سال تحصیلي 11-17
هطخصات

ًام ٍ ًام خاًَادگي
آقای اهیي 
اسذياى پَر

ايام هالقات

دبیر درس ديي ٍ زًذگي سال چْارم
ّوىاری تا هَعغاتی ّوچَى فزساًگاى پَیاً-وًَِ دٍلتی علواى-

هتَلذ 9431

هَلف وتاب ّای آتی للن چی اس عال  83تا وٌَى-وارؽٌاط
رٍػ ؽٌاعی تذریظ دیي سًذگی در رادیَ هؼارف-عزاح ٍ
ٍیزاعتار آسهَى ّای للن

دکترای


علَم سیاسي

چی

رٍزّای يکطٌبِ

هصاحة-واًَى فزٌّگی آهَسػ(للن چی)

ساعت تفريح دٍم

دتیزعتاى

یاراى

فاعوِ-دتیزعتاى

ػزٍج-دتیزعتاى

دوتز

اطالعات تواس05505510540 6

asemaniash.tehran@yahoo.com
آقای هحوذ

هذرعِ عزٍػ هٌغمِ -3هذرعِ تٌیاى هٌغمِ -4هذارط
تیشَّؽاى هٌغمِ -9هذارط هوتاس حٌاى هٌغمِ ٍ 6هذی پَر
هتَلذ 9439

هٌغمِ5

اطالعات تواس05508140343 6


کارضٌاسي

يکطٌبِ ٍ چْارضٌبِ

ّوىاری تا هذارط عالم هٌغمِ -1هذارط آیٌذعاساى هٌغمِ -2

aghaee1341@gmail.com

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

حسیي آقائي

دبیر درٍس رياضي سال دّن ٍ حساباى

رياضي
آقای هْذی
بْطتي

دبیر درٍس فیسيک سال دّن ٍ سَم
ّوىای تا هذارط پیؾگاهاى -هثیي -علین -فزساًگاى خَارسهی-

هتَلذ 9431

عَاتك تحمیماتی  :همالِ تزرعی راتغِ ًغثیت فیشیىی ٍ اخاللی-
هغاتمات تغثیمی رئالیغن العَى ٍ ػالهِ عثاتایی-هثاًی رٍػ
ؽٌاعی التصاد آسهایؾگاّی – تزرعی تزّاى اجتواػی اتي عیٌا تز

دکترای

ضزٍرت ًثَت – هغالؼِ تغثیمی تزاّیي خذاؽٌاعاًِ ّیَم ٍ الیت

فلسفِ اقتصاد


هٌْذسي
الکترًٍیک

اطالعات تواس05855000140 6

mbeheshti92@yahoo.com

يکطٌبِ ٍ چْارضٌبِ

ػزٍج -عیوای ًَر -حىوت

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

عزٍر فزؽتگاى -داًای جَاى -ػالهِ اهیٌی -تالزالؼلَم(ع)-

آقای داٍد
پیام

دبیر درٍس ٌّذسِ تحلیلي سال چْارم 
اعتاد داًؾگاُ ّای عزاری ٍ پیام ًَر ٍ آساد اعالهی ٍ داًؾىذُ

هذارط هذارط ًوًَِ دٍلتی ٍ ٍسارت اهَر خارجِ
هَلف وتة ٌّذعِ اًتؾارات دُ اعتذ ٍ ایزاى تخؼ

کارضٌاسي ارضذ


رياضي



اطالعات تواس05501045020 6

D1.payam@yahoo.com

رٍالقذر

هذرط ػزتی وٌىَرتا  24عال عاتمِ تذریظ-هَلف هزجغ ًْایی

اًذیؾاى-هَلف وتاب ّای جذیذ هٌتؾزاى ٍ عزاحىٌىَر ّای
آسهایؾی هَعغِ رسهٌذگاى

کارضٌاسي
هٌْذسي



صٌايع
آقای حویذرضا
رهضاى زادُ

زباى ٍادبیات


فارسي
آقای جَاد
صوذی پَر

ٍ ادبیات فارسي


 22عال عاتمِ تذریظ در هذارعی چَى خَاجِ ًصز – یارا –
داًؾجَ ٍ .....
تالیف وتاب ّای ادتیات فارعی اًتؾارات هذرعِ – ّوىاری
تزای عی دی ّای آهَسؽی ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ در درط
آرایِ ّا



