
 مپایه هشت  آموزان دانش مصاحبه فردیزمان بندی 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول (

 0311 -0011سال تحصیلی 
 

 07/10/0311تاریخ:                                                                               دوشنبه :روز

 

 ساعت خانوادگی نامنام و  ردیف ساعت خانوادگی نام و نام ردیف

 01:11-01:08 پارمیس   پوراحمد 00 5:11-5:08 سها   مرادی 0

 01:31-01:08 پریناز   رسولیان 07 5:08-5:31 صبا   سعیدی 1

 03:11-03:08 مهتاب   بنایی فرد 05 5:31-5:08 نگار   شریفی 3

 03:31-03:08 الیانا   دهقان پور 01 5:08-1:11 صبا   شعیب 0

 03:08-03:31 باران  احمدی 11 1:11-1:08 سلیمانی  سبا  8

 03:08-00:11 سارا   قانع 10 1:08-1:31 مشکات  جعفری 0

 00:11-00:08 آیسانا   کاویانی 11 1:31-1:08 متینه   شاهرودنژاد 7

 00:31-00:08 دنیز  بازرگان 13 1:08-01:11 حنانه   خرم دشتی 5

 00:08-00:31 رزا  رضاسلطانی 10 01:31-01:08 ریحانه   طاهری 1

 00:08-08:11 مانا  دارآفرینی 18 01:08-01:31 رژین   صادقی 01

 08:11-08:08 یکتا   پسندیده 10 01:08-00:11 کاملیا   تهرانی 00

 08:08-08:31 سخی  پور   یاسمینا 17 00:11-00:08 ستاره   رستمی 01

 08:31-08:08 خدامی شیدا   15 00:31-00:08 کژال   باقریان 03

 08:08-00:11 فاطمه   بهزادی 11 00:08-00:31 آیلین   دخیلی 00

    00:08-01:11 ستاره   زند 08

 

 توضیحات: 

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

 یابید.در مدرسه حضور  فقط راس ساعت مشخص شده بهداشتی

 باشد. می الزامیه یکی از والدین آموز به همرا حضور دانش (1

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



 هشتمپایه   آموزان دانش مصاحبه فردیزمان بندی 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول (

 0311 -0011سال تحصیلی 
 

 08/10/0311تاریخ:                                                                             سه شنبه  :روز

 

 ساعت خانوادگی نامنام و  ردیف ساعت خانوادگی نام و نام ردیف

 01:11-01:08 صدف   مصطفایی 00 8:11-8:08 آرمینا    کیاپور 0

 01:31-01:08 آرتمیس  جعفری 01 8:08-8:31 یهستی   محتشم 1

 03:11-03:08 سوین  ابراهیمی 08 8:31-8:08 پارمیس   فاتحی منش 3

 03:31-03:08 آنیتا    اسدی 01 8:08-1:11 ملیکا   زرین کوه 0

 03:08-03:31 فاطمه   اسدی 11 1:11-1:08 آنیتا   معصومی 8

 03:08-00:11 موژان   ذباحی 10 1:08-1:31 سارینا   خانی 0

 00:11-00:08 روژینا   احمدیان 11 1:31-1:08 مهرسا   حاتم خانی 1

 00:31-00:08 فاطمه   غفاری فرد 13 1:08-01:11 سارا    سرمدی 8

 00:08-00:31 نیوشا   هوشی 10 01:31-01:08 حسنی    فضلی 1

 00:08-08:11 پانته آ   سیمایی 18 01:08-01:31 صبا    محبی 01

 08:11-08:08 نگین    رفیعی 10 01:08-00:11 کیمیا   رمضانی 00

 08:08-08:31 واثق  نیایش  11 00:11-00:08 ترنم    جعفری 01

 08:31-08:08 افراسیابی  کیمیا  18 00:31-00:08 ساغر  دانایی 03

 08:08-00:11 پانیذ   علی مصطفی زاده 11 00:08-00:31 هلیا   زیبایی 00

 00:08-00:11 پروازی   پارمیدا 31 00:08-01:11 یاسمن   نیکو سخن 08

 

 توضیحات: 

های  و رعایت پروتکل ی اجتماعیگذار لطفا و حتما به دلیل شرایط خاص بیماری کرونا و لزوم فاصله 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 (1

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


