزیزی سینا

20

فخری امیرمحمد

عبدالملکی پوریا

ساروئی سینا

مالکی بابک

عظیمی علی

21

فری پارسا

عطائی عارف

شهسواری محمدپارسا

مهدیخانی محمدمتین

غالمی محمدپارسا

22

قاسمی سینا

علی محمدی محمدمهدی

شهالئی عرشیا

نصرالهی سپهر

فتاح پور علی

23

کرمی دیزگرانی امیرحسین

فالحی آروین

شیرزاد محمد

نظری علی (حسن)

فریدونی علی

24

متینی محمدسهیل

قنبری عرشیا

عبدی پور پارسا

نیکو راد شایان

فتحی علی

25

مرادیان سینا

گراوندی آرین

غریبی کیونانی امیرحسین

ولدبیگی سپهر

قاسمی امیررضا

26

مصطفائی محمدرضا

محمدی محمدمهدی

فتاحی علیرضا

همتی آرین

کدیور معین

27

میرزائی تختگاهی عرشیا

مدارائی علی

متظهری کالیانی علیرضا

کهزادی طهنه محمدامین

28

ویسی ماهان

مرادی شایان

محبی علی

محمدی محمدمهدی

29

یادگارآذری علیرضا

موسی پور محمدمهدی

مرادپور پویا

محمدی دانیال

30

میرزایی یزد حسین

مظهری علیرضا

مرادیان محمدحسین

31

ناصری آرمان

ملکی اهورا

ملکی آرام علی

32

نظری علی

نجمائی آپتین

یادگاری پندار

33

نظری محمدعلی

نستوه علی

یاری محمد

34

نوروزی عین القاصی امیررضا

نصرتی مسعود

35

