
 

   2042 -2041 سال تحصیلی                                 زمانبدی کالس های آموزشیبرنامه 

 تجربي دوازدهم دوازدهم رياضي يتجرب ازدهمي رياضي ازدهمي يدهم تجرب رياضي دهم ساعت ایام هفته

به
شن

 

 (یحیرتش(یآزمون هفتگ تشریحی((آزمون هفتگی دلیقو آقای – یشناس ستیز احمدنژاد آقای –هندسه آمار/  یحسن خیش یآقا -و نگارش   یفارس یحسن خیش یآقا -و نگارش   یفارس 51/7 – 51/9

 دلیقو آقای – یشناس ستیز آقای سعداللهی –هندسه  یحسن خیش یآقا-و نگارش   یفارس یحسن خیش یآقا-و نگارش  یفارس فروز یدریح آقای – یو زندگ نید حیدری فروز آقای – یو زندگ نید 51/9 – 55

 یحسن خیش یآقا-فارسی یحسن خیش یآقا-فارسی دلیقو آقای – یشناس ستیز احمدنژاد یآقا –هندسه  پناه تیهدا آقای – یمیش پناه تیهدا آقای – یمیش 51/55 – 51/51

 آقای علیپور –شیمی  آقای علیپور –شیمی  پناه تیهدا آقای – یمیش پناه تیهدا آقای – یمیش دلیقو آقای – یشناس ستیز احمدنژاد آقای – هندسه 53/55 – 53/55

به
شن

یك
 

 آقای علیپور –شیمی  آقای علیپور –شیمی  یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف یبدن تیترب تربیت بدنی 51/7 – 51/9

 یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف یبدن تیترب یبدن تیترب آقای قاضی –ریاضی  آقای قاضی –ریاضی  51/9 – 55

 یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف دلیقو آقای – یشناس ستیز ینادر آقای –حسابان  آقای قاضی –ریاضی  آقای قاضی –ریاضی  51/55 – 51/51

 دلیقو آقای – یشناس ستیز ینادر آقای –حسابان  دارش آقای  –زمین شناسی  آقای دارش –زمین شناسی  یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف 53/55 – 53/55

به
شن

دو
 

 ذوالقدر آقای – یعرب ذوالقدر آقای – یعرب ینادر  آقای – یاضیر ینادر آقای –حسابان  یسمنبر آقای –تفکر و سواد رسانه  ای سمنبریآق –تفکر و سواد رسانه  51/7 – 51/9

 ینادر آقای – ریاضی پورآقای اسدیان  –دین و زندگی  پناه تیهدا آقای – یمیش پناه تیهدا آقای – یمیش یعزت آقای – یسیزبان انگل یعزت آقای – یسیزبان انگل 51/9 – 55

 پور انیاسد آقای – یو زندگ نید ینادر  آقای –حسابان  یعزت آقای – یسیزبان انگل یعزت آقای – یسیزبان انگل پناه تیهدا آقای – یمیش پناه تیهدا آقای – یمیش 51/55 – 51/51

 ینادر  آقای – یاضیر یعزت آقای – یسیزبان انگل پناه تیهدا آقای – یمیش -آز  پناه تیهدا آقای – یمیش -آز  دارش آقای – ایجغراف دارش آقای –جغرافیا  53/55 – 53/55

به
شن

ه 
س

 

 یحسن خیش یآقا-یفارس یسعدالله آقای –هندسه  یعزت آقای – یسیزبان انگل یعزت آقای – یسیزبان انگل یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف 51/7 – 51/9

 یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف یحسن خیش یآقا-و نگارش   یفارس یحسن خیش یآقا-و نگارش   یفارس یعزت آقای – یسیزبان انگل یعزت آقای – یسیانگل زبان 51/9 – 55

 یعزت آقای – یسیزبان انگل یحسن خیش یآقا-یفارس ینادر  آقای – یاضیر ینادر آقای –حسابان  یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف 51/55 – 51/51

 ینادر آقای –تست و نکته کنکور  ینادر آقای –تست و نکته کنکور  یبهشت آقای – کیزیف یبهشت آقای – کیزیف یحسن خیش یآقا - و نگارش  یفارس یحسن خیش یآقا - و نگارش  یفارس 53/55 – 53/55

به
شن

ار
چه

 

 دلیقو آقای – یشناس ستیز آفای محمدنژاد –گسسته  ینادر  آقای – یاضیر احمدنژاد آقای – آمارواحتمال (یحیتشر - یتست)ین هفتگآزمو تشریحی( -تستی (آزمون هفتگی 51/7 – 51/9

 ینادر  آقای – یاضیر محمدنژاد آفای –گسسته  ذوالقدر آقای – یعرب ذوالقدر آقای – یعرب دلیقو آقای – یشناس ستیز احمدنژاد آقای –هندسه  51/9 – 55

 دلیقو آقای – یشناس ستیز ینادر آقای –حسابان  فروز یدریح آقای – یو زندگ نید حیدری فروز آقای – یو زندگ نید ذوالقدر آقای – یعرب ذوالقدر آقای – یعرب 51/55 – 51/51

 پوریعل آقای – یمیش پوریعل آقای – یمیش تشریحی( - تستی(آزمون هفتگی تشریحی( -تستی (آزمون هفتگی یقاض آقای – یاضیر یقاض آقای – یاضیر 53/55 – 53/55
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