
  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

    نام و نام خانوادگی  ردیف

  محمد طاها اسماعیلی   1
  پارسا  آزاد   2
  طاها  اصغر زاده   3
  امیرعلی  آمره   4
  محمدرضا  بهرامی   5
  عرشیا حاجی قربانی   6
  آرین  حسنی   7
  امیرحسین  داستانی   8
  محمدطاها  رجبعلیان   9

  ایلیا  سبزي پور   10
  پرهام  سلیمی   11
  محمدطاها  سمیع پور   12
  محمد سبحان  شیرافکن   13
  متین  صدیق   14
  متین ظریفی فرد   15
  امیرعلی  عزیزیان   16
  سینا علی زمانی   17
  سید علی  فرجی   18
  امیرعلی قره داغی   19
  متین  قلیچ خانی   20
  امیررضا کریمی   21
  محمدامیر محمدي   22
  محمدحسام محمدي   23
  امیررضا  ناصر پور   24
  امید  هاشمی   25

  

  

 

  

  

 1/8کالس 



  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

        نام و نام خانوادگی  ردیف
   محمدحسین انصاري   1

سالم لطفا به هیچ وجه تقاضاي تغییر کالس 
  .نفرمایید

  
باشید تا یک هفته دیگر با دوستان  ئنمطم

جدیدتان انس  می گیرید و روزهاي خوبی 
  خواهید داشت

  
معیار  سکالس بندي دانش آموزان بر اسا

ر تغییکارنامه توسط یک نرم افزار چیده شده و 
کالس براي مدرسه واقعا ممکن نیست از 

ري شما دانش آموزان عزیزم و اولیاي همکا
 محترم بابت همکاریتان متشکرم

  یاسین اسدي   2
  امیرعباس اینانلو   3
  محمدعباس  بشیري   4
  مبین  تقی پور   5
  ماهان  توحیدلو   6
  امیرحسین  جعفریان   7
  محمد جوالیی  8
  حسین  حسین زاده   9

  آرین  حسنی   10
  محمد صالح  حیدري   11
  امیرمهدي  خان محمدي   12
  محمدرضا  دژم بخت   13
  ایلیا سلیانی   14
  علی اصغر شاکري   15
  پارسا  صادقی   16
  ارشیا  عبدي   17
  ایلیا علیمیرزالو   18
  محمدایلیا کمالی راد   19
  محمد سام  فرمانی   20
  حسین محمدي   21
  محمدرضا  معصومی کاکائی   22
  امیرعلی  نعمتی   23

  

  

  

  

  

  

  

 1/9کالس 



  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

سالم لطفا به هیچ وجه تقاضاي تغییر کالس   نام و نام خانوادگی  ردیف
  .نفرمایید

  
باشید تا یک هفته دیگر با دوستان  ئنمطم

جدیدتان انس  می گیرید و روزهاي خوبی 
  خواهید داشت

  
معیار  سکالس بندي دانش آموزان بر اسا

ر تغییکارنامه توسط یک نرم افزار چیده شده و 
کالس براي مدرسه واقعا ممکن نیست از 

ري شما دانش آموزان عزیزم و اولیاي همکا
  محترم بابت همکاریتان متشکرم

  ابوالفضل  الیاسی   1
  پارسا ایمانی   2
  ی ابآرمین  احب  3
  علی اصغر  بیجانلو   4
  میالد  براتی   5
  میثم  براتی   6
  حسام  تیموري   7
  احسان  ترخانی   8
  محمدمهدي  حریري   9

  مهدي  جبلی   10
  پارسا  جناب زاده   11
  محمد  جمالی   12
  ماهان  روشن   13
  طاها زلفی   14
  امیرمحمد  سمیعی   15
  حسن  شاه آبادي   16
  مانی شعبان زاده   17
  پرهام  صفایی   18
  امیرمحمد  غالمی   19
  محسن  فیضی   20
  محمدمتین  فریدونی   21
  رضا  قاسم اصفهانی   22
23    

  

  

  

  

  

  

 2/9کالس 



  

