
 

 

 به نام خدا  

1399 - 1400دولتی پسرانه روش نو سال تحصیلی  غیر  پذیرفته شدگان جهت ثبت نام قطعی در مقطع پیش دبستان  

 ) مرحله اوّل ( 

  نام پدر 
 

  نام پدر  ردیف نام و نام خانوادگ
 

 ردیف نام و نام خانوادگ

افرانی            آرتا  ابراهیم  18 کیاوش              کیوان   مجید   1 
حسیر           فضیل محّمد  عبایس شهن          رایان  رضا 19 امیر  2 
 3 پادرا           کاوندی فرزین  20 سیدیوسف        آل محّمد سید داود 

عباس    مصطفوی  سیداسماعیل   4 پدرام         قبانی اسکندری  محّمد  21 سیدامیر
عیل               مرتض   فوالدیامیر حسیر   22  ی امیر  5 آرسام        رهیر
 6 اهورا          حیدری فرزاد  23 رایان                  شاهوند داود
 7 رایان          آرمان فر محّمد  24 متیر                   عناینی  احسان 
عیل       صفاریان مهدی  25 سپهراد         ملک نیا عالم  شهرام  8 امیر
عیل              اسکندری  امیر   عباس     مجد محّمد  26 امیر  9 امیر

وس  عیل            زاریع قنوانی  سیر  10 شایان          شهانر  شهرام 27 امیر
 11 کیان            کریم  سعید  28 محّمدرسا          رایک ایرج
مبارگآرسان           آرمان  29 رادوین               منصوری امیر   12 
 13 محّمدطاها    امینیان محّمدامیر   30 بهراد                  شیخ   بهنام 
عیل رضا 31 آروین                ایران زاده  ایمان  14 بارُبد            شیر
 15 رادین           هاشم زاده  محّمد  32 پارسا          قاسم قاسموند  بهرام 
ممبین     هوراد              فرشاد   16 ُبرنا              برون کیان   ایرج 33 
ی پدرام  34 متیر                   مرادی رضا  17 رایان            امیر

با همراه داشیی  مدارک ذیل جهت  14 ایل 8از ساعت  خردادماه 25مورخ  یکشنبهوالدین نوآموزان پذیرفته شده بایسنی روز 

ثبت نام فرزندشان به مدرسه مراجعه فرمایند  . ) در صورت عدم مراجعه در روز اعالم شده و یا آماده نبودن مدارک ، فرد 

 مذکور حذف و از افراد ذخیره استفاده خواهد شد ( .  

( 3931و نیمه دوم  1394. ارائه اصل شناسنامه نوآموز ) متولدین نیمه اّول 1  
. کنی برگ اّول شناسنامه نوآموز 2  
ورت  . کنی برگ صفحه توضیحات در صورت3 ض   
. ارائه اصل کارت واکسیناسیون نوآموز 4  
. کنی پشت و روی کارت واکسیناسیون نوآموز 5  
( نوآموز مربوط به سال جاری  3×  4. شش قطعه عکس ) 6  
ارائه اصل شناسنامه والدین نوآموز ) پدر + مادر (  . 7  
شناسنامه والدین نو آموز ) پدر + مادر ( کنی تمام صفحات .  8  
 والدین نوآموز ) پدر + مادر ( 9

ی
.  ارائه اصل کارت میل  

 والدین نوآم10
ی

وز ) پدر + مادر (.  کنی پشت و روی کارت میل  
.  کنی آخرین مدرک تحصییل والدین نو آموز ) پدر + مادر ( 11  
. یک عدد پوشه پالستییک دکمه دار زرد رنگ 12  

 13.  پرداخت عیل الحساب  مبلغ  3000000 ) سه میلیون تومان ( هزینه ثبت نام 