دبیر درٍس ًگارش ٍ ادبیات فارسي سال دّن ٍ يازدّن
عَاتك فؼالیت در هذارعی ّوچَى ًوًَِ دٍلتی حز ً،وًَِ دٍلتی
اًزصی اتوی ً،وًَِ دٍلتی ًخثگاى ٍ عَاتك تالیفی اس جولِ وتاب
ّای ووه آهَسؽی ًؾز ارهغاى ٍ اًتؾارات تیزگاى

ایویل j.samadipour@gmail.com6
ضوارُ تواس 055080852026

رٍز ّای سِ ضٌبِ

کارضٌاس ارضذ زباى

دبیر درٍس ادبیات سال چْارم

ساعت تفريح دٍم

هتَلذ 9434

اطالعات تواس05505455055 6

دٍضٌبِ ٍ چْارضٌبِ

کارضٌاس ارضذ



ساعت تفريح سَم

هتَلذ 9437

رٍزّای دٍضٌبِ

ػزتی اًتؾارات هْزٍهاُ-هَلف فغت تَن ػزتی اًتؾارات صرف

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

آقای بابک

دبیر درٍس عربي سال سَم ٍ چْارم رياضي

هتَلذ9434

رٍزّای دٍضٌبِ

هتَلذ 9437

ًیىاى-حضزت هزین ٍ ...

ساعت تفريح دٍم

خلثاًی-هذرط هذارعی چَى حىوت-فزساًگاى -ووال ٍ احوذیِ-

آقای سیذ هحوذ

دبیر درس رياضیات گسستِ پیص داًطگاّي

ّاضن زادُ

سابقِ فعالیت در هذارسی ّوچَى عالهِ طباطبایی

کارضٌاسي

بعثت هَلف سَاالت گاج ٍ قلن چی

رياضي کاربردی

چْارضٌبِ ّا

،هجتوع برّاى ،باقرالعلَم ،خیام ٍ آهَزضگاُ ّای

ساعت تفريح اٍل

هتَلذ 9431

ایمیل homaun.navin@gmail.com :



ضوارُ تواس 055050500056
آقای اهیر

دبیر فیسيک سال چْارم

سلیواًي

تذریظ فیشیه وٌىَر ٍ پایِ اس عال 1382

ّوىاری تا هذارعی ّوچَى تالزالؼلَم (ع) – دتیزعتاى ّای

ػضَ اًجوي هٌْذعاى هىاًیه
کارضٌاسي ارضذ



ػضَ اًجوي هختزػاى تزتز ایزاى




هٌْذسي هکاًیک

چْارضٌبِ

عالم-فزدٍعی-ػلَم ًَیي-تْذیة-ویویا گزاى تزتز-تالػ

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

هتَلذ 9419

عزاح عَاالت وٌىَر ّای آسهایؾی

اطالعات تواس 05505435002

Amir_so463@yahoo.com
آقای پیواى

دبیر درٍس عربي سال دّن ٍ يازدّن ٍ پیص داًطگاّي

ضْبازی

ػزتی درط ػزتی در هٌغمِ  9آهَسػ ٍ پزٍرػ 25-عال عاتمِ
تذریظ در هذارعی ّوچَى اهام صادق (ع) – هَحذ – اهام

هتَلذ 9433

هَلف آسهَى ّای خارج اس وؾَر اًتؾارات ؽثمزُ
دکتری


ادبیات عرب


اطالعات تواس 055023552336

Peymanshahbazi55@yahoo.com

دٍضٌبِ ٍ سِ ضٌبِ

هَلف وتاب ّای ػزتی اًتؾارات ؽثمزُ

ساعت تفريح سَم

حغیي (ع) – فزساًگاى پَیا-تالزالؼلَم (ع) – للن – خاتن ٍ...

