
 

 69کالسی تابستان برنامه 
 

 
 

 (دبیرستان غیردولتی باقرالعلوم )ع 

 انساني چهارم  رياضي چهارم  انساني  يازدهم يازدهم تجربي رياضي يازدهم انساني م ده /تجربيرياضي م ده ساعت ايام هفته

ٌبِ
ش

 

 60:9الی  0088
 

 - یویابراّ آقای – لیفراًسید

 - یویابراّ آقای – لیفراًسید 8098:الی  60:9

ٌبِ
كش

ی
 

 یقاض آقای –یاضیر آقای سلیواًی –فیسیک  علًم ي فىًن   یمیش  یمیش  یعرب ریاضی   60:9الی  0088

 پَر اىیاسد آقای –هعارف  یواًیسل آقای – کیسیف  یعرب یاضیر حسابان   ریاضی ي آمار   یمیش 8098:الی  60:9

 یشْباز آقای – یعرب پَر اىیاسد آقای –هعارف   یاضیر  کیسیف  کیسیف علًم ي فىًن   یسیاوگلزبان  2028:الی  089::

 یشْباز آقای – یعرب یسیهشاٍرُ ٍ برًاهِ ر  5:الی 2:/59

ٌبِ
ٍش

د
 

 هقدم آقای –یجغراف یعست آقای – یسیزباى اًگل  یعرب یاضیر حسابان   یزبان فارس ، وگارش / َىذسٍ  ستیز 60:9الی  0088

 آقای عستی –زباى اًگلیسی آقای ذٍالقدر – یعرب یزبان فارس یشىاس ستیز َىذسٍ   یسیزبان اوگل   یاضیر 8098:الی  60:9

 رهضاى زادُ آقای – یعوَه اتیادب آقای پیام –ٌّدسِ تحلیلی   یسیزبان اوگل یشىاس هیزم آمار ي احتمال  مىطق   کیسیف 2028:الی  089::

 قبا آقای –فلسفِ  امیپ آقای – یلیٌّدسِ تحل  5:الی 2:/59

ٌبِ
 ش

سِ
 

 آقای قبا –فلسفِ  آقای گلشٌی هْر  -شیوی   یاضیر  کیسیف  کیسیف تاریخ ملل  یمیش 60:9الی  0088

 یقاض یآقا  - یاضیر هْر یگلشٌ یآقا  - یویش تاریخ ملل یشىاس ستیز آمار ي احتمال َىذسٍ/ داستان وًیسی  کیسیف 8098:الی  60:9

 یقاض یآقا  -آهار  ٍ اقتصاد یبْشت آقای – پایِ کیسیف داستان وًیسی  یمیش  یمیش  یعرب / َىذسٍ  ستیز 2028:الی  089::

 یشْباز آقای – یعرب یخاً يیحس یآقا –یعوَه اتیادب  5:الی 2:/59

ٌبِ
رش

چْا
 

 برگساری اردي َای تفریحی,یاستفادٌ از اماکه يرزش 60:9الی  0088
 ي سًوااستخر  –فًتسال  –فًتبال 

 ي ...  یگرد عتیپارس ي طب یبال کًَستان، دَکذٌ آب ىتی، سًرتمٍ تُران ، پامامسادٌ صالح)ع( 

 یخاً يیحس یآقا –اختصاصی اتیادب آقای ّاشن زادُ –گسستِ 

 یخاً يیحس یآقا –یاختصاص اتیادب آقای ّاشن زادُ –گسستِ  8098:الی  60:9

 رهضاى زادُ آقای – یعوَه اتیادب ابراّیوی آقای – لیفراًسید 2028:الی  089::

 هشاٍرُ ٍ برًاهِ ریسی ابراّیوی آقای – ریاضی پایِ 5:الی 2:/59


