
فیزیک و تجربه سه شنبهفیزیک و تجربه یکشنبه(نهم)والیبال (نهم)فوتبال الف (نهم)پینگ پنگ الف هدایت تحصیلی

علی قرآنیسیدپارسا سیدیمحمدامین علی بخشیشایان حکیمیانپارسا لوالگریکسری کاریزی

رهام رنگرزی طهرانی مقدماحسان سیفیعلی دهقانیسروش احمدیامیرپارسا کهت ناروییرادین رستگار

بردیا صدرامیرعلی فریادرسکسری رزاقی داریانکامیار رحیمیانمحمدپارسا ولدخانیماهان ترابی

امیرحسین اکرمیحسام رفیعی یگانهطاها حاجی باقریکوشان مسعوداحسان حدادیانبردیا صدر

کامیار رحیمیانامیرحسین کینانامیرمحمد فیروزمنشمحمدحسین سلیمیانسروش احمدیکیان سلیمانی

سیدمحمدصدرا ابوترابیعلیرضا کهنیسیدعلی سینا شبیریسیدمحمدکاظم شتاب بوشهریعلی خوینیامیرحسین اکرمی

سجاد پیمانیسیدمحمدصدرا ابوترابیعلیرضا قدس الهیکسری کاریزیسیدابوالفضل موسویمرتضی الهی

کوشان مسعودپویا سعیدزادهمحمدبنیامین نوروزی فرانیمحمدسجاد تقدیریمهراد پورشفیعیسیدمحمدصدرا ابوترابی

هامون طاهریحسین عیوضیامیرپارسا کهت ناروییمحمدبنیامین نوروزی فرانیمحمدنصیر محرمی خواجه بالغ

امیرپارسا کهت نارویییونس ذاکرزادهآرشام دارایی کهله دشتهامون طاهریسیدمحمدرضا زره پوش

سیدمحمدرضا زره پوشسیدعلی سینا شبیریسید رضا علوی جلگهسیدپویا سیدحسینی

صدرا آریایی نژادمهراد پورشفیعیمحمد پارسا باقری قلعه نو

محمدامین علی بخشیامیرحسین نشاطمهیار مرتجی

محمدصدرا صفیمحمدامین خیربخش

محمدمهدی جاودانعلی خوینی

سیدمحمدکاظم شتاب بوشهریکسری رزاقی داریان

محمدامین خیربخشامیرمحمد فیروزمنش

امیررضا اصغریطاها حاجی باقری

محمدصدرا صفیاحسان سیفی

هامون طاهریامیررضا اصغری

محمدطاها ترابی

علیرضا کهنی

کوشان مسعود

لیست کالسهای تابستان پایه نهم



محمدامین علی بخشی

علیرضا داودآبادی فراهانی

سجاد پیمانی

امیررهام باالور

هامون طاهری

محمدصدرا صفی

آشپزیکارگاه هندسه زنگ دوممدل سازی با بلندر(نهم)پینگ پنگ ب بازاریابی و دیجیتال مارکتینگنجاری یکشنبه

آریا محرابیسینا کریمیمحمدسینا پورمهدیاندانیال سعیدیمحمدمتین ربوشهمحمدبنیامین نوروزی فرانی

علیرضا کهنیامیرحسین کینانامیرعلی فریادرسهومان مداحعلیرضا کهنیعلیرضا داودآبادی فراهانی

بردیا صدرامیررهام باالورسیدابوالفضل موسویسینا فالح نژادهانی هرندی پوررادین فرهادی

امیرحسین اکرمیپویا سعیدزادهسیدعلی سینا شبیریسیدپویا سیدحسینیمحمدمهدی شهیدی پیامکسرا محمدنژاد

مرتضی الهیهامون طاهریمهدیار فالح زوارهسیدسامان محمودیسجاد سامعیبهراد گودرزی

سید رضا علوی جلگهامیرعلی فریادرسمحمدصدرا قره خانیهومان مداحامیرحسین اکرمیسیدسامان محمودی

محمدپارسا ولدخانیآرشام دارایی کهله دشتارمیا دارابادی محمدیمحمدطاها ترابیمرتضی الهییونس ذاکرزاده

سیدعلی سینا شبیریمحمدپارسا ولدخانیامیررضا هرمزیمحمدپارسا ولدخانیبردیا صدر

کیان سلیمانیحسین عیوضیکیان سلیمانیکیان سلیمانی

سید محمدرضا زره پوشسبحان قاسمی سیانیکوشان مسعود

کوشان مسعودسروش احمدیعلی دهقانی

سید پارسا سیدیمحمدنصیر محرمی خواجه بالغکارو کاوئیان

علیرضا قدس الهیسیدمحمدرضا زره پوشرهام رنگرزی طهرانی مقدم

سیدعلی سینا شبیریسیدپویا سیدحسینی

مهراد پورشفیعیکسری رزاقی داریان

پارسینا مالکیمحمدصدرا صفی

لیست کالسهای تابستان پایه نهم



طراحی سایت با وردپرسبرنامه نویسی با پایتون(نهم)فوتبال ب 

محمدسینا پورمهدیانرادین رستگاربهداد کاوسی نژاد

احسان حدادیانسینا فالح نژادآریا محرابی

امیرعلی فریادرسمحمدسینا پورمهدیانسیدپوریا پورهاشمی سیگارودی

محمدسجاد نورمحمدیمحمدسجاد تقدیریمحمدمتین ربوشه

یونس ذاکرزادهمحمدامین فرازمندکارو کاوئیان

محمدسجاد تقدیریعلی قرآنیعلیرضا قدس الهی

هومان مداحهومان مداحسیدمحمدکاظم شتاب بوشهری

مهراد پورشفیعیحسین عیوضیمحمدامین فرازمند

امیرحسین نشاطامیرحسین نشاطسجاد پیمانی

محمدامین افقسیدپویا سیدحسینیصدرا عزیز صفایی

سیدابوالفضل موسویهامون طاهریامیررضا هرمزی

پارسا لوالگریمحمدطاها ترابی

سروش احمدیمحمدمتین شاهی

محمدامین شاهی

حسین عیوضی

لیست کالسهای تابستان پایه نهم
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