آقای هحوذ علي
سپیذزاد
هتَلذ 9411

َّاپیوايي ٍ
لیساًس ادبیات


فارسي

،عالهِ بحرالعلَم ٍ سالم
تالیفات کتاب ّای کوک آهَزضی درس عربی ٍ

دیي ٍ زًذگی برای اًتطارات پَیص



الکترًٍیک

سابقِ ّوکاری با هجوَعِ ّای تیس َّضاى ،تالش



فارغ التحصیل

دبیر درس ديي ٍ زًذگي سال دّن ٍ يازدّن

ایویل masepidzad@gmail.com6
ضوارُ تواس 05501034324 6

آقای هیثن حسیي دبیر درس ادبیات ٍ زباى فارسي پیص داًطگاّي
خاًي
هتَلذ 9411

ّوىاری تا هذارعی در هٌاعك ّ ٍ 12ٍ3ٍ2ٍ1وچٌیي هذرط
داًؾگاُ خَارسهی ٍ ػضَ ّیت ػلوی گشیٌِ دٍ ٍ هذرط الوپیاد
ادتی در تْزاى ٍ وزج عاتمِ تالیف وتاب ّای آرایِ ادتی ٍ ستاى ٍ



فارسي

آقای علي اکبر
عستي
هتَلذ9431



زباى ٍ ادبیات



داًطجَی دکتری

ادتیات فارعی تزای هَعغاتی چَى تیغت ٍ داًؾٌاهِ ؽثِ لارُ

ایویل meisam_asemaneh@yahoo.com 6

شماره تماس 90942642090 :
دبیر درٍس زباى اًگلیسي سال سَم ٍچْارم
 29عال تذریظ درط ستاى اًگلیغی در هذارعی ّوچَى خَاجِ
ًصیزالذیي عَعی-رؽذ-حٌاى-ػالهِ عثاعثایی-هىتة الجَاد-
صٌؼتی ؽزیف-داًؼ -حٌاى

هترجوي زباى


اًگلیسي



ضٌبِ ٍ چْار ضٌبِ

کارضٌاسي

تذریظ آًالیي والط ّای وٌىَر هذارط صٌؼتی ؽزیف

ساعت تفريح سَم

هَلف عَاالت اهتحاًات ًْایی در ادٍار هختلف

آقای هیر سعیذ
قاضي
هتَلذ 9431

دبیر درٍس آهار ٍ هذلسازی ٍ رياضي اًساًي
 28عال عاتمِ تذریظ وٌىَر ٍ ریاضیات پایِ
ّوىاری تا هذارعی ّوچَى تالزالؼلَم (ع) – ؽْیذ تْؾتیً-ظام

اٍلیي  CDآهَسػ درٍط ریاضی در دتیزعتاى َّؽوٌذ تْزاى
کارضٌاسي

يکطٌبِ ٍ سِ ضٌبِ

هَلف جشٍات وٌىَر اًغاًی-دتیز رعوی هٌغمِ 9تْزاى -هَلف

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

هافی-رٌّوایاى ٍ ّوا

هذيريت هالي


اطالعات تواس05502044842 6
آقای هحوذ
سعیذ قبا
هتَلذ 9411

دبیر درٍس فلسفِ ٍ هٌطق عربي دّن رياضي
هذرط هذارعی چَى تالزالؼلَم (ع) – تْذیة – خَاجِ ًصیز
الذیي عَعی – داًؼ

