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 بسمه تعالی

98-99اسامی و شماره تلفن رانندگان سرویس دبیرستان پروفسور سمیعی ) دوره اول(  سال تحصیلی      

 

 

 

ناسامی دانش آموزا  ردیف نام و نام خانوادگی راننده شماره تماس 

 09117607292 . سعید پورآقایی1 .پرهام حقیقت دوستی3

 

 1 ی مبرزئمحمد تقی دنیا

 . پارسا رستگار2 . محمد مهدی مهدی پور4

 2 فرید حسینی 09114317673 نژاد.علی ارمان جعفر1 احمدرضا کرمی. 3

 . ارشیا پورطهماسبی2 . سید آروند عظیمی4

 3 عباس شمسی پور 09116577678 . آروین علیرضایی1 . ایلیا حمیدزاده3
 . آریامهر دلزنده مقدم2 . پارسا کاظم زاده4

 4 هادی نوید خمامی 09118353613 .علی مبرهن راد1 . پارسا جوان پرست3
 . علی گنجی زاده2 . امیرحسین ترابزاده4

 5 حسن بافکر 09111380449 .آریا ناهیدی1 . بردیا نصری نژاد3
 . امیرحسین علیپور2 . آریا رئوفی4

 6 محمد پورناصرانی 09119277868 .علی فرخ سرشتی1 . امیررضا حاجی آقائی3
 . مانی سرویها2 . محمد معین مومنی4

 7 موسی قاری حقیقت 09117987953 .بهداد سعادتی1 . آریا ابراهیمی3
 . آرتین جبارزاده2 . فراز شمشادی4

 8 سید حسین حسینی 09114293327 .سیدآرسس حسینی1 . مانی رفعتی3
 . محمد موسی نیا2 . آران جمشیدی4

 9 مصطفی اصغری 09385306773 .سارنگ نخست لطفی1 . آراد بلوری3
 . مهراد متقی طلب2 . امیررضا آزادگان4

 10 محمد سمیعی 09111395819 .علیرضا حیدری1 . امیرحسین نحوی3
 . پارسا درخشان نیک2 . آریو افشاریان4

 11 بهروز جهانی 09113351932 .علیرضا اخوان امجدی1 . هیراد حسین زاده3
 آراد حسین زاده. 2 . بردیا کشاورز4

 12 مد سیفیحم 09383728965 .آریا فریفته1 . مارتیا حبیبی3
 . سهند حصان عاشوری2 . احسان یوسفی4

 13 مهدی اصغری 09384370725 .عرفان باقرزاده1 . علی شعبانیان3
 . مانی پورکاشانی2 . امیرعلی مهرآزاد4

 14 حسین خوش قیافه 09117158801 .امین جوهری1 . ارشیا نیک نفس3
 . عرشیا احمدپور2 . مزدا پیربازاریان4
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 بسمه تعالی

98-99تحصیلی اسامی و شماره تلفن رانندگان سرویس دبیرستان پروفسور سمیعی ) دوره اول(  سال    

 

 

 

ناسامی دانش آموزا  ردیف نام و نام خانوادگی راننده شماره تماس 

 15 بابک باصری 09211720386 .کامیار کمالی1 . پوریا جهدی3

 . یحیی کاظمی2 . آریو عاملی پور4

 16 محمدعلی دنیائی مبرز 09118252390 .آرسان خدادادی1 . صدرا جعفری3

 امیراشکان میرجاللی. 2 . آراد قنبری4

 17 رضا یعقوبی 09364632268 .معین جعفری1 . ماهان مونسی3
 . امیرحسین بهروزی2 . دانیال موافق4

 18 اسماعیل شیرین وش 09118094486 .رامبد نصیری فر1 . محمدرضا جعفری3
 . آرسام صدیقی2 . سید محمد پورسید حقشناس4

 19 جواد رفیعی 09111482635 .امیررضا رمضانی1 . بردیا ابراهیم نیا3
 . امیرعلی ملکی راد2 . پدرام پیروزی4

 20 علی قدرتی 09118150876 .سید محمدرضا پاداش ستوده1 . پرهام کرامتی3
 . امیررضا محمدزاده2 . محمد مهدی علیزاده4

 21 علی ارشادی 09118093286 .ارشیا مومن1 . ابراهیم کوچک پور3
 . ایلیا علیزاده2 . پارسا باقرپور4

 22 محمد حاتم زاده 09118051844 .علی محمدی مهربانی1 . رادین یحیایی3
 . امیرمحمد خوش نژاد2 . ماهین راجعی پور4

 23 ابراهیم شیرین وش 09118267699 .فربد ابراهیمی1 . سپنتا پورشیخان3
 . رادین خواجه تاش2 . امیرحسین محمدی4

 24 ی پورئکاظم دشته  09355928385 .امیرسام مقدم1 . امیرحسین توکلی3
 . کسری بابایی زاده2 . آراد معصومی4

 25 یوسف پورصیادی 09119288892 .امیرمحمد قادری1 . رادین سیرتی3
 . محمدمعین ملک زاده2 . رامتین مجاوری4

 26 محمد شیرین وش 09112371653 .بهراد محمدی1 . عرشیا محمدنیا3
 . پارسا شاعری2 . امیرعلی حقیری4

 27 اکبر دهقانی 09112355915 .امیرحسین بخشی دخت1 . پارسا عباسی3
 . ارمان زارعی2 . پارسا پورعباس4

 28 نژاد یعلی شعبان 09119344339 .کارن ثمری1 . آرش هدایتی3
 . سیداهورا باقری نژاد2 . سروش مالئی پور4
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 ردیف نام و نام خانوادگی راننده شماره تماس اسامی دانش آموزان

 29 غالمحسین سیمین جورشری 09119309840 .مصطفی تقی زاده1 . امیررضا گلچین3

 مهدی تقی زاده. 2 . آریان روشنی4

 30 سید عیسی حسینی 09118179410 .آراد رازپور1 . عرفان شادپورعلیزاده3

 . محمدرضا موالیی2 . آراد نظری4

 31 حمید شرافتمند 09113474331 .فرجاد قاسمی1 . سورن اسدی3
 . ایلیا مومنی2 . کارن نعمتی4

 32 اسماعیل بیگلری 09112470783 .آراد حریری1 . مهدی جهانی پور3
 . سید امیرمهدی دریاباری2 . مبین یوسف زاده4

 33 مرتضی عبدالهی 09111485753 .آراد رحیم زاده1 . کیامن درویشان فیکوهی3
 . آراد قربانی2 . سید البرز زینی4

 34 سید احمد معصومی 09903191629 .بردیا بهرامی1 . امیرمهدی پورمحمد3
 . آرین بدوی2 حیدری. محمدسامی 4

 35 فرشید اشرف 09119344549 .میکائیل گلستانی1 . ایلیا غالمی3
 . آروین اسالم دوست2 . امیررضا علیمرادی4

 36 علی اصغر رئوفی 09197555928 .بردیا عبید رحمانی1 . محمدرضا روحی3
 . ایلیا معتقد2 . امیرحسین جعفری4

 37 سید حسن وهاب دوست 09118268634 اسمعیلی.سیدحنیف 1 . علی محمودی3
 . امیرمحمد فرزانه2 . علی حقشنو4

 38 فالحت منشحمد م 09119301702 .پارسا بختیاری1 . دانیال ریحانی3
 . مهبد تشکری2 . پوریا قاسم پور4

     
  

     
  

     
  

     
  


