
 بسمه تعالی

 30 ختاریاسامی دانش آموزانی که از 

در مدرسه حضور  اسفندماه 4بهمن لغایت 

 .خواهند داشت

 توضیحات ضروری:

نام  اولویت زمانی پیش ثبت اسامی دانش آموزاندر انتخاب  -1

و میزان حضور  مدرسههای بهداشتی ظرفیت در وب سایت مدرسه،

 .مطرح بوده استهای قبل در هفته

 ای حضوریملزم به شرکت در کالسهدانش آموزان فوق  -2

در طول هفته مطابق با مفاد  05:12صبح لغایت  30:7 از ساعت

  شیوه نامه مدرسه می باشند.

مطابق آیین نامه از  ،)غیر موجه(در صورت غیبت دانش آموزان -3

 .خواهد شد ارزشیابی دروس مربوطه و نمره انضباط کسر

در صورت وجود عالئم بیماری حضور دانش آموزان در مدرسه  -3

به مدرسه  گواهی پزشک)الزم است در اسرع وقت باشدمجاز نمی

 جهت موجه نمودن غیبت ارائه گردد(

عدد ماسک،  2)حداقل همراه داشتن ملزومات بهداشتی -4

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  -5

 رود.انتظار می

  ایاب و ذهاب دانش آموزان بر عهده اولیای محترم می باشد. -6

جناب  09123777301 در صورت تمایل با شماره تلفن

)این دانش آموزان امکان .هماهنگی فرمایید آقای رجبی

 حضور ثابت در برنامه آموزش حضوری را دارند(

مدرسه و سایر ضوابط  هایمطالعه و رعایت کامل مفاد شیوه نامه -7

 ضروری است.بهداشتی 

 

 

 

 

