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محمد حسن شریفی
اشکان ستاری

سپھر ابراھیمی لویھ

نام و نام خانوادگی
علی شیرمحمدی
علی پاشا خورسندی
محمد سجاد علیپور
رادمھر کریمیان

امیر رضا شریعت منش

امیرمحمد طھمورثی
علیرضا ربیعی
برنا توسلی

دانیال سلطانی
امیرمحمد حسینی بیدخت
محمدرضا عبدالھی
بردیا حبیب پور
عبدالمتین

امیرحسین پورفتح هللا

محمد مھدی قدسی
آروین میرعنایت
امیرعلی ممیزی
آرتین زبانی

سھند حاجی سیدی
مصلح سرچشمھ

آرمین رضائی
روزبھ پیراعیادی
علی مبینی

امین سروشان
امید آزادی
نوید دھبان
آترین احمدی
عرفان ربانی
ارشیا  گشتاسبی

پوریا رحیم نیا
امیررضا نجف زاده

فرزام فتاحی
کیارش فامیلی
آرش ودودفام

محمد مھدی شادامروز

امیرعلی میکائیلی
علی اسکندری
شایان محمدی

کیارش وزیری

امیرحسین باطنی
بردیا مرادمند
کیانوش آرین
محمد زمانی

مھدی موسی پور
مھدی حسن پور

ارشیا سلطانی
امیر مھدی مرادخانی 
امیرحسین سلطانی
عرشیا مشھدی
محمد طالب
آرین ترحمی

حمیرزضا شھامت
شاھان شاکری
رضا سیاسی فر

فرزام صبریان
محمد کاظم دانائی فرد

احسان عابدین
محمد حسین رمضانی راد

مسیح فخرذاکری

محمد حسین صادق
علی جعفری
علی حیدری
محمدامین امینی
کیاوش زارعی

علی کرامتی
محمدطھ یاری
پرھام مومنی
پارسا قربانی 

آریا عامل عزیزپور
مھدی شفیع زاده

پارسا ابراھیمی
سید محسن حسینی
رادین ذوالفقاری
امیرحسین زنگیشھ
سھیل ھمایونفرد

سینا کمالی
عرفان عبادیان
آرمان جاویدنیا

حمید رضا صادق نژاد
امیر شریفیان
محمد چوپان
سھند رحمدل
امیرعلی خبیری
علی بھاری
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محل برگزاری آزمون IMC  دانش آموزان ھفتم

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

سید کامیاب مومنی
امیر علی عولیا
علی رفعتی

علیرضا حمزه آھی
حسین شاھینی

پارسا صادری نمین
امیر شکیبائی 
محمدامین زمانی
مھرداد حسامی

پوریا مستمند طرقی
فراز عبدالھی حقی
سجاد ذوالفقاری
علی پاکدل

سید علی معصومی
سھیل مھدیزاده

فرید مقصودی
اردوان فیض بخشایش

کوشا زندیان
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