
 
 

                                         باسمٍ تعالی
 

 با سالم ي احترام                   

                          بدیىًسیلٍ با تًجٍ بٍ وقش ي اَمیت مسائل آمًزشی ي پريرشی ي تبادل وظر ي َماَىگی با دبیران مربًطٍ ،                                 

 زَای      ایه  آمًزشگاٌ در وظر دارد  جلسٍ ی  مالقات  ايلیاء  با دبیران  را در ري

                                                                                                                                                              1399/ 9/9شىبٍ  چُاري  6/9/99شىبٍ  سٍ 

                                                                                                                                                                                      20الی  11از  ساعت    

 برگسار وماید.

 شما می توانیذ با توجه به حضور دبیران ، در روزهای مشخص شذه به آموزشگاه مراجعه نماییذ.

 با تشکر                                                                                                  

 ديرٌ ايلشاَد)افشار(مدیر دبیرستان پسراوٍ  –واصر دَقان مىشادی                                                                            
 

 با اولیاءدانش آموزانجهت مالقات  اشرفیشهیـد  هفتمکالس اسامی دبیران 
 

 

 9/9/99چهارشنبه  6/9/99سه شنبه 

 رشته تدریس نام دبیر
ساعت 

 استقرار
 رشته تدریس نام دبیر محل استقرار

ساعت 

 استقرار
 محل استقرار

 81 تفکر عباس دّقاًی
 کالس ًْن

 شْیدهفتح

سیدهحوَد 

 ّاشوی
 81 ریاضی

 ًْنکالس 

 هفتحشْید

 81 ٌّر هسعَد آردیاى
 کالس ّشتن

 شْیدپاکٌژاد
 81 علَم  حاهد طالیی

 ًْنکالس 

 هطْریشْید

 81 ٍرزش هٌصَرهلک زادُ
 کالس ّفتن

 شْیدهدًی
 81 زباى حسیي هْدٍی

ّفتن کالس 

 اشرفیشْید

 اکبرقسلباش    
 -قرآى 

 عربی
81 

 کالس ّفتن 

 دستغیبشْید

 81 هعارف عادل ًعوتی    
 ّفتنکالس 

 صدٍقیشْید

    
سیدهصطفی 

 صدیقی
 81 اهال

 کالس ّشتن 

 بْشتیشْید

    
سیداحود صالحی 

 ٍزیری
 اتاق هشاٍرُ 81 ادبیات

    
 کاظن

هساح   
 اتاق هدیریت 81 کارٍفٌاٍری

    
 احود

غفَری   
 ًوازخاًِ 81 هطالعات

 

 تذکز : حضور دانش آموس دراین جلسات الشامی است .



 

                                         باسمٍ تعالی
 

 با سالم ي احترام                   

                          بدیىًسیلٍ با تًجٍ بٍ وقش ي اَمیت مسائل آمًزشی ي پريرشی ي تبادل وظر ي َماَىگی با دبیران مربًطٍ ،                                 

 ر ريزَای      ایه  آمًزشگاٌ در وظر دارد  جلسٍ ی  مالقات  ايلیاء  با دبیران  را د

                                                                                                                                                              1399/ 9/9يچُار شىبٍ   6/9/99سٍ شىبٍ  

                                                                                                                                                                                      20الی  11از  ساعت    

 برگسار وماید.

 شما می توانیذ با توجه به حضور دبیران ، در روزهای مشخص شذه به آموزشگاه مراجعه نماییذ.

 با تشکر                                                                                                  

 ديرٌ ايلشاَد)افشار(مدیر دبیرستان پسراوٍ  –واصر دَقان مىشادی                                                                            
 

 جهت مالقات با اولیاءدانش آموزان دستغیبشهیـد  هفتمکالس اسامی دبیران 
 

 

 9/9/99چهارشنبه  6/9/99سه شنبه 

 رشته تدریس نام دبیر
ساعت 

 استقرار
 نام دبیر محل استقرار

رشته 

 تدریس

ساعت 

 استقرار
 محل استقرار

 81 ریاضی عباس هظفری
 ًْنکالس 

 هٌتظرقائنشْید 

عباس سیف 

 الدیٌی
 81 علَم

 ًْنکالس 

 ّاشوی ًژادشْید 

 81 هطالعات ًصراهلل صادقی
  ًْنکالس 

 هطْریشْید 
 81 زباى حسیي هْدٍی

  ّفتنکالس 

 اشرفیشْید 

 81 تفکر عباس دّقاًی
 ًْنکالس 

 هفتحشْید 
 81 عربی جَاد حیدری

 ّفتنکالس 

 قاضیشْید 

علیرضا 

 ًَرآبادی
 81 کارٍفٌاٍری

 کالس ّشتن 

 شْیدهدرس
 81 ادبیات رضا جاللی

 ّشتنکالس 

 پاکٌژادشْید 

هْدی 

 حویدیاى
 81 ٌّر

 ّشتن کالس

 رجاییشْید
 اتاق جلسات 81 اًشا حسیي هعلن

هٌصَرهلک 

 زادُ
 81 ٍرزش

 کالس ّفتن

 شْیدهدًی
    

هحسي 

 برزگری
 81 هعارف

 کالس ّفتن

 شْیداشرفی
    

        

