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امید رجبی 
رشته ریاضی و فیزیک

سیدعرفان 
حسینی منفرد 

رشته تجربی

یونس هوشمندیان
رشته تجربی

حسین مقدس نژاد 
رشته ریاضی و فیزیک

محمدحسن ندایی 
رشته ریاضی و فیزیک

احمدرضا عبداله پور 
رشته تجربی

محمد خلیلی زاده 
کازرونی

رشته تجربی

امیرحسین رصاف 
رشته تجربی

علی شجاعی 
رشته ریاضی و فیزیک

سینا شهیدزاده
رشته ریاضی و فیزیک

علی حسین ضامن زاده 
رشته تجربی

محمدامین اسدالهی فر 
رشته تجربی

حسین نوری
رشته تجربی

رضا زاهدی 
رشته ریاضی و فیزیک

امیرعباس رجحانی
رشته ریاضی و فیزیک

محمدرحیم شاکرمی 
رشته تجربی

آرمان دهقانی 
رشته تجربی

مزدک نجفی
رشته تجربی

امیرحسین 
رضایی فرد 

رشته ریاضی و فیزیک

سامان دهقانی 
رشته ریاضی و فیزیک

سهیل زندی قشقایی
 رشته تجربی

علی جمشیدی 
رشته تجربی

ماهان موافق دهدشتی 
رشته تجربی

محمد رستمی آقاجری 
رشته ریاضی و فیزیک

محمد دهقان 
رشته ریاضی و فیزیک

سیدعرفان 
حسینی منفرد 
رشته تجربی

یونس هوشمندیان 
رشته تجربی

محمد منیر
رشته تجربی

امید رجبی
رشته ریاضی و فیزیک

امیررضا چوبینه 
رشته ریاضی و فیزیک

نوید حسنی توابع 
رشته تجربی

مانی نجفی
رشته تجربی

امیرحسین کیهان 
رشته تجربی

امیرحسین رادفر
رشته ریاضی و فیزیک

امیرحسین توفیقی 
رشته ریاضی و فیزیک

رضا امیری 
رشته تجربی

سیدمحمدعلی موسوی 
رشته تجربی

امیرمحمد قیامی 
رشته تجربی

حسن تیموری
رشته ریاضی و فیزیک

عرفان الهیار 
رشته ریاضی و فیزیک

محمدامین موسوی
رشته علوم انسانی

سیدمحمدمهدی 
موسوی 

رشته تجربی

علیرضا جعفری 
رشته تجربی

محمد بذرافشان
رشته ریاضی و فیزیک

آرین نوری
رشته ریاضی و فیزیک

امیر مرادی
رشته علوم انسانی

علی مزارعی
رشته تجربی

امیرحسین نظری 
رشته تجربی

علیرضا بامشاد 
رشته ریاضی و فیزیک

علی نوروزی
رشته ریاضی و فیزیک

امیرحسین سنگی
 رشته علوم انسانی

محمدرضا 
مرحمتی زاده
رشته تجربی

ابوالفضل عدالت نیا 
رشته تجربی

علی باقریه
رشته ریاضی و فیزیک

امیرحسین مؤذنی 
رشته ریاضی و فیزیک

علی محمد ارجی
رشته ریاضی و فیزیک

آرین محمدی 
رشته تجربی

مهدی خواجه احمدی 
رشته تجربی

علیرضا بامشاد 
رشته ریاضی و فیزیک

علی نوروزی
رشته ریاضی و فیزیک

علی مزارعی
رشته تجربی

امیرحسین رادفر 
رشته ریاضی و فیزیک

نوید حسنی توابع 
رشته تجربی

مانی نجفی 
رشته تجربی

علی باقریه
رشته ریاضی و فیزیک

امیرحسین مؤذنی 
رشته ریاضی و فیزیک

محمدرضا 
مرحمتی زاده 

رشته تجربی

رضا زاهدی 
رشته ریاضی و فیزیک

علی حسین 
ضامن زاده 
رشته تجربی

حسن تیموری 
رشته ریاضی و فیزیک

رضا امیری 
رشته تجربی

سیدمحمدعلی 
موسوی 

رشته تجربی

حسین 
مقدس نژاد 

رشته ریاضی و فیزیک

آرین محمدی
رشته تجربی

امیرحسین 
رضایی فرد 

رشته ریاضی و فیزیک

محمدرحیم 
شاکرمی 

رشته تجربی

محمد بذرافشان
رشته ریاضی و فیزیک

آرین نوری 
رشته ریاضی و فیزیک

سیدمحمدمهدی 
موسوی 

رشته تجربی

علی شجاعی 
رشته ریاضی و فیزیک

احمدرضا
عبداله پور 
رشته تجربی

محمد 
رستمی آقاجری 

رشته ریاضی و فیزیک

سهیل 
زندی قشقایی 

رشته تجربی
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