
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 فرهادی

بردیا صدرامیرعلی فریادرسکسری رزاقی داریانکامیار رحیمیاناحسان حدادیانماهان ترابی

امیرحسین اکرمیحسام رفیعی یگانهامیرمحمد فیروزمنشکوشان مسعودسروش احمدیبردیا صدر

کامیار رحیمیانامیرحسین کینانعلیرضا قدس الهیمحمدحسین سلیمیانعلی خوینیکیان سلیمانی

سیدمحمدصدرا ابوترابیعلیرضا کهنیمحمدبنیامین نوروزی فرانیسیدمحمدکاظم شتاب بوشهریسیدابوالفضل موسویامیرحسین اکرمی

سجاد پیمانیسیدمحمدصدرا ابوترابیحسین عیوضیمحمدسجاد تقدیریمهراد پورشفیعیمرتضی الهی

کوشان مسعودپویا سعیدزادهیونس ذاکرزادهامیرپارسا کهت ناروییهامون طاهریسیدمحمدصدرا ابوترابی

هومان مداحهامون طاهریآرشام دارایی کهله دشتمحمدنصیر محرمی خواجه بالغ

امیرپارسا کهت ناروییمهراد پورشفیعیسیدمحمدرضا زره پوش

سیدمحمدرضا زره پوشمحمدمهدی جاودانسیدپویا سیدحسینی

صدرا آریایی نژادسیدمحمدکاظم شتاب بوشهریمحمد پارسا باقری قلعه نو

محمدامین علی بخشیمحمدامین خیربخشمهیار مرتجی

مرتضی الهیامیررضا اصغریمحمدامین خیربخش

امیررهام باالورمحمدصدرا صفیعلی خوینی

پارسا لوالگریهامون طاهریکسری رزاقی داریان

امیرحسین نشاطامیرمحمد فیروزمنش

طاها حاجی باقری

احسان سیفی

امیررضا اصغری

علیرضا کهنی

کوشان مسعود

محمدامین علی بخشی

علیرضا داودآبادی فراهانی

سجاد پیمانی

امیررهام باالور

هامون طاهری

محمدصدرا صفی

آراد پاک نژاد

مهدی عظیمی

امیرحسین موسی خانی

صدرا عزیزصفایی

لیست کالسهای تابستان پایه نهم



طراحی سایت با وردپرسآشپزیکارگاه هندسه زنگ دوممدل سازی با بلندر(نهم)پینگ پنگ ب نجاری یکشنبه

محمدسینا پورمهدیانآریا محرابیسینا کریمیمحمدسینا پورمهدیاندانیال سعیدیمحمدبنیامین نوروزی فرانی

احسان حدادیانعلیرضا کهنیامیرحسین کینانامیرعلی فریادرسهومان مداحعلیرضا داودآبادی فراهانی

امیرعلی فریادرسامیرحسین اکرمیامیررهام باالورسیدابوالفضل موسویسینا فالح نژادرادین فرهادی

محمدسجاد نورمحمدیمرتضی الهیپویا سعیدزادهسیدعلی سینا شبیریسیدپویا سیدحسینیکسرا محمدنژاد

یونس ذاکرزادهسید رضا علوی جلگههامون طاهریمهدیار فالح زوارهسیدسامان محمودیسیدسامان محمودی

محمدسجاد تقدیریسیدعلی سینا شبیریامیرعلی فریادرسمحمدصدرا قره خانیهومان مداحیونس ذاکرزاده

هومان مداحآرشام دارایی کهله دشتارمیا دارابادی محمدیمحمدطاها ترابیکیان سلیمانی

مهراد پورشفیعیکیان سلیمانیحسین عیوضیکوشان مسعود

امیرحسین نشاطسید محمدرضا زره پوشمحمدبنیامین نوروزی فرانیعلی دهقانی

محمدامین افقسید پارسا سیدیکارو کاوئیان

سیدابوالفضل موسویعلیرضا قدس الهیرهام رنگرزی طهرانی مقدم

پارسا لوالگریحسام رفیعیسیدپویا سیدحسینی

سروش احمدیمحمدامین علی بخشیکسری رزاقی داریان

پارسا لوالگریمحمدصدرا صفی

امیرحسین نشاطمرتضی الهی

حسین عیوضی

برنامه نویسی با پایتون(نهم)فوتبال ب 

سینا فالح نژادبهداد کاوسی نژاد

محمدسینا پورمهدیانآریا محرابی

محمدسجاد تقدیریسیدپوریا پورهاشمی سیگارودی

محمدامین فرازمندکارو کاوئیان

علی قرآنیعلیرضا قدس الهی

حسین عیوضیسیدمحمدکاظم شتاب بوشهری

سیدپویا سیدحسینیمحمدامین فرازمند

هامون طاهریسجاد پیمانی

عرشیا احمدی

حسین عیوضی

سید پارسا حسینی

سید رضا علوی جلگه

کسری کاریزی

لیست کالسهای تابستان پایه نهم

لیست کالسهای تابستان پایه نهم