 

 تذکز : حضور دانش آموس دراین جلسات الشامی است .

 

 

 



 

                                         تعالیباسمٍ 
 

 با سالم ي احترام                   

                          بدیىًسیلٍ با تًجٍ بٍ وقش ي اَمیت مسائل آمًزشی ي پريرشی ي تبادل وظر ي َماَىگی با دبیران مربًطٍ ،                                 

 ایه  آمًزشگاٌ در وظر دارد  جلسٍ ی  مالقات  ايلیاء  با دبیران  را در ريزَای      

                                                                                                                                                              1399/ 9/9ر شىبٍ يچُا  6/9/99سٍ شىبٍ  

                                                                                                                                                                                      20الی  11از  ساعت    

 برگسار وماید.

 شما می توانیذ با توجه به حضور دبیران ، در روزهای مشخص شذه به آموزشگاه مراجعه نماییذ.

 با تشکر                                                                                                  

 ديرٌ ايلشاَد)افشار(مدیر دبیرستان پسراوٍ  –واصر دَقان مىشادی                                                                            
 

 اولیاءدانش آموزانجهت مالقات با  صدوقیشهیـد  هفتمکالس اسامی دبیران 
 

 9/9/99چهارشنبه  6/9/99سه شنبه 

 رشته تدریس نام دبیر
ساعت 

 استقرار
 رشته تدریس  نام دبیر محل استقرار

ساعت 

 استقرار
 محل استقرار

 81 علَم سعید باغباى
کالس ًْن 

 چوراىشْید

 عادل 

 رٍییي تي
 81 ریاضی

 کالس ًْن

 شْیدهٌتظرقائن 

هحودرضا 

 پَرّادیاى
 81 اهال

 کالس ّشتن

 شْید آٍیٌی
 81 عربی عادل ًعوتی

کالس ّفتن 

 شْیدصدٍقی

اهیرقلی 

 سلیواًی
 81 ادبیات

کالس ّشتن 

 شْیدباٌّر

ّدایت 

 جعفری
 81 هطالعات

کالس ّشتن 

 شْیدهدرس

علیرضا 

 ًَرآبادی
 81 کارٍفٌاٍری

کالس ّشتن 

 شْیدهدرس

حویدرضا 

 جاللی
 اتاق پرٍرشی 81 زباى

هْدی 

 حویدیاى
 81 ٌّر

کالس ّشتن 

 رجاییشْید 
 اتاق جلسات 81 اًشا حسیي هعلن

 81 ٍرزش یًَس خادهی
کالس ّفتن 

 شْید قاضی
    

هحسي 

 برزگری
 81 قرآى

کالس ّفتن 

 شْیداشرفی
    

سیدجوال 

 حسیٌی
 81 تفکر

کالس ّشتن 

 شْیدبْشتی
    

 

 

 تذکز : حضور دانش آموس دراین جلسات الشامی است .



 

 

                                         باسمٍ تعالی
 

 با سالم ي احترام                   

                          بدیىًسیلٍ با تًجٍ بٍ وقش ي اَمیت مسائل آمًزشی ي پريرشی ي تبادل وظر ي َماَىگی با دبیران مربًطٍ ،                                 

 د  جلسٍ ی  مالقات  ايلیاء  با دبیران  را در ريزَای      ایه  آمًزشگاٌ در وظر دار

                                                                                                                                                              1399/ 9/9يچُار شىبٍ   6/9/99سٍ شىبٍ  

                                                                                                                                                                                      20الی  11ساعت    از  

 برگسار وماید.

