
 بسمه تعالی

اسامی دانش آموزانی که از تاریخ 

در مدرسه  24/9/1400لغایت 20/9/1400

 حضور خواهند داشت

 کالس نام و نام خانوادگی

 71 احمدرضا اصفهانی

 71 ارشیا معصومی

 71 امید خلیلی

 71 امیر محمد قهرمانی

 71 امیرحسین ندری

 71 امیرمحمد قهرمانی

 71 اهورا ابراهیمی

 71 آریا بهمن زنگی

 71 آرین بهمن زنگی

 71 حسام خواجه میری

 71 علیرضا محمدی

 71 محمدرضا کاوه

 71 کیا سپهر

 71 محمد امین اسدی

 71 اردستانیمحمد حسین منوچهری 

 71 محمدامین علیزاده

 71 نیما جاللی سهی

 71 هادی نامدارپور

 72 امیر محمد خوانچه زر

 72 امیر محمد قرهی

 72 امیرپارسا مرادی فراهانی

 72 امیرعلی فیاض

 72 آرتان مختاری

 72 آرین محمودی کبریا

 72 دیلی گگای

 72 رهام حق دوست

 72 سید رضا موسوی اصل ارزنق

 72 سید نیما حیدری شبستری

 72 طاهر صمدی

 72 محمد سینا مختاری

 72 محمد کمی

 72 محمد متین غالم نژاد

 72 محمدمهدی حیدریان

 72 مهبد مهریاد

 72 مهدی یار لطفی

 72 مهیار کارآموزیان

 73 ارمیا مهین دهقان

 73 امیرحسین فریدونی

 73 امیرحسین قربانعلی پور

 73 پارسا دستجانی فراهانی

 73 پوریا پورشامی

 73 پویاپاالهنگ

 73 سید پارسا رضوانی فرد

 73 سید سورنا پورحسینی

 73 علی محمد ملکی

 73 علیرضا یوسفی

 73 متین مولوی

 73 محمد آرمین مدیرزارع

 73 مهدی رئیس صفری

 73 یاسین کشاورز باحقیقت

 74 ارشیا استاد آقا

 74 امیرعلی رضایی

 74 آرتین حاجی پروانه

 74 آرتین غفاری

 74 پارسا فرج زاده

 74 پارسا قربانپور

 74 سید محمد رضا موسوی

 74 سید مهدی روحانی فرد

 74 شایان جوخی پور

 74 فواد نوریان

 74 محمدرضا عباس نژاد

 74 مسیحا بهارلو

 74 مهدی ابوالحسنی

 81 امیرحسین کهندل

 81 امیرعلی خلیلی

 81 آرمان پرورش

 81 پارسا بابازاده اصل

 81 پارسا تقی پور اختری

 81 پرهام موحدی

 81 پوریا ابراهیمی

 81 سینا اسکندری

 81 مارتیا بقچی زاده



 81 محمد پرهام شهپر

 81 محمد مهدی دوالفقاری

 81 مهدی سخائی

 82 امید ولی زاده ارشد

 82 بردیا فالح نژاد

 82 رضا شلفی

 82 سانیار عباسیان

 82 شایان بابایی

 82 صدرا ولی

 82 علی رضوانی

 82 فرزام خوشنود

 82 کیان انگورج تقوی

 82 کیان مهرابی

 82 محمد امین آرزومند

 82 محمد حسام کرم پور

 82 پور دوآبسریمحمد رهام علی

 82 محمد طاها سربازی

 82 محمد مهیار میروکیلی مهریز

 82 محمدعلی علیزاده

 82 مهدی مرادپور

 83 امیر اتابک احمدیان

 83 امیرعلی فتحی

 83 آرمان بامشاد

 83 پارسا نادری

 83 پرهام مالکاظمی

 83 حسام زمانی فراهانی

 83 سامیار فرود

 83 سینا یوسفی

 83 طاها صفری

 83 علی فرخی

 83 ماهان رضوی

 83 محمدرضا قهرمانی

 83 محمدرضاحسنلو

 84 امیرحسین عسگری

 84 امیررضا قیامتی اسبفروشانی

 84 امیرطه رجب فردی

 84 امیرعلی بیات

 84 ایلیا جعفری

 84 آرمان رمضانی

 84 پارسا اخوان

 84 شایان پاشاپور

 84 عرفان مرادی

 84 علی عباسی

 84 علی علیزاده

