
 1041 دی ماه اولم در امتحانات نوبت ــشتبرتر پایه هممتاز و دانش آموزان 

 «شهید علیرضا افشار هیأت امنایی دبیرستان »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه هشتم

 1كرامت دانش آموزان 
 02         علی اکبر آذر آباد                 -1

 02                          هرمان محمدیان -0

 11.13                       آرسام صباح نیا -3

 11.13                        آبتین فرمهینی -4

 11.68             فرهام مظاهری             -5

  11.91                     رادوین جعفرزاده -8

 11.91             بهراد سعیدخو             -9

       11.91                    محمدطاها بشیری -6

 11.91      محمدپارسا زمانی                -1

 11.84     سیدحسام نیکواصل معزز    -12

 11.59       فرجاد مالئی                      -11

 11.52                      رادین سلیمیان  -10

 11.38    سیدامیرحسین نیکواصل معزز -13

 11.01          پارسا عسگر                  -14

 11.01          حسین اقدسی               -15

 11.14         علی آصفی                     -18

 11.14         سورنا علمشاهی            -19

  11                       حسام دریازاد    -16

 11        محمدارمیا نصیری            -11

 

 

 2كرامت  دانش آموزان
 02                                 عرشیا ایزدی -1

 02                            رهام حسن زاده -0

 02                       امیرحسین شبیهی -3

 02                          محمدرامان لطفی -4

 02                       علی سان محمودی -5

 11.68                         آرتین فرمهینی -8

 11.68                           ماهان محمدی -9

 11.91                          پارسا محمدپور -6

 11.91امیرعباس یوسفزاده                    -1

 11.59آبتین ریاحی                              -12

 11.59فرزاد                                هیراد -11

 11.59امیرعلی مختاری                       -10

 11.38امیررضا برزو                             -13

 11.01امیرحسین امینیان                   -14

 11.29رادوین حیدری                         -15

  

 



 1041برتر پایه هشتــم در امتحانات نوبت اول دی ماه  ممتاز و دانش آموزان

 «دبیرستان هیأت امنایی شهید علیرضا افشار» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه هشتم

 3كرامت دانش آموزان 
 02                             امیرعلی اکرمی -1

 02                                 علی برومند -0

 02              سیدامیرحسین جعفری نژاد -3

 02                   را شریفیانمحمدصد -4

 02            علی اکبر عربعلی دوستی -5

 02                           آرتین معماریان -8

 11.13                    آرمین فهیمی صفا -9

 11.13              امیرحسین ولی زاده    -6

 11.13                            هیراد مومنی -1

 11.68              علیرضا اسالمی کراب -12

 11.68                              لولیا ماهان -11

 11.91             امیرعلی محمدی        -10

 11.84               سروش همتی           -13

 11.38   آرتین اسکندری یگانه         -14

 11.38                           علی فرح نیا -15

 11.38      طاها میرزمانی                   -18

 11.31          علیرضا امینیان             -19

  

  

 
 

 0دانش آموزان كرامت 
 02                                امیرعلی ازگلی -1

 02                        محمدصدرا سنجری -0

 02                    برسام طلوعی شیرازی -3

 11.13                   محمدمبین رنجبر      -4

 11.13               سیدعلی کیائی جمالی   -5

 11.91                                نیما جعفریان -8

 11.91                 سیدعلی هاشمی راشد -9

 11.84                              آرمین ظهیری -6

 11.59                                  وزیآرتا نور -1

 11.43                         سیدماهان علوی -12

 11.31                      امیرمحمد درودیان -11

 11.01                        امیرعلی روغنیان -10

 11                       محمدعرشیا مهرجو -13

  

 
 


