
 

 باسمه تعالی

            

 

 اولیای گراهی

ای سالم و آرزوی توفیق روز افسوى، بدینوسیله برناهه هالقات با اهد

 .رسد کادر هدرسه به اطالع هی

 و هوثر با پیگیری هستور شوا اولیای هحترم بتوانین گاهی ههن اهیدوارین

 .در جهت ارتقای علوی و تربیتی دانش آهوزاى بردارین

 
 زهاى هالقات تلفنی زهاى هالقات حضوری سوت نام خانوادگی

 8 – 9 ساعت سه شنثه ها 8  -9:30یکشنثه ها ساعت  هدیریت جناب آقای تاهری

 هعلن راهنوا جناب آقای فتوحیاى
 10  -11:30ها ساعت  یکشنثه

 10  -11:30پنجشنثه ها ساعت 
 10  -11دوشنثه ها ساعت 

 9 – 10 ساعت  چهارشنثه ها 9  -10یکشنثه ها  آهوزش جناب آقای شیرپور

 9  -10ساعت  شنثه ها  9  -10:30ها چهارشنثه  پرورشی  جناب آقای هالیی

10:30 – 11:15 ساعت دوشنثه ها 9   -10دوشنثه ها  نظاهت جناب آقای شیرپور  

 ه اول دتیرستاى رضوی دور                                              

 

 

 
 ه اول دتیرستاى رضوی دور                                              

 

                                                                                                      

 

          

  

ناهه خانه 
 2شواره  

 

 باسمه تعالی

 

 اولیای گراهی

ای سالم و آرزوی توفیق روز افسوى، بدینوسیله برناهه هالقات با اهد

 .رسد کادر هدرسه به اطالع هی

پیگیری هستور شوا اولیای هحترم بتوانین گاهی ههن و هوثر اهیدوارین با 

 .در جهت ارتقای علوی و تربیتی دانش آهوزاى بردارین

 
 زهاى هالقات تلفنی زهاى هالقات حضوری سوت نام خانوادگی

 8 – 9سه شنثه ها ساعت  8  -9:30یکشنثه ها ساعت  هدیریت جناب آقای تاهری

 راهنواهعلن  جناب آقای فتوحیاى
 10  -11:30یکشنثه ها ساعت 

 10  -11:30پنجشنثه ها ساعت 
 10  -11دوشنثه ها ساعت 

 9 – 10چهارشنثه ها ساعت   9  -10یکشنثه ها  آهوزش جناب آقای شیرپور

 9  -10شنثه ها  ساعت  9  -10:30چهارشنثه ها  پرورشی  جناب آقای هالیی

10:30 – 11:15دوشنثه ها ساعت  9   -10دوشنثه ها  نظاهت جناب آقای شیرپور  

                                                                                                      

 له او دتیرستاى رضوی دور                                   
 

          

  

 

 

 

 

 

 2از ناهه خانه شواره .....................      کالس .......................... ولی دانش آهوز  اینجانة

 .   هطلع شدم ساعات هالقات کادر هدرسه

 اهضاء ولی دانش آهوز                                                                                               

ناهه خانه 
 2شواره  

 

 

  2خانه شواره از ناهه .....................      کالس .......................... لی دانش آهوز اینجانة  و

    . هطلع شدم ساعات هالقات کادر هدرسه

 اهضاء ولی دانش آهوز                                                                                               

 


