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 چهارم انساني رياضيچهارم  انسانييازدهم  يتجرب ازدهمي رياضي يازدهم م انسانيهد / تجربيرياضي همد ايام هفته

نبه
ش

 

 یرٍاًشٌاس  ِیپا  کیسیف  فلسفِ  زیست شٌاسی جبرٍاحتوال   فارسی  یتفکر ٍ سَادرساًِ ا

 فلسفِ   لیفراًسید فارسی  کیسیف  کیسیف یتفکر ٍ سَادرساًِ ا   / ٌّدسِ  ستیز

 یاختصاص اتیادب  لیفراًسید  اًساى ٍ هحیط زیست شیوی شیوی هٌطق  کیسیف

 اختصاصی  اتیادب  یویش  یعرب زهیي شٌاسی ٌّدسِ  اقتصاد شیوی

نبه
كش

ي
 

 ٍ آهار  یاضیر فیسیک  علَم ٍ فٌَى  یاضیر ستیز طیاًساى ٍ هح  یعرب ریاضی  

 هعارف   کیسیف  یعرب ستیز طیاًساى ٍ هح حساباى   ریاضی ٍ آهار   یفارس

  یعرب هعارف  ی ٍ آهاراضیر فارسی فارسی ًگارش    یاضیر

  یعرب  یسیزباى اًگل تربیت بدًی –سالي شَشتری  تربیت بدًی –سالي شَشتری  تربیت بدًی –سالي شَشتری  ٍ جْاى  راىیا خیتار فیسیک

نبه
وش

د
 

 یجغراف  یسیزباى اًگل فلسفِ   یعرب  یعرب عربی  شیوی

  زباى اًگلیسی  یعرب ایجغراف آزهایشگاُ علَم تجربی /یویش یعلَم تجرب شگاُی/ آزهایویش  هٌطق عربی

  یعوَه اتیادب ٌّدسِ تحلیلی   یسیزباى اًگل  یعرب  یعرب ٍ استاى  یعوَه یجغراف  زباى اًگلیسی

 فلسفِ  یلیٌّدسِ تحل ٍ جْاى  راىیا خیتار زباى اًگلیسی زباى اًگلیسی  زباى اًگلیسی ٍ استاى  یعوَه یجغراف

نبه
 ش

سه
 

  یعرب شیوی  ٍ آهار یاضیر  کیسیف  کیسیف ی جاهعِ شٌاس ًگارش 

 یعلَم اجتواع  یویش یرٍاًشٌاس  ًگارش  ًگارش ریاضی ٍ آهار   کیسیف

 ٍ اقتصاد  یاضیر  عوَهی اتیادب  یجاهعِ شٌاس  کیسیف  کیسیف علَم ٍ فٌَى  / ٌّدسِ  ستیز

 ریاضی   یعوَه اتیادب علَم ٍ فٌَى   یشٌاس ستیز / ٌّدسٍِاحتوال آهار یبدً تیترب –سالي آزادگاى  یبدً تتربی –سالي آزادگاى 

نبه
رش

چها
 

  یسیزباى اًگل گسستِ  ًگارش  یاضیر حساباى   یزًدگ ٍ يید  یسیزباى اًگل

  یشٌاس خیتار گسستِ   یسیزباى اًگل یاضیر حساباى    یسیزباى اًگل  یٍ زًدگ يید

  یعوَه اتیادب  لیفراًسید  یٍ زًدگ يید  یسیزباى اًگل  یسیزباى اًگل ٍ جْاى  راىیا خیتار   یاضیر

  یسیهشاٍرُ ٍ برًاهِ ر  ریاضی پایِ هلل خیتارکارگاُ ًَیسٌدگی  /  هعاصر خیتار هعاصر خیتار /  کارگاُ ًَیسٌدگی هلل خیتار یدفاع یآهادگ

 ** هشاٍرُ ٍ برًاهِ ریسی  ٍ جْاى  راىیا خیتار یٍ زًدگ يید یٍ زًدگ يید یدفاع یآهادگ یشگاّیعلَم آزها
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