
 بسمه تعالي
97- 98خواهران و برادران در نيمسال اول سال تحصيلي  1گروهبندي تربيت بدني   

  خواهران 1گروه  1تربيت بدني     خواهران 2گروه  1تربيت بدني 
 نام-نام خانوادگي  نام-نام خانوادگي  رديف  نام-نام خانوادگي  رديف  نام-نام خانوادگي  رديف   رديف
 زهرا-جنگجواصل  نلي-ميساقيان  21  پرستو-كهنموئيان اذري  1  كوثر-قناعتي خامنه  21 1  
 اتنا-جراحي  بيتا-بليال  22  شيما- خشابكمالي   2  مهديه-قلي زاده سويني  22 2  
 مريم-توكلي  فريبا-سرائي  23  پريچهر-كريم خاني نيا  3  فاطمه-قاسمي  23 3  
 نازنين-تقربي  صبا- گردي نژاد  24  ارزو-كامران خسروشاهي  4  عفيفه- صادقي سقاي  24 4  
 ساداتفاطمه -پورمرشد  مريم-بختياري افشار  25  فاطمه-كاتبي بناب  5  مريم-زارع نژاد  25 5  

 ندا-پدرام  دينا-بردبار  26  رويا- قنبري  6  فاطمه- دوستعلي زاده  26 6  
 معصومه-پاشاپور  زهرا- علي نوازكجابادي  27  فاطمه زهرا-قزاق جاهد  7  سحر-پناهي  27 7  
 مهديه- بهرامي  انيتا-فرقانيان  28  فاطمه-قائداميني هاروني  8  حانيه-باالزاده  28 8  

 نگين- بقال ابادي  غزل-ساالري  29  گلشن-فتحي اچاچلوئي  9  نيكي-زادهيوسف   29 9  
 الناز- برومند  فاطمه- زينالي اقدم  30  نگين-فتحعليزاده ساري بالغ  10  اي الر-يخداني  30 10  
 سلوا-باقرزاده  فاطمه-ريحاني  31  رقيه-علي بابازاده جبدرقي  11  اسما-نيك روش  31 11  

 سميه- انصاري اشلقي  سپيده-ره گوي  32  نگين-عدل جوي غازاني  12  زهرا-نياپور  32 12  
 ريحانه-اميني  اسما- رضاپور  33  پريسا- پورعبداله   13  پريناز-ميانجي  33 13  

 زهرا-اكبرزاده  مهديه-رضائي بكراباد  34  زيبا-صلحي اصل  14  زهرا-ملكي پورازاد  34 14  
 زينب-اعتباري  سنا-ديني  35  فاطمه-شوقي تجرق  15  زهرا-ملكي  35 15  

 زهرا-اسدياري سهزابي  ستاره-خانجاني كويخي  36  مريم-شعباني صدر  16  سنا-معصوم زاده  36 16  
 پريا- اتش بهار  زهرا-حسيني  37  پرياسادات-سيف  17  عارفه-مشهدي  37 17  
 محدثه- آبروش  تيناسادات-حسيني  38  نسرين-ستاري بهنام  18  ياسمن-محمدسعيدي ينگجه  38 18  

   زهرا- حامدي استيار   19     سيده حميده- لطيفي مجره   19  
   فائزه-حاج احمدي   20     سارا-گلزاري فسقنديس   20  



 

   برادران 2گروه  1تربيت بدني    برادران 1گروه  1تربيت بدني 
 نام-نام خانوادگي  نام-نام خانوادگي  رديف  نام-نام خانوادگي  رديف  نام-نام خانوادگي  رديف   رديف

 اميررضا-چرخچي  سيدمرتضي- زعفرانچي  21  رضا-لشكري  1  مرتضي-ميداني اخوله  21 1  
 پوريا-جعفرزاده صابري  علي-طاعتي شالقوني  22  اميرحسين-قمري  2  ميالد-مرادي زيريان  22 2  
 مجتبي-تربتي ايلخچي  كاوه-فقيري ايلخچي  23  محمدامين- فياضي  3  صابر-محمدزاده شهانقي  23 3  
 حسام-پارسيان  ميرعلي-موسوي   24  علي- فتحعلي زاده پراپري  4  يوسف-محمدي دستجرديكربالي   24 4  
 محمد-بهرمند  علي-شيخكانلوي ميالن  25  علي-عيوضي  5  سعيد-حسين زردوز  25 5  
 سعيد-بخش پور  مهران-شميراني  26  امير-عليزاده گيسمي  6  عليرضا-برزگراصل  26 6  
 دانيال-بختياري  ميرشهاب-ستاري نژاد  27  ميثم-عبدالهي اورنگ  7  نويد-نوربخش  27 7  
 علي-بادروزه  ايمان- زينبيه  28  سينا-عبداله زاده علي ابادي  8  ميالد-نظيري كوچه  28 8  

 مسعود-ايماني شندرشامي  مهدي- زكي زاده  29  علي-زادهعباس   9  اميررضا-نظرپور  29 9  
 محمدصادق- ايزدي نيا  مسعود-زارع نالوسي  30  سروش-طهرانچي  10  كيارش-نصيري  30 10  

 علي- ايزدي گارماسه  مجتبي-رنجبر  31  سيدياسين-صميمي  11  محمدصديق-نجف زاده كلته  31 11  
 مبين-امان پور  محمدرضا-رضي گندماني  32  امير- صمدي محله  12  سينا-نجارچوب بر  32 12  

 سيدمرتضي-اقاميري  آرمان- رضائي  33  سيدمحمد-صدري سراسكانرود  13  حسن-موذن زاده  33 13  
 كامران-اشكار  حسين- رشتبرگل اخور  34  محمد-صالحيان  14  محمدرضا- مهرنجاني  34 14  

 ميالد- اسگندري خسروشاهي  علي-رستمي  35  علي-شيردل  15  ناصر-ملك زاده  35 15  
 سيامند-ازادپور  عارف-دخت محمدشتربان  36  حسين- شيراوند  16  سينا-مكتوبيان  36 16  
 هادي-اخوان  فاروق-دانش  37 17     عرفان-زگلوجهمعبودي    17  

   اميرحسين-خودكار   18     حسين-محمودي   18  
   سيدمحمدرضا-حيدريان   19     ميثم-محمدجعفري   19  
   سيدعبدالواحد-حسيني   20      20  داود-مجمدسهي  

 