 کالس نام و نام خانوادگی

 71 ارشیا معصومی

 71 امیرحسین ندری

 71 پارسا فخاری

 71 حسام خواجه میری

 71 علیرضامحمدی

 71 محمد امین اسدی

 71 محمدامین علیزاده

 71 اهورا ابراهیمی

 71 احمدرضا اصفهانی

 71 امیرعلی آقاخانی

 71 آتیال اکبری

 71 پارسا بهنام راد

 71 بابک حاجی زاده

 71 خشایار درخشانی

 71 علی رجبی

 71 آراد رزمجو

 71 محمدکسری مهرجویی

 72 امیر علی فیاض

 72 امیر محمد قرهی

 72 امیرپارسا مرادی فراهانی

 72 امیررضا خلیلی

 72 آرتان مختاری

 72 آرتین علی اصغر عراقی

 72 آرین محمودی کبریا

 72 پارسا افتخاری

 72 دیئلی گگای

 72 سید رضا موسوی اصل ارزنق

 72 سید نیما حیدری شبستری

 72 طاهر صمدی

 72 ماهور مرادی

 72 محمد کمی

 72 محمد متین غالم نژاد

 72 محمد مختاری

 72 محمد مهدی حیدریان

 72 مهبد مهریاد

 72 مهدی یار لطفی

 72 مهیار کارآموزیان



 73 ارمیا مهین دهقان

 73 امیرحسین فریدونی

 73 امیرحسین قربانعلی پور

 73 برسام ملکی

 73 پارسا دستجانی فراهانی

 73 پارسا قربانی

 73 پوریا پورشامی

 73 پویا پاالهنگ

 73 علی محمد ملکی

 73 کامیار بیگ پور

 73 متین مولوی

 73 محمدآرمین مدیرزارع

 73 مهدی رئیس صفری

 73 یاسین کشاورز باحقیقت

 73 یاسین نظیری سنجانی

 73 سام پاک نژاد

 73 امیرحسین رحمانی

 74 ارتین حاجیان

 74 امیر علی رضایی

 74 امیرطاها شکریان

 74 سید مهدی روحانی فرد

 74 شایان  جوخی پور

 74 علی جعفریحیی

 74 علیرضا مختاری

 74 محمد رضا عباس نژاد

 74 مسیحا بهارلو

 74 صدرا باقری

 74 ارشیا استادآقا

 74 کیان برندک

 74 مهدی دلگشا

 74 هیراد قریب ممبینی

 74 آرتین غفاری

 74 امیرحسین گل باز

 74 هورفر گنجی

 81 ارمان پرورش

 81 امیرحسین کهندل

 81 خلیلی علیامیر

 81 پارسا بابازاده اصل

 81 پارسا تقی پور اختری

 81 پارساکریمی

 81 پوریا ابراهیمی

 81 سینا اسکندری

 81 محمد مهدی ذوالفقاری

 81 مهدی سخائی

 81 حسین ابراهیم زاده

 81 امیرطاها امینی

 81 مارتیا بقچی زاده

 81 محمدعلی حدادی

 81 آرتین درویش

 81 کمیل رضائی

 81 ابوالفضل زارع

 82 امیرمحمدمشتاق

 82 بردیا سمیعی زاد

 82 بردیا فالح نژاد

 82 حسین حیدری

 82 رضا شلفی

 82 سانیار عباسیان

 82 شایان بابائی

 82 عرشیا بگوند

 82 محمد مهیار میروکیلی مهریز

 82 مهدی مرادپور

 82 پویا کیهان فر

 82 آرتین محبوبی

 82 سیداشکان محمدی

 82 امیرمهدی عزیزی

 82 امید ولی زاده ارشد

 82 سجاد مظفری

 83 امیر اتابک احمدیان

 83 امیرعلی فتحی

 83 امیرمحمدعباس زاده

 83 ایمان سیرائی

 83 برانوش راسخی

 83 بنیامین اسکندرپور

 83 پرهام مالکاظمی

 83 سامیار فرود

 83 سینا یوسفی



 83 طاها صفری

 83 محمد پارسا نادرى

 83 علی قاسمی

 83 محمدرضا قهرمانی

 83 عرشیا هنرور

 83 آرمین معظمی

 83 آرمین غالمپور

 84 امیررضا قیامتی

 84 امیرطه رجب فردی

 84 ایلیا غیاثی

 84 آبتین عرب

 84 حسین ترابیان

 84 سید مهدی یار ایزدپرست

 84 عرفان مرادی

 84 علی علیزاده

 84 محمد طاها کولیوند

 84 کیان کوه دره

 84 یوسف لنگری زاده

 84 ایلیا نصرتی

 84 پارسا غالمی

 84 علی عباسی

 84 نیکان شهباززادگان

 84 آرمان رمضانی

 84 ایلیا جعفری

 91 ابوالفضل خورشیدی

 91 امیرحسین اردستانی

 91 امیرحسین شهرکی

 91 امیرعلی صفاری

 91 پرهام فرهمند

 91 ژوبین آزادپور

 91 شایان عمیدی

 91 شهرام صادق زاده

 91 علیرضا رضایی

 91 هومهر خوش پی

 91 محممهدی آقاباقری

 91 محمدپارسا بابامیر

 91 امیرمحمد برادران

 91 امیرعلی بیوک

 91 محمدآیین توتونی

 91 محمدمهدی خالدیان

 91 امیرمحمد دبیری

 92 امیرحسین نام خواه سرکندی

 92 امیرعلی فرخی

 92 امیرمحمد بهروز

 92 امین زرین

 92 ایلیا خانزاده

 92 آرمان بلندنظر

 92 آرمان ثانی خانی

 92 آرمین بهرامیان

 92 بردیا ابراهیمی

 92 پدرام ودیعی

 92 روزبه فاضلی

 92 سیدمحمدمهدی کلهر

 92 شایان خیرخواه

 92 شایان کریمی

 92 شروین خیرخواه

 92 مانی محمودی

 92 ماهان ترک

 92 مهیار مفیدی

 93 امیرمحمد فتحی مقدم

 93 ایمان نوری

 93 سیدسامان نوری

 93 علیرضا محمدی

 93 مانی ضیائیان

 93 محمد اسالمی نسب

 93 محمدرضا بیات

 93 مهدی قدیرپور

 93 پرهام هومان مهر

 93 نیما نادری منصف

 93 ارشیا شیرین

 93 محمدامین سلیمان زاده

 93 حسین حسینی

 93 حامی آزادارمکی

 93 امیرحسین احمدی

 93 مانی امیدی سرور

 93 بهنام امیرالوار



 94 سام خاکپوری

 94 محمد پارسا دادورپور

 94 شایان ایازباش

 94 سام اسالمی

 94 علی اعظمی

 94 امیرسبحان آزور

 94 یاسین بهبهانی

 94 مهدیار حسینی منتظر

 94 ایلیا حقی الیزایی

 94 امیرعلی حنفیه

 94 محمدپارسا رحیم پور

 94 یونا ظهره وند

 94 عرفان کاظم نسب

 94 مانی محمدی

 94 آراد مهدیزاده

 94 محمدرضا درویش

 94 آریا رستمی

 94 پارسا صفوی راد

 95 احسان پیرعلیلو

 95 ارین احمدی

 95 امیر مهدی تاجدینی

 95 ایمان شایسته نیا

 95 پویا دهقانی زاده

 95 سپهر منصوری

 95 عرفان احمدی

 95 کوروش عباسی

 95 ماهان مظاهری

 95 محمد امین نجفی

 95 محمد سهرابی

 95 محمد متین طاهری

 95 مهدی جوکار

 95 امیرسام عشقی

 95 امیرحسین شکری

 95 سپهر خسروی

 95 محمدمهدی احمدیان

 


