
 

 

 شخصات راننده و ماشینم
 آقای آریایی نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید نوک مدادی ماشین:

 پالک: 
ایران

۹۹
 ۷۲ص  ۱۱۵ 

 ۰۹۱۲۵۱۸۴۳۸۹ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  الینا صنایعی ( نهم) پایه  رزا موقرنژاد

 ( نهم)پایه  هستی محبوبی پور ( نهمفاطمه پنجه شاهی )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای سیف علی کشورینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

۴۴
 ۳۷ ـه ۵۸۸ 

 ۰۹۱۲۵۵۷۴۷۴۱ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 تقوایی )پایه هفتم(ستایش  سید نسترن میرسید )پایه هفتم(

 فاطمه شمسی )پایه هفتم( هلیا شمسایی )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 چنگیز بختیاریآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

۱۰
 ۹۱ط  ۳۶۷ 

 ۰۹۱۹۵۷۵۸۰۲۷ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 ) پایه هفتم ( صبا دانش نژاد ( هشتم) پایه  فریده شرافت

 ( هفتم)پایه  ملیکا ابراهیمی پرنیان بوربور اژدری )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 عبداهلل رحمانیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۷۷س  ۸۴۱ 

 ۰۹۱۹۴۱۷۷۶۱۴:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  لواسانی نیوشا ( نهمهسا عبدلی )پایه م

 ( نهماطمه بیرانوند )پایه ف الیزه قبله وردی )پایه نهم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای سید مسعود حسینینام و نام خانوادگی راننده:

 پژو نقره ای ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۲۳ل  ۹۲۳ 

 ۰۹۱۹۳۰۳۳۶۱۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  مهربخش سونیا (نهم)پایه  نگار شیخی

 (هشتم)پایه  ملیکا آشوب )پایه نهم( کتایون امرایی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای فیروز رستمینام و نام خانوادگی راننده:

 پژو نقره ای ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟓𝟓
 ۷۹ و ۹۱۴ 

 ۰۹۱۲۲۱۶۲۶۷۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  شاکرمی زهرا (هفتم)پایه  ملیکا یاسمنی خیابانی

 (هفتم)پایه  ستایش تبریزی (هفتم)پایه  پریا حاتمی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای محمد مسمایینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۹۴ م  ۲۳۱ 

 ۰۹۳۵۶۴۲۲۲۱۱ – ۰۹۱۹۰۰۴۴۱۱۳ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (نهم)پایه  کوثر احراری (نهم)پایه  سیده سارا مسلمی

 )پایه نهم( فاطمه رنجبر (نهم)پایه  سادات تقوی موسویزهرا 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 یداله غالمیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟎
 ۶۵ و ۱۸۶ 

 ۰۹۱۹۱۴۰۰۲۴۹ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  زهرا یوسفیان (نهمنرگس محمدزاده )پایه 

 (هشتم)پایه  سیده زهرا موسوی (هشتم)پایه  کیمیا محمدی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 محمد بهرامیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 مشکیپژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۹۳ د ۷۸۲ 

 ۰۹۱۹۲۹۷۴۰۵۷ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  محدثه فضلی )پایه نهم ( صدف شجایی راد

 ( نهم)پایه  زینب سادات وکیل ( نهم)پایه  زینب محمدپور



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 ایوب صوریآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۸۴ م ۴۷۲ 

 ۰۹۱۲۷۹۴۶۴۶۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  مبینا توحیدی (هشتم)پایه  سارا هاشم آبادی

 م(شت)پایه ه نیایش سادات نبوی (هشتم)پایه  فاطمه عباسی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم رقیه شمس الدیننام و نام خانوادگی راننده:

 یشمیپژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۷۱ ی ۹۵۸ 

 ۰۹۱۹۶۰۱۹۷۰۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (نهم)پایه  حانیه تقیانی (هشتم)پایه  فاطمه شهرام پور

  (هشتمآناهیتا زهره بندیان )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 هوشنگ خازنیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 ریو نوک مدادی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۷۲ ق ۲۶۴ 

 ۰۹۱۹۶۰۱۳۰۵۱ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  عارفه آفتابی )پایه نهم( مریم محسنی راد

 (هشتم)پایه  محسنیفاطمه  )پایه نهم( مریم مردانی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سرور هندینام و نام خانوادگی راننده:

 خاکستری ۲۰۶پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟐𝟎
 ۱۲ ج ۹۴۳ 

 ۰۹۳۶۶۷۰۱۱۶۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  کوثر کاشفی (هفتم)پایه  سوگل سرکرده

 (هفتم)پایه  روژین مجردعادی (هفتم)پایه  دیانا اسدی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 عباس سکندریآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید نقره ای ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟕
 ۱۶ ن ۱۴۱ 

