
 بسمه تعالی

اسامی دانش آموزانی که از تاریخ 

مدرسه  در 29/10/1400لغایت 25/10/1400

 حضور خواهند داشت

 کالس نام و نام خانوادگی

 71 علیرضا محمدی

 71 آتیال اکبری کردلر

 71 رادوین محمدزاده

 71 هادی نامدارپور

 71 پارسا فخاری

 71 محمد امین اسدی

 71 امیرحسین ندری

 71 القیشایان خ

 71 ارشیا معصومی

 71 پارسا مهرابی کوشکی

 71 امید خلیلی

 71 عرشیا جان بخش

 71 نیما جاللی سهی

 71 امیرمحمد قهرمانی

 71 کیا سپهر

 71 حسام خواجه میری

 71 محمدامین علیزاده

 72 مهیار کارآموزیان

 72 مهبد مهریاد

 72 امیر محمد قرهی قهی

 72 اراد قراگوزلو

 72 د رضا موسوی اصل ارزنقسی

 72 آرین محمودی کبریا

 72 محمد مختاری

 72 محمدمهدی حیدریان

 72 آرتین علی اصغر عراقی

 72 طاهر صمدی

 72 دیئلی گگای

 72 آرتان مختاری

 72 محمد متین غالم نژاد

 72 مهدی یار لطفی

 72 امیرعلی خسروانی مقدم

 72 رهام حق دوست

 72 امیرعلی فیاض

 72 کسرا جدا

 72 امیررضا خلیلی

 73 پوریا پورشامی

 73 متین مولوی

 73 پارسا قربانی

 73 علیرضا یوسفی

 73 علی محمد ملکی

 73 امیررضا گلشنی

 73 محمدحسین محمدی

 73 سید سورنا پورحسینی

 73 امیرعباس عباسی

 73 پارسا دستجانی فراهانی

 73 امیرحسین قربانعلی پور

 73 رالهىنیکان نص

 73 ماهان مرادی

 73 محمدآرمین مدیرزارع

 73 مبین مددی

 73 امیرحسین فریدونی

 73 مهدی رئیس صفری

 73 سید پارسا رضوانی فرد

 74 مهدی ابوالحسنی

 74 علیرضا خوانین زاده

 74 علی جعفر یحیی

 74 پارسا فرج زاده

 74 سید محمدرضا موسوی

 74 ارتین حاجی پروانه

 74 غفاری آرتین

 74 مسیحا بهارلو

 74 امیرعلی رضایی

 74 آرتین حاجیان

 74 پارسا قربان پور

 74 شایان  جوخی پور

 74 پرهام رجبی

 74 محمدرضا عباس نژاد



 74 سید مهدی روحانی فرد

 81 متین حمیدی

 81 پرهام موحدی

 81 یاسین جوادی دانشگر

 81 سینا اسکندری

 81 امیرعلی خلیلی

 81 تیا بقچی زادهمار

 81 محمد مهدی ذوالفقاری

 81 پارسا تقی پور اختری

 81 پارسا کریمی

 81 آرمان پرورش

 81 پارسا بابازاده اصل

 82 محمدعلی علیزاده

 82 محمد حسام کرم پور

 82 حسین حیدری

 82 بردیا فالح نژاد

 82 شایان بابائی

 82 کیان مهرابی

 82 عرشیا بگوند

 82 اسیانسانیار عب

 82 فرزام خوشنود

 82 مهدی یار رشیدیان

 82 امید ولی زاده ارشد

 82 محمد مهیار میروکیلی مهریز

 82 مهدی مرادپور

 82 رضا شلفی

 82 امیرمحمد مشتاق

 82 صدرا ولی

 83 ارمان بامشاد

 83 حسام زمانی فراهانی

 83 بنیامین اسکندرپور

 83 امیر اتابک احمدیان

 83 رور خوزستانیعرشیا هن

 83 ایمان سیرایی

 83 امیر علی فتحی

 83 طاها صفری

 83 سامیار فرود

 83 سینا یوسفی

 83 ماهان رضوی

 84 روزبه بابایی

 84 امیررضا قیامتی

 84 سید مهدی یار ایزدپرست