هْجَریت صذق گشارّا-هٌاط تذاّت ٍ هٌغك-هٌظ صذق گشارُ
کارضٌاسي ارضذ


فلسفِ

ّای صَری در هٌغك ریاضی

دٍضٌبِ ٍ چْارضٌبِ

فْن حذیث – پارادٍوظ هجَْل هغلك -تىاهل هؼزفت تؾزی-

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

هَلف هماالت ٍ تحمیمات پشٍّؾی در سهیٌِ ّای رٍػ ؽٌاعی



اطالعات تواس 055030052016

Saeed.ghoba@gmail.com



آقای هصطفي
کريوي 

سابقِ ّوکاری با هَسساتی ّوچَى قلن چی
سِ ضٌبِ ّا

،فرزاًگاى ،زیي علن،سپْر داًص ٍ ابي سیٌا
کارضٌاس ارضذ
رٍاًطاسي


دارای تالیفات هتعذدی در زهیٌِ رٍاًطاسی



ایویل  karimi:mostafa1365:
ضوارُ تواس 055000083003

ساعت تفريح دٍم

هتَلذ 9413

دبیر درس جاهعِ ضٌاسي سال دّن ٍ يازدّن

آقای هرتضي دبیر درٍس ضیوي سال چْارم
گلطٌي هْر

ضٌبِ

کارضٌاس ارضذ

هَلف وتة ووه درعی ؽیوی ً ٍ 3ٍ2ٍ1ىات وٌىَر

اطالعات تواس055050550046

ساعت تفريح دٍم

هتَلذ 9433

 28عال عاتمِ تذریظ ؽیوی وٌىَر

هٌْذسي ضیوي



بیژى هٌَچْرياى

دبیر درٍس زيست ضٌاسي ٍ زهیي ضٌاسي ٍ اًساى ٍ هحیط زيست

50سال سابقِ تذریس درٍس زیست ضٌاسی ٍ زهیي

کوک آهَزضی برای درس زیست ضٌاسی 
دکتری


داهپسضکي

آقای ّادی

دبیر درٍس جغرافیا ٍ علَم اجتواعي

جغرافیا

 22عال عاتمِ هؾاٍرُ وٌىَر
ّوىاری تا هذارعی ّوچَى داًؼ-هاًذگار راسی -تالزالؼلَم-
ػزٍج
هَلف هماالت پضٍّؾی تزًاهِ ریشی در هاٌّاهِ جْاد
هَلف وتاب ّای آؽٌایی تا رؽتِ ّای داًؾگاّی در ّز عِ رؽتِ
ریاضی –تجزتی ٍ

آقای يسداى
ًجفي

اًغاًی

دبیر درٍس تاريخ ايراى ٍ جْاى ٍ تاريخ هعاصر

تاريخ ايراى در


دٍرُ اسالهي

Nagafi_1356@yahoo.com

يکطٌبِ ٍچْار ضٌبِ

اطالعات تواس

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

دتیز رعوی آهَسػ ٍ پزٍرػ -هٌغمِ

9تْزاى

هتَلذ 9431

داًطجَی دکتری

چْارضٌبِ

کارضٌاسي ارضذ

 26عال عاتمِ تذریظ در هذارط دٍلتی ٍ غیز دٍلتی

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

هتَلذ 9437



آدرس ایویل dr.manouchehrian@gmail.com 6

ضوارُ تواس 05500032538 6

عاقلي هقذم

ضٌبِ ّا

هتَلذ 9419

اًذیطِ ّاهَى ٍ دارای جسٍات تالیفی ٍ هتعذد

ساعت تفريح دٍم

ضٌاسی در هذارس هختلف از جولِ سیورغ پارس ٍ

آقای حجت

دبیر درس آهادگي دفاعي

ًذيوي

دٍرُ دیذُ آهَسػ ًظاهی در هٌاعك  12ٍ1آهَسػ ٍ پزٍرػ-
دٍرُ تخصصی عالح ؽٌاعی-دٍرُ تخصصی پذافٌذ غیز ػاهل-

هتَلذ 9431

هَلف هماالتی ّوچَى  :عاختار تغیج داًؼ آهَسی در هذارط ٍ
کارداًي

چْارضٌبِ



ساعت چْارم

دٍرُ تخصصی ضذ َّایی تَج – 23دٍرُ تىویلی اعالػات

فؼالیت ّای فزٌّگی هذارط تْزاى

کاهپیَتر

عزهزتی درط آهادگی دفاػی هٌغمِ  1تْزاى ٍ فزهاًذُ تغیج
داًؼ آهَسی ٍ فزٌّگیاى هٌغمِ  1تْزاى

آقای پرٍيس

دبیر ضیوي سال دّن ٍ سَم

ّذايت پٌاُ

عاتمِ فؼالیت ّایی ّوچَى جؼفز اعالهی-تالػ-عزٍػ-

هَلف وتة اًتؾارات عاد ٍ وتاب ّای ؽیوی وار دٍم ٍ عَم
دتیزعتاى
کارضٌاسي ضیوي

ضٌبِ ٍ سِ ضٌبِ

هتَلذ 9434

ساعت تفريح دٍم

فزساًگاى ٍ تالزالؼلَم (ع)

اطالعات تواس6

کاربردی


P.hedaydt53@gmail.com
آقای هْذی

دبیر درٍس ٌّذسِ ،جبرٍ احتوال

ٍاثقي

دتیزعتاى رؽذ 
کارضٌاسي



هٌْذسي


کطاٍرزی

اطالعات تواس 05500585583 6
mehdi.vaseghiii50@gmail.cim

ضٌبِ ٍ سِ ضٌبِ

دتیزعتاى ٍلیؼصز (ػج) دتیزعتاى ػالهِ اهیٌی دتیزعتاى فزساًگاى

ساعت تفريح دٍم ٍ سَم

هتَلذ 9431

ؽزٍع فؼالیت اس عال  ٍ 1375تذریظ در هذارعی ّوچَى

