
                                                             

 دانش آموزان پایه دهم  تجربی 
 105کالس 104کالس 103کالس

 مالحظات نام خانوادگی نام ردیف مالحظات نام خانوادگی نام ردیف مالحظات نام خانوادگی نام ردیف

  ابتدایی ملینا 1  امید زهرا 1  آقا بابائی اهورا 1

  اسدی پرور  حانیه 2  امیری فائزه 2  احمدی صبا 2

  اسعدی کیانا 3  بیدار فاطمه 3  اداوی مریم 3

  اسماعیلی سروین 4  پاک سیما نجمه 4  اکبری  فاطمه 4

  امیری مهر نگار 5  تحقیقی دنیا 5  اوتادی فاطمه زهرا 5

  بیات الهه 6  جوزائی شقایق 6  بشیری  فاطمه 6

  بیرجندطلب  الهام 7  جوزائی شیرین 7  پرویزکیا انیس 7

  تاروردی زاده صبا 8  حاجی حسینی فاطمه 8  جهان منش باران 8

  جمالی زینب 9  حسین پور زهرا 9  حدادی مهسا 9

  حمیدی فر نسترن 10  حسین خراسانی دنیا 10  خانی هلیا 10

  خدابخشی مریم 11  خلیفه فاطمه 11  خبازی نرگس 11

  خلیلیان  محدثه 12  رستگار ستایش 12  خلیفه زهرا 12

  روزی طلب آذین 13  رسولی  آیدا 13  داوران حانیه 13

  زلیکانی غزل 14  رسولی فر ملیکا 14  دل رحیم درلی 14

  سبزئی نجال 15  رضائی  فاطمه 15  دهقان نیری فاطمه 15

  شاهی زینب 16  سبزعلیان کوثر 16  دهقانی ثنا 16

  شهبازی فاطمه 17  سرلک مریم 17  رحمانی  کیانا 17

  صادقی نیا سبا 18  سعادتمند سبا 18  روزبهانی زهرا 18

  صفایی ملیکا 19  شجاعی صبا 19  رویگری نیکا 19

  فهیمی فاطمه 20  عطارد پرنیان 20  سلیمی دانا کیمیا 20

  قائم مقامی تیناسادات 21  غالم نژاد مبینا 21  صابر مقدم نیلوفر 21

  قلی زاده  پرنیان 22  فراهانی سحر 22  صدوقی  ساحل 22

  کارگریان کیانا 23  قادری الهه 23  صفی فاطمه 23

  کمانکش هانیه 24  قوی سارا 24  علی آبادی نسیم 24

  کیشانی  نیوشا 25  کشاورز پرناز 25  فروغی  فریماه 25

  گیلی غزل 26  کمندی سارا 26  قاسمی روژینا سادات 26

  الری هلیا 27  کیمیا نژاد شیدا 27  قاسمی  رقیه 27

  محمدی مائده 28  محمدخانلو مونا 28  کمالی زهرا 28

  مرادی نیا ستایش 29  مختاریان پرنیان 29  گلبرگ  آذین 29

  مشرفی نیکتا 30  ملکی  ثمین 30  لطفی  مهسا 30

  معینی اصل فاطمه 31  مهدی زاده درسا 31  مظفری  سیده پارمیدا 31

  میرشکاری شقایق 32  مهربان ملیکا 32  مالقدیمی پانیذ 32

  نافیان  صبا 33  نادری  نگار 33  میراحمدیان محیاسادات 33

    34    34  یزدی زاده مریم 34

35    35    35    

 