  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

سالم لطفا به هیچ وجه تقاضاي تغییر کالس   نام و نام خانوادگی  ردیف
  .نفرمایید

  
باشید تا یک هفته دیگر با دوستان  ئنمطم

جدیدتان انس  می گیرید و روزهاي خوبی 
  خواهید داشت

  
معیار  سکالس بندي دانش آموزان بر اسا

ر تغییکارنامه توسط یک نرم افزار چیده شده و 
کالس براي مدرسه واقعا ممکن نیست از 

ري شما دانش آموزان عزیزم و اولیاي همکا
  محترم بابت همکاریتان متشکرم

  محمد  اسماعیلی فینی   1
  کسرا  ایزدي   2
  امیرمهدي  ابراهیمی اصل   3
  محمدمهدي  اکبري   4
  امیرعلی  اسمعیلی   5
  مهدیار  باقر پور   6
  معین  بیات   7
  حسام الدین بیگدلو    8
  محمدامین  پیکانی   9

  سیدحسین  پرپنچی   10
  حسام  جزء سلیمانی   11
  مهیار  جودي   12
  محمدمهدي  رنجبر   13
  ایلیا  زینعلیان   14
  امیرارسالن  رحیمی پور   15
  محمدصالح  طالبی   16
  امیرحسین  طهماسبی زاده   17
  یاسین  غظنفري اطهر   18
  محمدحسین  فرخنده   19
  امیرمحمد محمدي   20
  علی  ملکی   21
  امیرحسین  معصومی اقدم   22
23    
24    
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  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

سالم لطفا به هیچ وجه تقاضاي تغییر کالس   نام و نام خانوادگی   ردیف
  .نفرمایید

  
باشید تا یک هفته دیگر با دوستان  ئنمطم

جدیدتان انس  می گیرید و روزهاي خوبی 
  خواهید داشت

  
معیار  سکالس بندي دانش آموزان بر اسا

ر تغییکارنامه توسط یک نرم افزار چیده شده و 
کالس براي مدرسه واقعا ممکن نیست از 

ري شما دانش آموزان عزیزم و اولیاي همکا
  محترم بابت همکاریتان متشکرم

  حسین انگوتی   1
  اوشلی  محمدطاها   2
  اسمعیلی طاها   3
  بهلولی  امیرعلی   4
  جوادي  محمدپارسا  5
  جبلی  محمدحسین   6
  حسینی  سیدمحمدرضا  7
  حسین زاده  ماهان   8
  خلیلی  پرهام   9

  دمیرچی محمدحسین   10
  رضایی  ایلیا   11
  محمدمهدي زیارتی   12
  شیخ رسولی ابوالفضل   13
  صادق زاده  امیرحسین   14
  طالب نسب شهراد  15
  عسگري نیما   16
  محمدپارسا علی کرمی   17
  قاسمی  رضا   18
  کریمی  امیرحسین  19
  ملکی پویا   20
  معروفی  علی   21
  مقیمی  امیرطاها  22
  میر عرب  پرهام   23
  مخلص آبادي  امیرحسین   24
  سی نیو امیرحسین   25
    

  

  

  

 1/7کالس 



  

  1401- 1402ن سال تحصیلی الیست تلفن دانش آموز

سالم لطفا به هیچ وجه تقاضاي تغییر کالس   نام و نام خانوادگی   ردیف
  .نفرمایید

  
باشید تا یک هفته دیگر با دوستان  ئنمطم

جدیدتان انس  می گیرید و روزهاي خوبی 
  خواهید داشت

  
معیار  سکالس بندي دانش آموزان بر اسا

ر تغییکارنامه توسط یک نرم افزار چیده شده و 
کالس براي مدرسه واقعا ممکن نیست از 

ري شما دانش آموزان عزیزم و اولیاي همکا
  محترم بابت همکاریتان متشکرم

  اکبري  امیرحسین   1
  سپهر انصاري   2
  اسمعیل نرگسی مانی  3
  آرتین باغبانی   4
  محمدجواد حمزه پور   5
  امیرحسین خوئینی  6
  امیرعلی دمیرچلو   7
  ابوالفضل  رضایی   8
  رادمهر رمضانی   9

  امیررضا راز قندي   10
  علی  رازقی   11
  رمضان زاده  آرش   12
  جواد  زمانی   13
  طاها شریفی   14
  مهدي صالحی   15
  حمیدرضا  علیپور   16
  محمدمهدي  فراهانی   17
  علی  فرجی   18
  امیرعلی  قاسمی   19
  پیمان  گرانی   20
  حسام محمودي   21
  محمدپارسا معراجی   22
  حسین  مرزبان   23
  حسین  میرزا خانی   24
  سیدامیرعلی میرزایی   25
  عباس  هاشمی   26
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