
یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 به نام خدا

 با سالم و احترام 

 یبرنامه زمانبند لهیوس نی دباز انتخاب این مجموعه آموزشی، ضمن تشکر و قدردانی 

 یلیپسرانه روش نو جهت سال تحص یدولت ریغ یدبستان شیمقطع پ انیمصاحبه متقاض 

برنامه  قیدق یگردد جهت اجرا یگردد ، استدعا م یاعالم م لی بشرح ذ 1399 - 1400

: دییتوجّه بفرما لی به نکات ذ یزمانبند  

 راس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید. . 1

 خواهد شد.  یانصراف از ثبت نام تلق  یشده بمنزله   نییعدم حضور در وقت تع . 2

برگ اّول شناسنامه فرزندتان را به مسئول  یو فتوکپ(  3*4قطعه عکس )  کیهنگام حضور  . 3

 .دیینما لیمربوطه تحو

 در صورت عدم ارائه مدارک فوق مصاحبه انجام نخواهد گرفت. . 4

که   ینیمراجع رشیبوده و از پذ یالزام  نیتمام مراجع  یهمراه داشتن ماسک و دستکش برا . 5

 .مینکنند ، معذور  تیمورد را رعا  نیا

 یپروتکل ها و یفاصله اجتماع تیزمان در نظر گرفته شده و رعا  تیریاستدعا دارد با مد . 6

 .دییبفرما یاریبرنامه ها ما را    قیدق یبه اجرا یبهداشت

اعالم خواهد   99خرداد ماه    ۲3روز جمعه مورخ    یشدگان جهت ثبت نام قطع  رفتهیپذ  یاسام . 7

 شد.

 .ستیالزام نیدر روز و ساعت اعالم شده جهت مصاحبه نوآموز ، حضور والد . 8

 بسایت آموزشگاه: و

www.raveshnoo.ir 

 گاه:آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام آموزش

@raveshnooschool 

http://www.raveshnoo.ir/


یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 

 

نام و نام  نام پدر ساعت  شماره کالس

 خانوادگی 

1 30:9  آرتا افرائی ابراهیم 

۲ 30:9  رادین عباسی شهنی رضا 

 ریان دورقی میثم 10 1

 رادمان آقاجری علی 10 ۲

1 30:10  پادرا کاوندی فرزین 

۲ 30:10 تی پدرام قبا محمد 

 اسکندری

 آرسام رهبری امیرحسین 11 1

حیدریاهورا   فرزاد 11 ۲  

1 30:11  نیما زارعی باغبان مجتبی 

۲ 30:11 برجوئی رن کیانیکا مهدی   

 رایان آرمان فر محمد 1۲ 1

 امیرعلی صفارین مهدی 1۲ ۲

1399خرداد ماه  17شنبه   



یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 

 

نام و نام  نام پدر ساعت  شماره کالس

 خانوادگی 

1 30:9  امیرعباس مجد محمد 

۲ 30:9 هنی زادیویهان ش حسام   

ابیشایان شه شهرام 10 1  

امیری  آریا سعید 10 ۲  

1 30:10 ئیسوشیانت میرزا سروش   

۲ 30:10 ابراهیم محمدی  امیر 

 بابادی

 پوریا قریشی مدینه علی 11 1

 کیان کریمی سعید 11 ۲

1 30:11 رادمان عباسی پور  وحید 

 چرمی

۲ 30:11  آرتین سعیدی موسی 

 آرسان مبارکی آرمان 1۲ 1

 محمدطاها امینیان محمدامین 1۲ ۲

خرداد ماه   18 یکشنبه

1399 



یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 

 

 

نام و نام  نام پدر ساعت  شماره کالس

 خانوادگی 
1 30:9 اس دارپا شهنی عب کامبیز 

 زاده 

۲ 30:9 یباربد شیرعل رضا   

اشم زادهرادین ه محمد 10 1  

 برنا برون کیانی ایرج 10 ۲

1 30:10  امیرسام جعفری احمدرضا 

۲ 30:10  رایان امیری پدرام 

راد منتظرآ مسلم 11 1  

 حسین برون تورج 11 ۲

1 30:11 شیودار   آراد نعمتی 

۲ 30:11  کیاوش کیانی مجید 

 امیرحسین افضلی محمد 1۲ 1

 سید یوسف آل محمد سید داود 1۲ ۲

1399خرداد ماه  91 دوشنبه  



یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 

 

نام و نام  نام پدر ساعت  شماره کالس

 خانوادگی 

1 30:9 مدی حامیرعباس م مهدی 

 راد

۲ 30:9 ماعیلسید اس  سید امیرعباس  

 مصطفوی

 سبحان جامعی محمد 10 1

 سپهر الیاسی احمد 10 ۲

1 30:10 رتضیم   امیرعلی فوالدی 

۲ 30:10  رایان شاهوند داود 

 متین عنایتی احسان 11 1

سپهراد ملک نیا  شهرام 11 ۲

 عالمی

1 30:11  متین مرادی رضا 

۲ 30:11  امیرعلی اسکندری امین 

یالدم 1۲ 1 رم زادهچآروین     

 محمدطاها منجزی رسول 1۲ ۲

1399خرداد ماه  ۲0 سه شنبه  



یه ی متقاضیان ثبت نام در مقطع پیش دبستان اعات مصاحببرنامه س  

ابتدای شهرک نفت، روبروی بیمارستان نفت، بلوار شاهد،فلکه فرودگاه ،اه: اهوازآدرس آموزشگ  

34431019  – 34431018تلفن:  
 

 

 

نام و نام  نام پدر ساعت  شماره کالس

 خانوادگی 

1 30:9 سجاد محمد    سید  سید محمد 

 موسویان

۲ 30:9  محمدرضا شیرین مهران 

مانی امان  مسلم 10 1

لگانیپورسو  

رعی امیرعلی زا سیروس 10 ۲

 قنواتی

1 30:10  امیرعباس بالدی حیدر 

۲ 30:10 یزعلیرضا شهبا محمدتقی   

 یوحنا قاسمی امین 11 1

1399خرداد ماه ۲1چهارشنبه   


