لیست کالسی پایه یازدهم  -سال تحصیلی 1399-1400
علوم تجربی

ریاضی فیزیک
ردیف

کالس 201

کالس 202

کالس 203

1

اسمعیلی محمدمهدی

اریک علی

2

امیریان بردیا

ازیده رضا

اشرف آبادی محمدپویان

 3بدری آرش

امیری یونس

امیری امیرحسین

 4پرنیا پویا

ایوانی امیرحسین

توسلی اهورا

علوم انسانی

کالس 205

کالس 204

احمدی امیرحسین

آذرافزا امیرحسین
آهکی امیرپارسا

احمدیان محمدصالح

حسنی مقدم میالد

احمدیانی پارسا

سلیمی محمدامین

تاروردی ماهان

کالس 206

احمدی اهورا

الماسی محمدرضا
بکری زاده آرشام
بهرامی محمد
بهمنی علی

 5جلیلیان امیرمحمد

باقری کیارش

جباری آیهان

سوسنی امیررضا

تکلو سام

پناهی علیرضا

 6خروشی امیربهادر

برزویی ماهان

جلیلیان امیرحسین

عارفی زاده احمدرضا

حاجی امیری آبتین

تاتار علی

 7خشنود محمد احسان

بهرامی امیرحسین

حمیدی جو پارسا

عزتی نسب محمد

حشمتی پارسا

خدادادی باغ نی محمدحسین

 8دارایی حاجی توئی محمدامین

پای بست پارسا

خسروی احسان

علی بیگی سینا

دارابی امیرحسین

رضایی متین

پورنقی شایان

دارابی سام

غالمی محمدحسن

دلفانی امیررضا

رضائی سنجابی روزبه

 10رمضانی حسین

حیدری کسری

دارابی ماهان

فرخی امیرحسین

دلیری محمدیاسین

صادقی اهورا

9

دیده بان امیرحسین

 11زرعی محمدامین

خداکرمی حسین

رضائی امیررضا

فیضی رضا

دوستوندی دانیال

طوالبی آروین

 12زین الدینی پارسا

دارابی آرین

سپهر علیرضا

قاسمی محمدحسین

رستم پور کاوان

عزیزی علی

 13سال افزون برنا

زیدی محمدمهدی

شایان محمدعلی

قربانی محمدمهدی

سلطانی حسین

عزیزی محمدامین

 14سقایی محمدامین

سیفعلی محمدسپهر

شعبانی مهر محمدسینا

گروسی شادمهر

سهرابی گرشا

کرمی آرین

 15شیرزادی امیرعلی

شیراوند امیرمحمد

شیرزادی محمدسعید

گلکار محمدصالح

سیفی محسن

محمدی محمدهادی

 16صفائی کیا

شیروانی سجاد

عاطفی نیا محمدهادی

مرادی رامیار

شعبانی بهراد

مرادی خوشینانی امید

 17عبدالهی پور ارشیا

صوفی امیرحسین

عباسی آرش

معقولی ساسان

فرامرزی سومار مهدی

معصومی گودرزی امیرحسین

 18علوی مجد حسین

طهماسبی فر ایلیا

عباسی محمدمتین

ملکی جاماسبی ماهان

گروسی راد امیرحسین

مهدوی فرد محمدرضا

 19کرمی مهدی

عباسی راد آرین

علیدادی محمد طه

منصوری امیرحسین

مرادپور اهورا

 20محمدی پایا

عبدالمحمدی مهرکام

کریمی آوات

نادری پارسا

مهدی زاد محمد

 21مرادی علیرضا

عسکری حسن

گوهری شایا

نیاکانی پور حسین

مهدوی داربیدی امیرحسین

 22مهربانی محمدامید

علیخانی محمدحسین

محبی محمدسعید

نیما محمدرضا

نیک پرور محمدمهدی

 23نوری کیا محمدمهدی

فتحی سیاه بیدی سعید

محمدی محمدحسین

یوسفی افشار محمدرضا

 24نیازی پوریا

قلندری علی

محمدی سرائیالنی حمیدرضا

یاوری محمدعرشیا

 25نیکروش پارسا

کاظمی علیرضا

محمدی زرگرانی عرشیا

 26همتی محمدمهدی

کاکائی پارسا

محمدی قیماسی حسام الدین

 27یاری محمدرضا

کریمی محمدپارسا

مرادی محمدحسن

 28یاوری سینا

محمدی بردیا

مطیع امیرعباس

29

مرادی امیرحسین

مهدوی داربیدی محمدحسین

30

ملک نژاد پرهام

میکائیلی آرین

31

مولودی معین

نریمانی حسین

میرمعینی سیدابوالفضل

یزدان شناس محمدحسین

32
33
34
35

ویسی شاه ملکی محمدهادی

