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محمد صدرا ذولفیعلی اهلل یاری فومنیآبتین رجب پور طرقینوید جنابی فاضلپارسیا امیریمحمدپارسا اکبری زنجانی

علی رضا دانش نژادآرشا افشارفرسید سبحان حسینیمحمود امینیکیان امیرحسینیمهدیار اهنچی

بردیا چادلهکوروش بصارتی ضیاریعلی رضا خسرویمحمد ماهان اوقانی آرانیماهان سالمیمحمد سینا آقا مهدی زرگر

محمدپارسا جوازینیکان آسودگانرادین حاجی علیخانیمحمد امین ارجمند نژادپارسا خداقلیهیربد قسمتی

ماهان سالمیمحمدطاها آبدهندهآرشان حبیبیسید آرش صادقیامیررضا خانی میرزاییصدرا علی اصغری

آرین حسینیمحمد تحریری ماسولهمتین حسنیعرشیا غالمی نژادپرهام داوریحسان شریعت بهادری

علیرضا سائلیبردیا بیاتآرتین سفیدزادهطاها عسکربیوکیآرتان حسن زاده شالمائیمحمدرضا طرشتی نژاد

سید آرش صادقیسید امیر محمد سیدیآرتان حسن زاده شالمائیآرتان صفریآرش فرج الهی فرخلومانی جعفرزاده

هیربد قسمتیآروین طالییمحمد قربانیامیر حسین فرهادیسید آرش صادقیامیر محمد رحمتیان قادی کالیی

امیرحسین قلی پور بشیریکوشا طبرسیصدرا علی اصغریپارسا خانیپرهام شهوازییزدان سلیمانی

آرتین شازادطاها فخاریان کاشانیآروین طالییامیر حسین شهبازی علویآروین طالیی

حسان شریعت بهادریمحمدامین سیاحکوشا طبرسیمحمد عرفان آشفتهعباس فرج اللهی

طاها عسکربیوکیامیر علی آرین مقامطاها فخاریان کاشانیسورنا صفریآرتان صفری

آرتان صفریمحمد حسین مظلومیمحمدامین سیاحمحمد طیبیمحمد علی ناصرفرهمند

سید مهراد هاشمی زادهصدرا حسین زاده فرمیمحمدرضا طرشتی نژادمهدیار عباس زادهامیرعلی منوچهری

پارسا کریمیامیر حسین آزاد منشآیین یگانهطاها باباییعلی مرتضوی

محمد پارسا محمدزادهمحمد حسین نقویامیررضا موسوی زادهمهدیار عباس زاده

محمد ارصالن موسائی داریانرادمان آدینه لو فردماهان مرادی انزاب

رادین ملکیسپنتام دهستانیعلی نعمت الهی

کیارش وارستهمحمدحسین حمیدزادهعلیرضا کاتوزیان

علی مرتضویمحمد پاکروعلیرضا مشتری

محمد رضا صالی نادریمحمدامین نیکخو

پارسا خداقلیامیرعلی منوچهری

ایلیا نائینی

لیست کالسهای تابستان پایه هفتم روز سه شنبه
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پرهام اسکندریمحمد جواد تندرابوالفضل امیدی فردمحمدصدرا بهرامیعلی رضا تالفی داریانیکیارش وارسته

امیر حسین آبیاریعلی رضا تالفی داریانیکوروش بصارتی ضیارینوید جنابی فاضلآراد اکبری داریانیابوالفضل امیدی فرد

پارسیا امیریآرشا افشارفرکیان امیرحسینیآراد اکبری داریانیمهدیار اهنچیپرهام اسکندری

آرمین امین زادهکوروش بصارتی ضیاریپارسا خانیمحمد ماهان اوقانی آرانیمحمد سینا آقا مهدی زرگرآرمین امین زاده

نوید جنابی فاضلمحمد حسن جبارپورامیر حسین شهبازی علویمحمد سینا آقا مهدی زرگرمحمد امین ارجمند نژادآرتان صفری

محمد ماهان اوقانی آرانیمهدیار اهنچیصدرا حسین زاده فرمیمحمد امین ارجمند نژادسید پارسا رضوانیسید مهدی حسینی

پرهام رجبیبردیا بیاتمحمدطاها کدخدامحمدطاها زارع شاهیماهان سالمیعلی مهدی سعادتمند

امیر حسین زاهدیعلی رضا خسرویارشا افشارفرمهدیار عباس زادهآرین حسینیماهان علیقلی

پرهام داوریسید سبحان حسینیآرشان حبیبیآرشان حبیبیآرتین قربانی فرد

پارسا خداقلیمحمدرضا خانبانانمتین حسنیمتین حسنیطاها فخاریان کاشانی

رادین حاجی علیخانیبردیا چادلهعلی سلیمیانامیر حسین فرهادیحسان شریعت بهادری

محمد طیبیمحمدپارسا جوازیمهراد فرجیمحمد حسین مظلومیعلی نکووقت تک

آرتان حسن زاده شالمائیرادین حاجی علیخانیصدرا علی اصغریمانی جعفرزادهآیین یگانه

محمد طاها غالمیعلیرضا سائلیکوشا طبرسیامیررضا کاظم شیرودیعلیرضا مشتری

عماد سلیمی پارساپارسا قاسمیمحمدامین سیاحسپنتام دهستانیرادین ملکی

امیر علی ایازیمحمدمهدی قاسمی قلعه بهمنمحمدرضا طرشتی نژادامیررضا خانی میرزاییکورش پورشیرازی

محمد عرفان آشفتهمحمد قربانیعلیرضا کاتوزیانطاها باباییمحمد رضا صالی نادری

رادمان آدینه لو فردعرشیا غالمی نژادمحمد ارصالن موسائی داریان

سورنا صفریامیرحسین قلی پور بشیریسید مجتبی نورالدینی

امیرحسین آزادمنشآرتین شازادپارسا کریمی

ایلیا رستگاریطاها عسکربیوکیمحمد پارسا محمدزاده

مهربد کیوانیامیررضا موسوی زاده

محمدامین نیکخوایلیا نائینی

لیست کالسهای تابستان پایه هفتم روز سه شنبه


