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تفکر وسبک زندگیمطالعات/علومادبیات فارسیزبانکاروفناوریریاضیفرهنگ وهنرپیام های آسمانیادبیات فارسیعربیریاضیعلوم تجربیتربیت بدنی وسالمتمطالعاتقرآن

(معاون فناوری)بادبردست/شهابی نژاد(محمدی)(نائب زاده)(فاضلی)(شاهسونی)(نارویی)(مشفقی)(محمدی)(مشفقی)(شاهسونی)(شهابی نژاد)(اعالئی)(بادبردست)(باقرصاد)

قرآنعلوم تجربی/مطالعاتادبیات فارسیمطالعاتریاضیادبیات فارسیکاروفناوریفرهنگ و هنرعربیعلومزبانپیام های آسمانیتفکروسبک زندگیریاضیتربیت بدنی وسالمت

)(گودرزی)(بادبردست)(شاهسونی)(گودرزی)(شیخ)(نارویی)(مشفقی)(شهابی نژاد)(نائب زاده)(باقرصاد)(بادبردست)(شاهسونی)(اعالئی) شهابی نژاد/بادبردست (مهدوی)(

تفکروسبک زندگیتربیت بدنی وسالمتقرآنریاضیزبانعلوم تجربی/مطالعاتمطالعاتادبیات فارسیکاروفناوریعلوم تجربیپیام های آسمانیفرهنگ وهنرعربیادبیات فارسیریاضی

)(بوی افراز)(رجائی)(شیخ)(شجاعی)(مشفقی)(شیاسی)(باقرصاد)(رجائی)(شاهسونی) شجاعی/بوی افراز (معاون آموزشی)(اعالئی)(ملک محمدی)(شاهسونی)(نائب زاده)(

تربیت بدنی وسالمتادبیات فارسیتفکروسبک زندگیریاضیادبیات فارسیمطالعات/علوم تجربیپیام های آسمانیزبانمطالعاتفرهنگ وهنرریاضیعلوم تجربیکاروفناوریقرآنعربی

)(مهدوی)(سالمتیان)(بوی افراز)(شیاسی)(قدیرزاده)(شجاعی)(شیخ)(طاهری)(سلیمانی) بوی افراز/شجاعی (اعالئی)(گودرزی)(طاهری)(قدیرزاده)(گودرزی)(

مطالعاتپیام های آسمانیعربیتفکر و سبک زندگی
علوم 

(مطالعات/تجربی
ادبیات فارسیقرآنکاروفناوریادبیات فارسیعلوم تجربیریاضیزبانفرهنگ  وهنرتربیت بدنی وسالمتریاضی

)(شفیعی)(طاهری)(باقرصاد)(خسروی) شفیعی/شجاعی (گودرزی)(ملک محمدی)(بدیعی)(گودرزی)(شجاعی)(قدیرزاده)(سالمتیان)(چهارلنگ)(باقری)(قدیرزاده)(

زبانتفکروسبک زندگیتربیت بدنی وسالمتعلومریاضیفرهنگ و هنرقرآنکاروفناوریادبیات فارسیمطالعاتعلوم/مطالعاتریاضیپیام های آسمانیعربیادبیات فارسی

)(قدیرزاده)(سلیمانی)(دوست محمدی)(رجائی) شجاعی/شفیعی (صادقیان فر)(معاون آموزشی)(اعالئی)(شجاعی)(قدیرزاده)(نارویی)(سلیمانی)(شیخ)(رجائی)(شفیعی)(

علوم تجربیتفکروسبک زندگیمطالعاتپیام های آسمانیفرهنگ وهنرریاضیادبیات فارسیقرآنعربیتربیت بدنی وسالمتمطالعات/علوم تجربیزبانادبیات فارسیکاروفناوریریاضی

)(نائب زاده)(گرمسیری)(شیخ)(منصوری) بادبردست/شهابی نژاد (شهابی نژاد)(معاون فناوری)(بادبردست)(مهدوی)(نارویی)(منصوری)(گرمسیری)(مهدوی)(سلیمانی)(باقری)(

ریاضیفرهنگ وهنرعلوم تجربیپیام های آسمانیتربیت بدنی وسالمتمطالعاتعربیادبیات فارسیریاضیزبانعلوم/مطالعاتقرآنتفکروسبک زندگیادبیات فارسیکاروفناوری

