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مریم شفیعی
)علی محمد(
 کالس چهارم

زهرا شفیعی 
)محمدحسین(

کالس دوم

زهرا شفیعی
)ابوالفضل( 
کالس پنجم

محسن شفیعی 
)نورالدین( 
کالس دوم

هستی یزدان پناه
کالس اول

حدیث صالح
)نامدار( 

کالس پنجم

زهرا حسینی
کالس سوم

مهدی شفیعی
)روح اله( 
کالس اول

آیدا احمدی 
کالس چهارم

امیرعباس شفیعی 
)علی اصغر(
کالس دوم

ستایش شفیعی 
)محمد( 

کالس اول

زهرا بازیار
)علی اصغر( 
کالس سوم

فاطمه شفیعی
 )امیرحسین( 

کالس دوم

فاطمه شفیعی
 )ابراهیم( 

کالس چهارم

محمدمهدی قاسمی 
)جهانپور( 
کالس دوم

یکتا شفیعی 
)روح اله(

کالس اول

سارا قاسمی
)مسعود( 

کالس پنجم

هستی شفیعی 
کالس سوم

امیرعباس شفیعی
 )رضا( 

کالس اول

مریم شفیعی
)علی اصغر( 
کالس چهارم

محمد قاسمی 
)علی(

کالس دوم

زهرا شفیعی
)علی اکبر( 
کالس اول

محدثه صالح 
کالس سوم

امیرعباس شفیعی
)نعمت اله( 
کالس اول

مریم شفیعی
)مسلم(

کالس پنجم

ابوالفضل صالح 
)غالم( 

کالس دوم

فاطمه شفیعی
)نادر(

کالس اول

فاطمه شفیعی
 )اسماعیل(
کالس پنجم

محبوبه شفیعی 
)روح اله( 
کالس سوم

محمد کمالی منش
)ابوالفضل(
کالس اول

زهرا شفیعی
)رضا( 

کالس چهارم

فاطمه شفیعی 
)فریبرز( 

کالس دوم

زهرا قاسمی 
)تیمور( 

کالس اول

هلنا رضایی 
کالس سوم

مهدی شفیعی
)علی(

کالس اول

زهرا ولی پور
)علی( 

کالس پنجم

محمدطاها شفیعی
 )عباس( 

کالس دوم

نرگس شفیعی
)حسین(

کالس اول

هلن شفیعی
)هادی( 

کالس پنجم

حنانه شفیعی
)خدابخش( 
کالس سوم

امیرحسین شفیعی
)امیرفرخ(
کالس اول

زهرا پناهی
)عبدالعظیم( 
کالس چهارم

فاطمه قاسمی
)علی( 

کالس دوم

ستایش امیدوار 
کرایی 

کالس اول

نرجس شفیعی
 )محمدرضا( 
کالس پنجم

مریم صفاییان
)هاشم( 

کالس سوم

امیرعباس شفیعی
)حجت(

کالس اول

زهرا حسین زاده 
کالس پنجم

امیرمحمد شفیعی
)حسین( 

کالس دوم

بنیامین تواناپور
 کالس اول

فاطمه شفیعی 
)رستم( 

کالس پنجم

فاطمه صالح 
کالس سوم

محمدعلی شفیعی
)ابوالفضل( 
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فاطمه قاسمی
)بهزاد( 

کالس چهارم

آوید شفیعی
)محمدرضا( 
کالس دوم

ملیکا شفیعی
)رحیم( 

کالس اول

گلهای ممتاز آموزشگاه شهید علی شفیعی – سال تحصیلی 96-97
با تشکر از مدیر محترم آموزشگاه سر کار خانم رحمتی جوکار و آموزگاران پرتالش و فداکار سرکار خانم زهرا صالح زاده، آزاده کهتر، مریم رضاییان زاده، سمیه شکری سبوکی، مهرنوش عباسی فرد

کازرون – روستای سیف آباد – آموزشگاه دخترانه )مختلط( شهید علی شفیعی – 42366010