 84 فرنام فتحی برچلویی

 84 متین امیری

 84 محمد حسن پورعلی

 84 محمد طاها کولیوند

 84 مهربد معینی

 91 ابوالفضل خورشیدی

 91 امیرحسین اردستانی

 91 امیرحسین شهرکی

 91 امیرمحمددبیری

 91 قربانیایلیا جان

 91 ایلیا محمودزاده

 91 پرهام فرهمند

 91 دانیال طبسی

 91 سید محمد پارسا بابامیر

 91 شایان عمیدی

 91 علیرضا رضایی

 91 مانی جعفری

 91 محمد مهدی آقاباقری

 91 محمد مهدی سیدیان مقدم

 91 مهدی مهدوی

 91 مهدی میرزائی

 91 هومهر خوش پی

 92 ارمین بهرامیان

 92 امیرعلی فرخی

 92 امیرمحمد بهروز

 92 ایلیا خانزاده

 92 آرمان بلندنظر

 92 بردیا ابراهیمی

 92 پارسا شایسته

 92 پدرام ودیعی

 92 روزبه فاضلی فارسانی

 92 سید مهدیار ابراهیمی کهنگی

 92 سید مهیار موسوی

 92 شایان خیرخواه



 92 شروین خیرخواه

 92 مانی محمودی

 92 محمد پارسا رسفیجانی

 92 محمدرضا نودوزی

 92 مهیار مفیدی

 92 ویهان رضی

 93 امیرمحمد فتحی مقدم

 93 ایمان نوری

 93 حامی آزاد ارمکی

 93 دانیال ریاضی

 93 رضا قدیانی

 93 رهام حسینی تودشکی

 93 سهیل عباسی

 93 سید سامان نوری

 93 صالح فرشید منفرد

 93 طاها حسن زاده

 93 طاها عظیمی

 93 علیرضا محمدی

 93 مانی امیدی سرور

 93 مانی ضیائیان

 93 محمد اسالمی نسب

 93 محمد امین سلیمانزاده

 93 محمدرضا بیات

 93 مهدی قدیرپور

 94 امیرسبحان آزور

 94 امیرمتین شجاعی

 94 ایلیا جهان تیغ

 94 ایلیا حقی جمادی

 94 سام اسالمی

 94 سام خاکپوری

 94 شهریار ابراهیمی

 94 طاها کاوند

 94 عرفان کاظم نسب

 94 علیرضا آقاجانلو

 94 مانی فرجی

 94 محمد پارسا دادورپور

 94 محمد پارسا رحیم پور

 94 مهدیار حسینی منتظر

 95 احسان پیرعلیلو

 95 ارین احمدی

 95 ارین گل پسند

 95 امیرسام عشقی

 95 امیرعلی صمیمی

 95 پارسا ملکی

 95 سپهر منصوری نیا

 95 سید محمد متین نظام پور

 95 عرفان احمدی

 95 کیوان اصالنی

 95 ماهان مظاهری

 95 محمد سهرابی

 95 محمد محبوبی ممقانی

 95 محمد مهدی احمدیان

 95 محمدامبن نجفی

 95 مهدی جوکار

 95 یاسین خاکسار مقدم

 

 توضیحات ضروری:

بر اساس اولویت زمانی پیش  اسامی دانش آموزان -1

های ثبت نام در وب سایت مدرسه و مطابق با ظرفیت

 بهداشتی مدرسه تعیین شده اند.

ای دانش آموزان فوق ملزم به شرکت در کالسه -2

در طول  45:11صبح لغایت  30:7حضوری از ساعت 

 هفته مطابق با مفاد شیوه نامه مدرسه می باشند.

عدد  2)حداقل داشتیهمراه داشتن ملزومات به -3

، لباس ماسک، دستکش، اسپری ضدعفونی کننده  و ...(

وازم التحریر شخصی، بطری آب مورد ، لمناسب گرم

 تاکید است.

پوشش آراسته و مناسب و رعایت آداب و ظواهر  -4

 رود.دانش آموزی انتظار می

ایاب و ذهاب دانش آموزان بر عهده اولیای محترم  -5

  می باشد.

 09123777301 تمایل با شماره تلفندر صورت 

 هماهنگی فرمایید. جناب آقای رجبی

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

 ضروری است.ضوابط 


