
CEFR Level Pre-A1 Pre-A1 to A1 Pre-A1 to A1 A1

Course Name Family and Friends 1 Time Zones 1A Time Zones 1B Time Zones 2A

Instructor Mr. Mohammadi Mr. Shahidi Mr. Behnami Mr. Sabzevari

1 سید سپهر احمدی امیر عیل ایازی رضا موسوی زاده امیر ی کوروش اکیر

2 محمود امینی ی آزاد منش امیر حسیر سید مجتنر نورالدینی عیل هللا یاری فومنی

3 محمدطاها آبدهنده صدرا عیل اصغری
ی

ی زنجان محمدپارسا اکیر مهدیار اهنچی

4 محمد سینا آقا مهدی زرگر عرشیا غالیم نژاد رادمان آدینه لو فرد نیکان آسودگان

5 محمد پاکروح ی ارجمند نژاد محمد امیر امیر عیل آرین مقام یف محمدپارسا بنی شر

6 محمد جواد تندر پرهام اسکندری محمد عرفان آشفته محمد حسن جبارپور

7 نوید جنانر فاضل ابوالفضل امیدی فرد طاها بابانی  جعفرزاده
ی

مان

8 ی زاده فریم صدرا حسیر ی پارسیا امیر  سلطانپور
ی

مان آرش جعفریان

9
ی

ی زاده نیستان طاها حسیر
ی

 آران
ی

محمد ماهان اوقان ی شازاد آرتیر آرین حسینی

10 ی حمیدزاده محمد حسیر محمد تحریری ماسوله
ی

سینا فتچ اشکان سیدعیل خلییل فر

11 پرهام داوری
ی

آرتان حسن زاده شالمان  اصل
ی

صدرا قربان عیل رضا دانش نژاد

12 امیر محمد رحمتیان قادی کالنی ی حسنی متیر محمدطاها کدخدا محمد صدرا ذولفی

13 ضا سائیل علیر محمدطاها زارع شایه سید شایان محمودی پرهام رجنر

14 ی سیاح محمدامیر ماهان زاهدفر ماهان مرادی انزاب
ی

سید پارسا رضوان

15 سید امیر محمد سیدی عیل مهدی سعادتمند محمد مهدی نارصی ماهان سالیم

16 ی شهبازی علوی امیر حسیر یعت بهادری حسان شر ی نقوی محمد حسیر عیل سلیمیان

17 محمد طینر محمدرضا طرشنی نژاد پارسا نیک نژادی امیر عیل طباطبانی

18 امیر آرتا علیقیل زهرانی ماهان علیقیل سید مهراد هاشیم زاده مهدیار عباس زاده

19 محمد طاها غالیم مهراد فرجر ی مظلویم محمد حسیر طاها عسکربیویک

20 عباس فرج اللیه  فرد
ی

ی قربان آرتیر
ی

محمد قربان
ی

طاها فخاریان کاشان

21 ی ی قیل پور بشیر حسیر امیر
ی

طاها مرتضان ی آرین راستیر آرش فرج الیه فرخلو

22 محمد طاها کرییم بالن آدرین معینی بد قسمنی هیر

23 عیل مرتضوی محمد پارسا محمدزاده

24 ضا نارصی مهر علیر

25

24 21 21 23



A1 A2 B1

Time Zones 2B Time Zones 3 Time Zones 4

Mr. Abedinlu Mr. Balayi Mr. Moazami

عیل منوچهری امیر آرشا افشارفر  ضیاری
ی

کوروش بصارن

 داریان
ی

محمد ارصالن موسان حسینی کیان امیر محمدصدرا بهرایم

محمد عیل نارصفرهمند ی زاده ی امیر آرمیر ایلیا رستگاری

كیارش وارسته
ی

 داریان
ی

عیل رضا تالف کوروش ویل

ی یگانه آییر
ی

برنا توکیل اردکان
ی

رادین حاجر علیخان

نیکان جمایل سید طاها تهایم ی دولنی آرتیر
ی

پارسا خان آرشان حبینر
ی

پارسا پوالدخان

زانی  میر
ی

رضا خان امیر
ی

ی نژاد ندان اهورا حسیر عیل رضا خرسوی

ی زاهدی امیر حسیر سید سبحان حسینی سورنا صفری
ی

یفی نیستان امیر محمد شر محمدرضا خانبانان ی ی صدرا تمیر

ی فرهادی امیر حسیر ی سفیدزاده آرتیر فرهام حق ازیل

ودی امیر رضا کاظم شیر
ی

سید آرش صادف ی ضا مشیی علیر

سید محمد صدرا كاظیم یس کوشا طیر عیل نکووقت تک

پرهام مسعودی پارسا قاسیم بردیا بیات
فواد مومنی محمدمهدی قاسیم قلعه بهمن بردیا چادله
ایلیا نائینی کیارش قوام سید مهدی حسینی

آرمان یحیوی حاجر اقا ضا کاتوزیان علیر پرهام شهوازی

ی آبیاری امیر حسیر
ی

عیل مازن امیر آرتان صفری
ی

یزدان سلیمان رادین ملیک محمد رضا صالی نادری

حسام الدین یارقیل عیل نعمت الیه آروین طالنی

محمدپارسا جوازی ی نیکخو محمدامیر رضا عظیم فر سید امیر
ی

ی داریان آراد اکیر ی
سپنتام دهستان پارسا کرییم

ی
مهربد کیوان

ی
ی رجب پور طرف آبتیر

شایان روح الیه
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