
 
 

 

 

         

 یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم انسانی یازدهم ریاضی یازدهم انسانی یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم تجربی رشتهپایه/

 ماهان-رحیمی متین-منظری دهقان امیرمحمد-حیدری امیرعلی-هادیان نائینی حمیدرضا-مقیمی سینا-صالح زاده احسان-کاظم پور قادر آرمین-خداکرمی نام -نام خانوادگی 

 4 3 3 1 2 1 2 1 در رشته یازدهمرتبه  

 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه در پایه یازدهم

         

 یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم انسانی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی

 علی رضا-خیری کوشا-کرامتی سیدعلی-قاسمی آذر عماد-بختیاری میالد-رضازاده فراهانی محمدمهدی-آشتیانیرحیمی  امیررضا-صادقی محمد-مقدس حسین زاده محمدصادق-شریف نسب

2 4 3 5 6 4 5 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 15 16 

         

 یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی

 محراب-سلیم آبادی سجاد-باطبی آیدین-سلیمی احمدآباد محمدسهیل-کریمی علی-غالم احمدی علیرضا-شفیعی فالورجانی مهدی-باستانی دانیال-لنکری محمد-جاسبی زاده

5 9 10 6 11 12 13 14 7 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

         

 یازدهم ریاضی یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم انسانی یازدهم انسانی

 امیرحسین-حسن خانی محمدعرفان-برخ امیرمحمد-میرابی اوره مهدی-پرویزی نعمتی متین-باجالن حسین-راست گو راستین -بهلول زاده آرش-سمیعی سجاد-نوروزی پیکانی

7 8 15 15 16 6 17 9 7 

25 26 27 27 28 29 30 31 32 

         

 یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم ریاضی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم تجربی 203

 علیرضا-نیامرادی  علی-شریفی جزه عرفان-فریدمهر عرفان-لباک بختیاری حسین-ختمی نعمتی امیرحسین-قلیچ خانی چروری حمیدرضا-فتحعلی محمدسینا-طهماسبی بالی محمدمهدی-محمدی

8 18 18 9 10 11 19 20 21 

33 34 34 34 35 36 37 38 39 

         

 یازدهم ریاضی یازدهم انسانی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم انسانی یازدهم ریاضی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی

 سیدمحمدحسن-پساوند سیدکورش-حسینی شریف مصطفی-بیات امیرعلی-فیض اله زاده کلخوران امیرمحمد-بیدشکیمحمدی  احسان-خان آبادی امیرحسین-صدراپور محمدرضا-امینیان مهرشاد-خالقی عباس آبادی

12 22 13 14 10 15 23 11 16 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 