 ۰۹۰۱۳۴۱۴۱۳۴ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هفتم( الینا تیموریان (هفتم)پایه  لعیا استرکی

 (هفتم)پایه  سلیمیفاطمه  (هفتم)پایه  آوین خاکی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 امیر محمدخانیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 سمند زرد ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟏
 ۱۸ ت ۱۶۸ 

 ۰۹۱۹۲۶۷۶۳۱۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هشتم( درسا قاضی (هفتم)پایه  علیا زهره وند

 ریحانه پورمحمدخانی )پایه هفتم( )پایه نهم( زادههستی هاشم 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سمیه محمدی آهنگرنام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟖𝟖
 ۴۷ م ۶۹۹ 

 ۰۹۱۹۶۲۴۸۷۲۴ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هفتم( سایدا صداقت (هفتم)پایه  مهتاب قنبران

 (هشتممهرسا ابراهیمی )پایه  )پایه هشتم(صبا نصیری 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم نرگس شیرمحمدینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۷۵ ج ۷۶۵ 

 ۰۹۱۲۵۳۷۲۸۳۳ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (نهم)پایه  مهال لطفی (هشتم)پایه  صحرا خراتی

 (نهممهتاب سوری )پایه  (هشتم)پایه  الیاسیریحانه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم بتول افشارنام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۴۵ س ۳۶۳ 

 ۰۹۱۹۲۱۵۰۱۸۵ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( ملیکا رجبی مسرور (نهم)پایه  نوشین سعیدی

 (نهم)پایه  سارا سادات کرمانی )پایه نهم( پریا ابوالقاسمی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 علی اکبر بختیاریآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 نقره ایپراید  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۱۶ ی ۸۹۵ 

 ۰۹۱۰۵۳۴۷۰۷۴ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  ملیکا آقاجانی )پایه هشتم( آیلین اسدی

 (هشتمنگین سادات کاج آبادی )پایه  (هشتمطناز ضرغامی )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم صغری خدا پرستنام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟓𝟓
 ۷۹ م ۶۱۵ 

 ۰۹۳۰۲۷۱۴۹۶۰ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 نهم()پایه  مبینا عسگری (نهم)پایه  فاطمه الماسی زاده

 )پایه نهم( مائده مومنی (نهمسارینا اصغرزاده )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم اشرف عبدینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۹۳ ط ۶۱۱ 

 ۰۹۱۲۸۴۴۲۳۰۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  فاطمه صالحی زاده (هشتمغزل سادات باقری )پایه 

 (هشتمزهرا محمدی )پایه  (هشتمنازنین زهرا میرشفیعی )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خلیل هداوندآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۱۸ د ۲۷۷ 

 ۰۹۱۹۶۲۳۹۷۶۰ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )هشتم(آرمیتا نصیری فرد  (نهم)پایه  کیمیا شکوهی

 (نهم)پایه  ملیکا چاهه (نهمهلیا زینعلی )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 انسیه بهمن یارخانم  نام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۴۹ هـ ۹۹۳ 

  ۰۹۱۲۷۲۲۸۷۵۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  فاطمه نیکخواه (هفتم)پایه  ملینا هاشمی

 (هفتم)پایه  سارینا ابراهیم زاده فریماه منصوری )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 راضیه هوشمندیخانم نام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۲۰۶پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟏
 ۴۸ هـ ۶۲۵  

 ۰۹۱۲۴۳۹۷۰۷۳ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  روژینا امینی (هفتم)پایه  زهرا اسلم بخش

 (هفتم)پایه  ساینا عرب عامری 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم مریم عبدالوندنام و نام خانوادگی راننده:

 پارس بژپژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟎
 ۵۵ ق  ۶۹۱  

 ۰۹۱۹۳۸۰۴۵۵۰ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( مائده سادات میرحسینی (نهم)پایه  مریم توفیق سعادتی

 (هفتم)پایه  هدی بهشتی )پایه هفتم( زهرا زارعیان



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم لیال رجبینام و نام خانوادگی راننده:

 رانا نوک مدادی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۴۲ هـ ۶۵۸ 

 ۰۹۱۲۵۷۰۷۲۲۱ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هشتم)پایه  هیوا علی خانی (هشتم)پایه  پریا عبیری

 )پایه هشتم( زینب فروزانفر )پایه هشتم( عبیری پریسا



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 فرهاد عسگریآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 نقره ای ۴۰۵ ژوپ ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟐𝟎
 ۵۸ ب ۴۲۲ 

 ۰۹۱۲۸۷۰۱۴۳۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( فاطمه نوری )پایه نهم( صبا عینی

