
(هشتم)فوتبال ب کدنویسی (هشتم)پینگ پنگ الف(هشتم)فوتبال الف(هشتم)والیبال(شنبه)فتوشاپ پیشرفته 

علیرضا نژادحدادیسپهر صالحی عالییامیرعلی حکام زادهامیرحسین وفاییبرسام طالبیارمیا دارابادی محمدی

امیرعلی حکام زادهپارسا بلوریمحمد امین مالمحسنی الماسیعلیرضا مرسلیامیرصدرا تاکییونا واحدی

امیر حسین صفریعلیرضا ناصریکیان صاحب جهرمیپارسا بلوریمحمد حسین صالحیسینا رحمانیان

محمد مهدی تشکریارمیا دارابادی محمدیمحمدصدرا قره خانیسپهر روحانیمحمدصادق زرکوبمتین احمدوند

برسام طالبیپارسا بلوریعلیرضا صادقیمحمدرضا صادقیانمحمد پارسا سهرابی

امیرصدرا تاکیسپهر روحانیمحمدصدرا کوشش تبارمحمدصدرا کوشش تبارسید حسین ضرغامی

محمد باهمت شیروانه دهامین یزدی زادهسید امیرحسین محققمحمد باهمت شیروانه دهپدرام وکیل التجار

ایلیا دهگاهیمحمد حسین صالحیامیر حسین زیاریمحمد مهدی تشکریعلیرضا ناصری

آرمان ایقانیمحمدصدرا کوشش تبارسینا رحمانیانامیر حسین زیاریسید امیرعلی انگجی

علیرضا ناصریمحمدحسین کیائی نژادمحمدعرفان عسکریسینا رحمانیانعلی داودآبادی

سینا احمدی الشکیامین ساالریسید محمدعلی هاشمیمحمدرضا صادقیانمحمد پارسا آیتی

مهدیار فالح زوارهسید محمدعلی هاشمیعلی داودآبادی

علیرضا نژادحدادیامیر پارسا حاجوی

امیر حسین زیاریآرتین حاج امینی

علی ابراهیمی

محمدرضا شریکیان

لیست کالسهای تابستان پایه هشتم



برنامه نویسی با پایتونآشپزیمحاسبات سریع یکشنبه ها(یکشنبه ها)تقویت ذهننجاری(هشتم)پینگ پنگ ب

محمد پارسا آیتیرامتین ساریخانیمحمد مهدی تشکریسید کیان نبویسید امیرحسین محققسید امیرعلی انگجی

امیر حسین صفریمتین احمدوندمحمد پارسا فهیمی کیامحمدرضا اسدیرامتین عزیزیآرمان ایقانی

احسان محمدیپارسا بلوریرامتین عزیزیعلی ابراهیمیمحمدصدرا سیاحعلیرضا ناصری

علیرضا صادقیعلی شادپورعلی ابراهیمیمحمدحسین کیائی نژادمحمدحسین داودیسپهر صالحی عالیی

محمدمهدی بیگلریانسینا رحمانیانبرسام طالبیپارسینا مالکیرامتین ساریخانیبرسام طالبی

ارمیا دارابادی محمدیمحمدصادق زرکوبامیرصدرا تاکیعلی شاهرخیمتین احمدوندامیرصدرا تاکی

سید امیرحسین محققمحمدپارسا فهیمی کیاایلیا دهگاهیبرسام طالبیمهدیار ذریه امیری نامیوسف باقری

سید حسین ضرغامیمحمدصدرا قره خانیامیرصدرا تاکیسید محمد حسین سیدینایلیا دهگاهی

متین احمدوندارمیا دارابادی محمدیمحمدصدرا قره خانیعلی شادپورسید محمد حسین سیدین

پدرام وکیل التجارمحمد امین مالمحسنی الماسیمحمد پارسا سهرابیمحمدصادق زرکوب

ایلیا دهگاهیپدرام وکیل التجارسینا احمدی الشکی

سینا احمدی الشکیامیر پارسا حاجوی

سید امیر حسین رضوی

محمدصدرا کوشش تبار

محمد حسین صالحی

آراد بهمنی

محمدصادق زرکوب

لیست کالسهای تابستان پایه هشتم



طراحی سایت با وردپرسمحاسبات سریع سه شنبه ها(سه شنبه ها)تقویت ذهنمحاسبات سریع

کیان صاحب جهرمیامیرعلی عسکربیوکیامین یزدی زادهامیرعلی عسکربیوکی

محمدمهدی بیگلریانمحمدرضا صادقیانعلی شاهرخیمحمدرضا صادقیان

مهدیار فالح زوارهسبحان عزیزی بصیرپدرام وکیل التجارسبحان عزیزی بصیر

محمد پارسا فهیمی کیامحمدپارسا سلطان محمدیسپهر صالحی عالییمحمدپارسا سلطان محمدی

محمدصدرا کوشش تبارمحمدمهدی پاینده نجف آبادیعلیرضا ناصریمحمدمهدی پاینده نجف آبادی

پارسینا مالکیمحمدرضا شریکیانارمیا دارابادی محمدیمحمدرضا شریکیان

محمدصدرا قره خانیرهام روحیمحمدصادق زرکوبرهام روحی

محمدمهدی پاینده نجف آبادیعلی شاهرخیآراد بهمنیعلی شاهرخی

مهدی غفاریسپهر صالحی عالییعلی شاهرخیسپهر صالحی عالیی

بردیا شریعتی بهبهانیعلیرضا ناصریمحمدپارسا سلطان محمدیعلیرضا ناصری

ارمیا دارابادی محمدی

سید امیرحسین محقق

محمد پارسا آیتی

لیست کالسهای تابستان پایه هشتم