 84 محمد حسن پورعلی

 84 محمد طاها کولیوند

 84 حسین ترابیان

 84 ایلیا غیاثی

 84 زادهعلی علی

 84 آبتین عرب

 84 پارسا اخوان

 91 شایان عمیدی

 91 ایلیا محمودزاده

 91 امیرعلی صفاری

 91 آرین نعلوی

 91 امیرحسین اردستانی

 91 امیرحسین شهرکی

 91 پرهام کریمی

 91 مهدی مهدوی

 91 بردیا آستانی

 91 علیرضا رضایی

 91 دانیال طبسی

 92 ماهان ترک

 92 امیر حسام روشناسان

 92 امیرعلی فرخی

 92 سیدمحمدمهدی کلهر

 92 پدرام ودیعی

 92 به آیین ریاحی

 92 محمد پارسا رسفیجانی

 92 مهیار مفیدی

 92 روزبه فاضلی

 92 مانی درگاهی

 92 شروین خیرخواه

 92 شایان خیرخواه

 92 ایلیا خانزاده

 92 بردیا ابراهیمی



 92 مانی محمودی

 92 امیرمحمد بهروز

 92 آرمان ثانی خانی

 93 محمدامین جوالیی

 93 سید کیان مومنی

 93 محمدرضا بیات

 93 ایمان نوری

 93 محمد اسالمی نسب

 93 علی سعیدی

 93 صالح فرشید منفرد

 93 رهام حسینی تودشکی

 93 حسین حسینی

 93 طاها عظیمی

 93 مانی ضیائیان

 93 امیرمحمد فتحی مقدم

 93 طاها حسن زاده

 93 حسین شکیب

 93 رضا قدیانی

 93 علیرضا محمدی

 93 سید سامان نوری

 93 مهدی قدیرپور

 93 نیما نادری منصف

 94 آرتین جعفری

 94 عرفان کاظم نسب

 94 محمد پارسا رحیم پور

 94 امیرسبحان آزور

 94 شهریار ابراهیمی قادی

 94 ایلیاحقی جمادی

 94 سام اسالمی

 94 علی اعظمی

 94 امیرمتین شجاعی

 94 سام خاکپوری

 95 ایمان حسینی

 95 محمد محبوبی ممقانی

 95 ارین احمدی

 95 امیرسام عشقی

 95 احسان پیرعلیلو

 95 محمد مهدی احمدیان

 95 محمد سهرابی

 95 یاسین خاکسار مقدم

 95 سپهر منصوری

 95 سید محمد متین نظامپور

 95 مهدی جوکار

 95 محمدامین نجفی

 95 کیوان اصالنی

 95 ارشام یونسی

 95 آرین گل پسند

 95 امیرعلی صمیمی

 95 ماهان مظاهری

 95 عرفان احمدی

 95 پارسا ملکی

 توضیحات ضروری:

یش ثبت نام در اسامی دانش آموزان بر اساس اولویت زمانی پ -1

های بهداشتی مدرسه تعیین وب سایت مدرسه و مطابق با ظرفیت

 شده اند.

ای حضوری از دانش آموزان فوق ملزم به شرکت در کالسه -2

در طول هفته مطابق با مفاد شیوه  45:11صبح لغایت  30:7ساعت 

 نامه مدرسه می باشند.

 عدد ماسک، 2)حداقل همراه داشتن ملزومات بهداشتی -3

وازم ، لمناسب ، لباس گرمدستکش، اسپری ضدعفونی کننده  و ...(

 التحریر شخصی، بطری آب مورد تاکید است.

پوشش آراسته و مناسب و رعایت آداب و ظواهر دانش آموزی  -4

 رود.انتظار می

  ایاب و ذهاب دانش آموزان بر عهده اولیای محترم می باشد. -5

جناب  09123777301 در صورت تمایل با شماره تلفن

)این دانش آموزان امکان .هماهنگی فرمایید آقای رجبی

 را دارند( آموزش حضوری حضور ثابت در برنامه

مطالعه و رعایت کامل مفاد شیوه نامه مدرسه و سایر ضوابط  -6

 ضروری است.