 )پایه نهم( مریم نامداران (نهم)پایه  مهدیه شمسی پور



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 حسین نبی زادهآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 سفید رشیاپ ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟎
 ۷۳ ص ۶۵۶ 

 ۰۹۱۲۳۷۷۷۳۹۶ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  فایزه باشتنی زهرا متدین )پایه هفتم(

 )پایه هفتم( فریماه محمدی (هفتم)پایه  زهرا داشخانه



 

 

 اشینمشخصات راننده و م
 خانم زهرا پاک فطرتنام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۴۲ م ۴۱۱ 

 ۰۹۱۲۲۳۴۳۶۴۵ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  شقایق عامری (نهم)پایه  نرگس مرادی

 (هشتمپارمیدا شکری )پایه  (نهمآتنا حبیبی )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم اعظم جعفرینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۴۵ ب ۸۳۲ 

 ۰۹۳۳۴۹۵۰۳۱۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  ملیکا جوادی (هفتم)پایه  روژان رخشا

 )پایه هفتم( الدینی صبا شمس (هفتم)پایه  ری نهادبشیمحیا 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 فریبا ایزدپناهخانم نام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟎
 ۵۲ ی ۷۱۷ 

 ۰۹۱۲۸۱۰۶۱۳۷ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( آتنا یگانه فرد (هفتم)پایه  یسنا پور شیر محمد

 )پایه هفتم( قهرمانی فردفاطمه  (هفتم)پایه  نرگس سادات حسینی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 رجبعلی فرمانیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۱۴ ب ۸۳۹ 

 ۰۹۱۹۸۱۷۲۳۸۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هشتم( غزل ذوالفقاری )پایه هشتم( بیتا حاتمی پور

 )پایه هشتم( منیره قبادی )پایه هشتم( یهما خدا رحم



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 فرشاد موسویآقای سید نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۳۸ ن ۴۶۷ 

 ۰۹۳۵۳۴۹۱۲۳۵ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هفتم( زهرا میرزاآقاجانی )پایه هفتم( ملیکا وثوقی

 م(شت)پایه ه آتنا عقیدتمند (هفتم)پایه  حسنیحسنی حاجی 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 پرویز خمسهآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟏
 ۴۵ل  ۲۴۵ 

 ۰۹۱۲۳۷۸۴۶۵۴ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  حانیه بختیاری )پایه هفتم( نیکا جلیلی کیا

 )پایه هفتم( ملینا داداشی )پایه هفتم( یگانه احمدی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 مراد علی مرادیآقای نام و نام خانوادگی راننده:

 پژو نقره ای ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۹۵ ی ۱۴۱ 

 ۰۹۱۹۵۳۹۱۰۵۸ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (نهم)پایه  بهار باصفا (نهم)پایه  صبا مهاجرانی

 (نهم)پایه  حسنی جاور )پایه نهم( الینا ابویی



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 ناهید بابایی فردخانم نام و نام خانوادگی راننده:

 نوک مدادیتیبا  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۴۵ ق ۱۴۲ 

 ۰۹۱۹۵۰۹۳۶۳۴ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هفتم( زهرا دیوساالر (هفتم)پایه  لیال سمیع قبادی

 )پایه هفتم( سها حجازی نصر (هشتم)پایه  اسماعیلیفاطمه 



 

 

 و ماشین مشخصات راننده
 خانم هالله طاووسینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۲۰۶پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۲۶ ن ۲۵۳ 

 ۰۹۱۴۸۳۳۵۵۲۹ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( نگار صمدی (نهم)پایه  مطهره صالح آبادی

 (هفتم)پایه  کیانا جهانگیر (نهم)پایه  سادات مکارمنگار 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سیما محرمینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟖𝟖
 ۷۸ و ۵۲۷ 

 ۰۹۱۹۸۶۶۴۱۵۱ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (نهم)پایه  پانیذ رمضانی (هشتمریحانه خوش زبان )پایه 

 (هشتمرومینا خرمی )پایه  (هشتمنگار کوچ پی ده )پایه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سید سکینه سیدیننام و نام خانوادگی راننده:

 پراید نقره ای ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۳۸ هـ ۲۶۷ 

 ۰۹۱۹۸۴۱۶۸۴۶ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 (هفتم)پایه  کیمیا برزویی (نهم)پایه  ملیکا شهریاری

 ملیسا گندمی )پایه هفتم( سارا قاندوقتور )پایه نهم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای احسان جعفری گنجینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟏𝟏
 ۸۵ د ۴۳۲ 

 ۰۹۱۲۴۰۷۸۸۱۶ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هشتم( فاطمه دهقان (هشتم)پایه  سنا حسن پناه

 م(شت)پایه ه پانیذ فخری (هشتم)پایه  سالله اسکندری



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم فاطمه کاهه نام و نام خانوادگی راننده:

