
 پایه نهم  آموزان دانش مصاحبه فردیزمان بندی 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول (

 0311 -0011سال تحصیلی 

 01/11/0311تاریخ:                                                                          یکشنبه  روز:

 

 ساعت خانوادگی نامنام و  ردیف ساعت خانوادگی نام و نام ردیف

 00:08-00:31 شیما شیبانی 00 5:11-5:08 ستایش خلجی 0

 00:08-02:11 ویانا اسدی 08 5:08-5:31 موژان  مقدسیان 2

 02:11-02:08 سارا شه شناس 01 5:31-5:08 نازنین زهرا علی توکلی 3

 02:31-02:08 یلی صفویآ 01 5:08-1:11 پرهیزگار زهرا 0

 03:11-03:08 اریانا نوری 05 1:11-1:08 ملودی شهباز 8

 03:31-03:08 پرتو کوچک زاده 01 1:08-1:31 زهرا سادات موسوی 1

 03:08-03:31 کوثر رودنشین 21 1:31-1:08 نگار یزدانی 1

 03:08-00:11 ارمیتا شهیم 20 1:08-01:11 سارا عباسی پور 5

 00:11-00:08 ارتینا سامع 22 01:31-01:08 هلیا حیدری 1

 00:31-00:08 اسدی پور پارمیس  23 01:08-01:31 هلیا کاتبی 01

 00:08-00:31 پرنیا خوشحالی 20 01:08-00:11 هلیا داوودی مهر 00

 00:08-08:11 وانیا یارالهی 28 00:11-00:08 اتوسا امیری ابیانه 02

    00:31-00:08 رومینا حسام محسنی 03

 

 

 توضیحات: 

های  و رعایت پروتکل ی اجتماعیگذار به دلیل شرایط خاص بیماری کرونا و لزوم فاصله  لطفا و حتماشود  تقاضا می (0

 در مدرسه حضور یابید. فقط راس ساعت مشخص شده بهداشتی

 باشد. می الزامیه یکی از والدین آموز به همرا حضور دانش (2

 آموزان عزیز حتما با پوشش یونیفرم مدرسه حضور یابید. دانش (3



 پایه نهم  آموزان دانش مصاحبه فردیزمان بندی 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول (

 0311 -0011سال تحصیلی 
 

 01/10/0311تاریخ:                                                                               هشنب چهارروز: 

 

 ساعت خانوادگی نامنام و  ردیف ساعت خانوادگی نام و نام ردیف

 00:08-00:31 تینا سعیدی 00 5:11-5:08 نرگس سلطانی 0

 00:08-02:11 هلیا قبایی 08 5:08-5:31 زهرا تقیان الموتی 2

 02:11-02:08 اتنا ورمزیار 00 5:31-5:08 کوثر اکبری 3

 02:31-02:08 پانیذ عنابستانی 01 5:08-1:11 گونای قره غول 0

 03:08-03:11 ستایش مرادی 05 1:11-1:08 حانیه کرمی 8

 03:08-03:31 سوفیا طاهری 01 1:08-1:31 پارمیس پاکزاد 0

 03:31-03:08 را شاکریآ 21 1:31-1:08 صبا سوری 1

 00:11-03:08 ریحانه کربالیی 20 1:08-01:11 یناز اب میرزاییآ 5

 00:08-00:11 روژان حسینی 22 01:31-01:08 زهرا یگانه 1

 00:08-00:31 تارا عطایی 23 01:08-01:31 علیا نادران 01

 00:31-00:08 ستایش حیدری 20 01:08-00:11 سارا کارخانه 00

 00:08-08:11 تینا پناهی 28 00:11-00:08 فاطمه ناظمی 02

    00:31-00:08 یاسمن کاویان پور 03

 

 

 توضیحات: 

های  و رعایت پروتکل ی اجتماعیگذار لزوم فاصله لطفا و حتما به دلیل شرایط خاص بیماری کرونا و شود  تقاضا می (0

 در مدرسه حضور یابید. فقط راس ساعت مشخص شده بهداشتی

 باشد. می الزامیه یکی از والدین آموز به همرا حضور دانش (2

 آموزان عزیز حتما با پوشش یونیفرم مدرسه حضور یابید. دانش (3


