
4011-1402اسامی دانش آموزان فاقد ثبت نام کتاب درسی سال تحصیلی   

 ردیف پایه نام خانوادگی نام

 1 هفتم آدینه لو مهدیار

 2 فتمه احسانیان مفرد ماهان

 3 هفتم احمدی جوزانی امیرمهدی

 4 هفتم استیری صدرا

 5 هفتم اصفهانی احمدرضا

 6 هفتم افتخاری پارسا

 7 هفتم افریدی نیا رزمین

 8 هفتم اکبری کردلر آتیال

 9 هفتم امامیان سیدمحمدامین

 10 هفتم امیری حبیب آباد رینآ

 11 هفتم باقری دیزجی صدرا

 12 هفتم برندك کیان

 13 هفتم بیگ پور کامیار

 14 هفتم بیگلری رهان

 15 هفتم پاالهنگ پویا

 16 هفتم پورشامی پوریا

 17 هفتم جان بخش عرشیا

 18 هفتم جعفریحیی علی

 19 هفتم جوخی پور شایان

 20 هفتم حاجیان آرتین

 21 هفتم حسنی رادین

 22 هفتم حیدریان دیزنابی محمدمهدی

 23 هفتم خوانچه زر امیرمحمد

 24 هفتم درخشانی خشایار

 25 هفتم دستجانی فراهانی پارسا

 26 هفتم دلگشا مهدی

 27 هفتم رزمجو آراد

 28 هفتم رضائی امیرعلی

 29 هفتم سپهر کیا

 30 هفتم سماکوش مانی

 31 هفتم شادگلدیانی پویا

 32 هفتم شبنم خراطی احمدرضا

 33 هفتم شكریان ارات بنی امیرطاها
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 34 هفتم صادقی پارسا

 35 هفتم عباسقلی امیرعلی

 36 هفتم عباسی امیرعباس

 37 هفتم علی اصغرعراقی آرتین

 38 هفتم غالم نژاد محمدمتین

 39 هفتم فخاری پارسا

 40 هفتم فراهانی آراد

 41 هفتم قراگوزلو آراد

 42 هفتم قربانعلی پور امیرحسین

 43 هفتم قربانی پارسا

 44 هفتم قرهی قهی امیرمحمد

 45 هفتم قریب ممبینی هیراد

 46 هفتم قهرمانی امیرمحمد

 47 هفتم ماکوئی رادین

 48 هفتم مالك اشتر آریا

 49 هفتم محمدزاده دالنجان رادوین

 50 هفتم محمدی محمدحسین

 51 هفتم محمدی علیرضا

 52 هفتم محمودی کبریا آرین

 53 هفتم مختاری محمد

 54 هفتم مختاری آرتان

 55 هفتم مختاری محمدسینا

 56 هفتم معصومی شلمانی ارشیا

 57 هفتم ملكی برسام

 58 هفتم منوچهری اردستانی محمدحسن

 59 هفتم مهدیان کرانی امیررضا

 60 هفتم مهرجوی محمدکسری

 61 هفتم دمهریا امیرمهبد

 62 هفتم موسوی اصل ارزنق سیدرضا

 63 هفتم نقدی رادین

 64 هفتم نوریان شیروان فؤاد

 

 ردیف پایه نام خانوادگی نام

 1 هشتم آرزومندمرکید محمدامین

 2 هشتم آقائی نودولقی محمدطاها
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 3 هشتم ابراهیمی پوریا

 4 هشتم احمدپورکیوانی دانیال

 5 هشتم احمدی اهورا

 6 هشتم احمدی نژاداحمدسرائی هیوا

 7 هشتم اخالقی صباحی ایلیا

 8 هشتم اروجی اربط آرمین

 9 هشتم اسكندرپور بنیامین

 10 هشتم امیری ایدو محمد

 11 هشتم امیری ماوی متین

 12 هشتم انگورج تقوی کیان

 13 هشتم بابائی روزبه

 14 هشتم بابازاده اصل پارسا

 15 هشتم بام شاد آرمان

 16 هشتم بگوند عرشیا

 17 هشتم بلوك امین

 18 هشتم پرورش آرمان

 19 هشتم پورعلی محمدحسن

 20 هشتم پیراهش آرتین

 21 هشتم تقی پوراختری پارسا

 22 هشتم جعفری ایلیا

 23 هشتم جاللی سیدابوالفضل

 24 هشتم جوادی دانشگر یاسین

 25 هشتم جوان بخت نیما

 26 هشتم حسن زاده باروق علیرضا

 27 هشتم حیدری حسین

 28 هشتم خلیلی امیرعلی

 29 هشتم راسخی برانوش

 30 هشتم رجب فردی امیرطه

 31 هشتم رجبی امیرعلی

 32 هشتم رستم عرفان

 33 هشتم رضوانی علی

 34 هشتم رمضانی آرمان

 35 هشتم زارع رحیم آبادی ابوالفضل

 36 هشتم زمانی فراهانی حسام

 37 هشتم زندی امیرحسین



4011-1402اسامی دانش آموزان فاقد ثبت نام کتاب درسی سال تحصیلی   

 38 هشتم سخائی مهدی

 39 هشتم سربازی مدطاهامح

 40 هشتم سلمانیها سپهر

 41 هشتم سیرائی ایمان

 42 هشتم شبنم خراطی علی رضا

 43 هشتم شهباززاده گان نیكان

 44 هشتم صالح کندزی امید

 45 هشتم ضیائی حلیمه جانی ایلیا

 46 هشتم ضیغمی محمدمهدی

 47 هشتم عباسی علی

 48 هشتم عطرچی کوروش

 49 هشتم سریعلی پوردوآب محمدرهام

 50 هشتم غالم پورآهنگر آرمین

 51 هشتم غیاثی ایلیا

 52 هشتم فتاح شادهی کسری

 53 هشتم فراهانی ایلیا

 54 هشتم فالح نژاد بردیا

 55 هشتم قیامتی اسفروشانی امیررضا

 56 هشتم کرم پور محمدحسام

 57 هشتم کهندل امیرحسین

 58 هشتم کولیوند محمدطاها

 59 هشتم کوه دره کیان

 60 هشتم کیهان فر پویا

 61 هشتم لنگری زاده یوسف

 62 هشتم محمدی سیداشكان

 63 هشتم محمدی شایان

 64 شتمه مرادی عرفان

 65 هشتم معظمی گودرزی آرمین

 66 هشتم موحدی پرهام

 67 هشتم موسوی زاده شهاب الدین

 68 هشتم میروکیلی مهریز محمدمهیار

 69 هشتم نادری محمدپارسا

 70 هشتم نصرتی ایلیا
 

 