 روزهای مشخص شذه به آموزشگاه مراجعه نماییذ.شما می توانیذ با توجه به حضور دبیران ، در 

 با تشکر                                                                                                  

 ديرٌ ايلشاَد)افشار(ن پسراوٍ مدیر دبیرستا –واصر دَقان مىشادی                                                                            
 

 جهت مالقات با اولیاءدانش آموزان قاضی طباطباییشهیـد  هفتمکالس اسامی دبیران 
 

 

 9/9/99چهارشنبه  6/9/99سه شنبه 

 نام دبیر
رشته 

 تدریس

ساعت 

 استقرار
 نام دبیر محل استقرار

رشته 

 تدریس

ساعت 

 استقرار
 محل استقرار

علیرضا 

 شیرزاد
 81 ریاضی

کالس ًْن شْید 

 ّاشوی ًژاد
 81 علَم هسعَد رفعتی

 کالس ّفتن 

 شْید هدًی

 81 قرآى عباس دّقاًی
کالس ًْن 

 شْیدهفتح
 81 عربی عادل ًعوتی

کالس ّفتن 

 شْیدصدٍقی

هْدی 

 حویدیاى
 81 ٌّر

 کالس ّشتن 

 رجاییشْید 
 81 اهال یدالِ عالن زادُ

 کالس ّشتن

 شْیدباٌّر 

هٌصَرهلک 

 زادُ
 81 ٍرزش

  ّفتنکالس 

 هدًیشْید 
 اصغر حسٌی

کارٍ 

 فٌاٍری
81 

 کالس ّشتن

 شْید آٍیٌی

هحودحسیي 

 فالح
 81 تفکر

کالس ّفتن 

 شْیددستغیب

حویدرضا 

 جاللی
 اتاق پرٍرشی 81 زباى

    
سیداحود 

 صالحی ٍزیری
 اتاق هشاٍرُ 81 ادبیات

    
 حسیي

 هعلن  
 اتاق جلسات 81 اًشا

    
 احود

 غفَری 
 ًوازخاًِ 81 هطالعات

 

 تذکز : حضور دانش آموس دراین جلسات الشامی است .

 



 

 

                                         باسمٍ تعالی
 

 با سالم ي احترام                   

                          بدیىًسیلٍ با تًجٍ بٍ وقش ي اَمیت مسائل آمًزشی ي پريرشی ي تبادل وظر ي َماَىگی با دبیران مربًطٍ ،                                 

 ایه  آمًزشگاٌ در وظر دارد  جلسٍ ی  مالقات  ايلیاء  با دبیران  را در ريزَای      

                                                                                                                                                              1399/ 9/9ر شىبٍ يچُا  6/9/99سٍ شىبٍ  

                                                                                                                                                                                      20الی  11از  ساعت    

 برگسار وماید.

 شما می توانیذ با توجه به حضور دبیران ، در روزهای مشخص شذه به آموزشگاه مراجعه نماییذ.

 با تشکر                                                                                                  

 ديرٌ ايلشاَد)افشار(مدیر دبیرستان پسراوٍ  –واصر دَقان مىشادی                                                                            
 

 اولیاءدانش آموزانجهت مالقات با  مدنیشهیـد  هفتمکالس اسامی دبیران 
 

 

 9/9/99چهارشنبه  6/9/99سه شنبه 

 نام دبیر
رشته 

 تدریس

ساعت 

 استقرار
 رشته تدریس نام دبیر محل استقرار

ساعت 

 استقرار
 محل استقرار

 81 علَم سعید باغباى
کالس ًْن 

 چوراىشْید
 81 ریاضی رضا عابدیٌی

کالس ًْن 

 شْیدچوراى

 81 ٌّر هسعَد آردیاى
کالس ّشتن 

 پاکٌژادشْید
 81 عربی اکبرقسلباش

 ّفتن کالس

 دستغیبشْید  

 هٌصَر

 هلک زادُ 
 81 ٍرزش

 کالس ّفتن

 شْید هدًی 
 81 هعارف عادل ًعوتی

 کالس ّفتن 

 شْید صدٍقی

هحسي 

 برزگری
 81 قرآى

 کالس ّفتن

 اشرفیشْید 
 81 ادبیات رضا جاللی

 کالس ّشتن

 شْید پاکٌژاد

علی هحود 

 پارسا
 81 زباى

 ّفتنکالس 

 شْیدصدٍقی

عباسعلی 

 شاّدی
 81 اهال

 ّشتنکالس 

 رجاییشْید 

هحودحسیي 

 فالح
 81 تفکر

کالس ّفتن 

 شْیددستغیب
 اتاق جلسات 81 اًشا حسیي هعلن

  81  
 کاظن 

 هساح
 اتاق هدیریت 81 کارٍفٌاٍری

    
 احود

 غفَری 
 ًوازخاًِ 81 هطالعات

 

 است .تذکز : حضور دانش آموس دراین جلسات الشامی 

 