)(مهدوی)(خسروی)(گرمسیری)(شیخ) شهابی نژاد/بادبردست (ملک محمدی)(چهارلنگ)(شهابی نژاد)(طاهری)(باقری)(بادبردست)(مشفقی)(گرمسیری)(ملک محمدی)(نائب زاده)(

مطالعات/علومریاضیفرهنگ وهنرکاروفناوریمطالعاتقرآنتفکروسبک زندگیتربیت بدنی وسالمتادبیات فارسیپیام های آسمانیزبانعربیریاضیعلوم تجربیادبیات فارسی

)(شاهسونی)(چهارلنگ)(بدیعی)(بادبردست)(مهدوی)(رحیمی)(باقری)(گرمسیری)(دوستمحمدی)(عقیلی)(دوست محمدی)(شاهسونی)(صانعی)(گرمسیری) بادبردست/صانعی )

علوم/مطالعاتادبیات فارسیریاضیتربیت بدنی وسالمتکاروفناوریعلوم تجربیفرهنگ وهنرادبیات فارسیقرآنریاضیعربیزبانپیام های آسمانیتفکروسبک زندگیمطالعات

)(محمدی)(شاهسونی)(باقری)(بدیعی)(صانعی)(چهارلنگ)(محمدی)(مهدوی)(شاهسونی)(دوستمحمدی)(عقیلی)(مشفقی)(معاون پرورشی)(بادبردست) صانعی/بادبردست )

ریاضیادبیات فارسیعلومقرآنمطالعات/علومکاروفناوریتربیت بدنی وسالمتمطالعاتتفکروسبک زندگیزبانفرهنگ وهنرریاضیادبیات فارسیپیام های آسمانیعربی

)(بدیعی)(باقری)(بوی افراز)(معاون اجرائی)(عقیلی)(شیاسی)(شاهسونی)(رجائی)(سلیمانی)(دوست محمدی) بوی افراز/صانعی (شاهسونی)(رجائی)(صانعی)(سلیمانی)(

فرهنگ وهنرادبیات فارسیقرآنریاضیپیام های آسمانیزبانتفکروسبک زندگیادبیات فارسیمطالعاتکاروفناوریعلوم تجربیتربیت بدنی وسالمتعربیریاضیمطالعات/علوم

( هاشمی/صانعی (چهارلنگ)(انوری)(مهدوی)(حاجی حسینی)(طاهری)(نائب زاده)(معاون پرورشی)(انوری)(هاشمی)(شیخ)(صانعی)(باقری)(دوست محمدی)(حاجی حسینی)(

تفکر وسبک زندگیزبانادبیات فارسیریاضیقرآنتربیت بدنی وسالمتادبیات فارسیمطالعاتفرهنگ وهنرعلومکاروفناوریعربیعلوم/مطالعاتریاضیپیام های آسمانی

)(منصوری)(طاهری) صانعی/هاشمی صادقیان فر(رجائی)(منصوری)(مهدوی)(باقری)(رجائی)(هاشمی)(چهارلنگ)(صانعی)(شیخ)(مشفقی)(

تفکر وسبک زندگیعلومادبیات فارسیفرهنگ وهنرریاضیکاروفناوریادبیات فارسیپیام های آسمانیزبانعربیتربیت بدنی وسالمتقرآنمطالعات/علوممطالعاتریاضی

)(هاشمی)(حاجی حسینی) هاشمی/صانعی (معاون اجرایی)(صانعی)(انوری)(نارویی)(حاجی حسینی)(فاضلی)(انوری)(سلیمانی)(سالمتیان)(باقرصاد)(باقری)(شیخ)(

ادبیات فارسیقرآنزبانکاروفناوریریاضیعربیمطالعاتتفکروسبک زندگیفرهنگ وهنرادبیات فارسیپیام های آسمانیعلوم تجربیریاضیتربیت بدنی وسالمتعلوم/مطالعات

( صانعی/هاشمی (رجائی)(مهدوی)(صادقیان)(فاضلی)(منصوری)(طاهری)(هاشمی)(رحیمی)(نارویی)(رجائی)(باقرصاد)(صانعی)(منصوری)(اعالئی)(
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