 تیبا سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۵۳ ط ۷۷۱ 

 ۰۹۱۹۲۲۵۶۵۲۶ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه نهم( یاسمین تهمتن (نهم)پایه  ملیکا هنرمند

 (هشتم)پایه  سادات الجوردی نفیسه (نهم)پایه  گندم کارفاطمه 



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سمیه افشارینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید آبی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۶۷ ط ۳۸۷ 

 ۰۹۱۲۷۲۰۵۵۹۶:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هشتم ( نازنین سمیعی ( هشتم)پایه  نسترن اصفهانیان

 ( هشتم)پایه  سنا نصیری (هشتم)پایه  هلیا یزدیان



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم سمیه محمدینام و نام خانوادگی راننده:

 نقره ای ۴۰۵پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟖𝟖
 ۷۷ ل  ۵۹۴  

 ۰۹۱۰۱۶۴۲۳۷۲ تلفن:

 اسامی دانش آموزان

 )پایه هفتم( دیانا نجف طرقی آتنا الهیاری )پایه هفتم(

 )پایه هفتم( دینا نجف طرقی صوری )پایه هفتم( نیکا



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 جاللی محمد آقاینام و نام خانوادگی راننده:

 نقره ای ۴۰۵پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۷۵ ج ۹۸۳ 

 ۰۹۱۲۰۷۹۱۷۳۰:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  محمودیملک کیانا  ( نهم)پایه  مهرناز آغشلویی

 مریم اوجاقی )پایه هشتم( مهدیس عزیزی )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 سوریمریم خانم نام و نام خانوادگی راننده:

 پراید سفید ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟒𝟒
 ۲۱ ن ۲۶۷ 

 ۰۹۱۹۳۳۴۹۲۴۰:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  فاطمه حجت انصاری ( نهم)پایه  یگانه سعیدی راد

 ملیکا محققی )پایه نهم( فاطمه سادات میراسماعیلی )پایه نهم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای ایمان ناظرینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید مشکی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۸۷ ق ۴۸۹ 

 ۰۹۱۲۱۷۲۰۶۴۸:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( هفتم)پایه  پانیذ نقدی ( نهم)پایه  مهدیس مقدادی

 الهه عبدی )پایه هشتم( سارینا اصغرزاده )پایه نهم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم فاطمه رزم جونام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۲۰۶پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۹۴ و ۷۱۸ 

 ۰۹۰۱۸۰۹۳۲۶۵:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( هفتم)پایه  پریا جام سحر ( هشتم)پایه  هدیه زهرا شمخالی

 یاسمین زهرا کیالنی )پایه هفتم( کیمیا جمشیدی )پایه نهم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم معصومه ناظرینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۲۰۶پژو  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟔𝟔
 ۴۳ و ۳۴۲ 

 ۰۹۲۲۳۲۴۶۳۷۰:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( هفتم)پایه  منصوریانمبینا  ( هفتم)پایه آریانا فرید افشار 

 آیناز غالمی )پایه هفتم( پارمیدا اله وردی )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم معصومه عسگرینام و نام خانوادگی راننده:

 سفید ۹۰ال  ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟕𝟕
 ۲۹ د ۲۶۴ 

 ۰۹۱۰۲۶۷۵۲۱۷:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 فاطمه جان نثاری )پایه هفتم( عسل اسماعیلی مجرد )پایه هشتم(

 نگین جعفر آبادی )پایه نهم( ریحانه نوران )پایه هشتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 خانم ماندانا کربالیینام و نام خانوادگی راننده:

 پراید نوک مدادی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟐𝟎
 ۲۸ ج ۷۸۳ 

 ۰۹۳۶۹۸۲۸۱۵۰:  تلفن

 اسامی دانش آموزان

 ( نهم)پایه  مهسا اعتمادی نژاد ( نهم)پایه  وزوانیحنانه عبدی 

 پرنیا محمودی )پایه هفتم( کیانا حاجیان )پایه هفتم(



 

 

 مشخصات راننده و ماشین
 آقای احسان رستگار مقدمنام و نام خانوادگی راننده:

 پرشیا مشکی ماشین:

 پالک: 
ایران

𝟗𝟗
 ۶۵ ط ۱۲۸ 

 ۰۹۰۱۴۶۱۶۸۱۲ -۰۹۱۹۵۹۵۸۹۳۲:  تلفن

 دانش آموزاناسامی 

 ( نهم)پایه  نیلوفر هزارخانی ( هفتم)پایه  شیما عباسقلی زاده

 مهدیه پوری )پایه نهم( فاطمه قربانعلی )پایه هشتم(



 

 

 


