
 بسوِ تعالی 

 99-99(   پایِ ّفتن  هدرسِ غیر دٍلتی پیام سال تحصیلی 1/7برًاهِ  ّفتگی کالس  )

 ساعت چْارم ساعت سَم ساعت دٍم ساعت اٍل ایام ّفتِ

 ٍرزش هعارف شٌبِ
 اهال

 ریاضی
 هْارت

 کار ٍ فٌاٍری ریاضی فَق هطالعات اجتواعی فیسیک یک شٌبِ

 ویشی قرآى ریاضی عربی دٍشٌبِ

 ٌّر ًگارش تفکر زیست سِ شٌبِ

 * فارسی زباى هطالعات اجتواعی چْارشٌبِ

 22232333تلفي  –دبیرستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ غیر دٍلتی پیام 

 بسوِ تعالی 

 99-99(   پایِ ّفتن  هدرسِ غیر دٍلتی پیام سال تحصیلی 3/7برًاهِ  ّفتگی کالس  )

 عت چْارمسا ساعت سَم ساعت دٍم ساعت اٍل ایام ّفتِ

 هعارف ریاضی قرآى شٌبِ
 هْارت

 اهال

 هطالعات اجتواعی تفکر فیسیک ریاضی فَق یک شٌبِ

 عربی ًگارش هطالعات اجتواعی شیوی دٍشٌبِ

 ریاضی فارسی زیست ٌّر سِ شٌبِ

 * ٍرزش کار ٍ فٌاٍری زباى چْارشٌبِ

 22232333تلفي  –دبیرستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ غیر دٍلتی پیام 

 بسوِ تعالی 

 99-99(   پایِ ّفتن  هدرسِ غیر دٍلتی پیام سال تحصیلی 2/7برًاهِ  ّفتگی کالس  )

 ساعت چْارم ساعت سَم ساعت دٍم ساعت اٍل ایام ّفتِ

 عربی قرآى شٌبِ
 هْارت

 ریاضی
 اهال

 ریاضی فَق فیسیک زباى هطالعات اجتواعی یک شٌبِ

 هعارف شیوی ٍرزش هطالعات اجتواعی دٍشٌبِ

 زیست ریاضی ًگارش تفکر سِ شٌبِ

 * کار ٍ فٌاٍری ٌّر فارسی چْارشٌبِ

 22232333تلفي  –دبیرستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ غیر دٍلتی پیام 



 

 

 بسوِ تعالی 

 99-99(   پایِ ّفتن  هدرسِ غیر دٍلتی پیام سال تحصیلی 4/7برًاهِ  ّفتگی کالس  )

 ساعت چْارم ساعت سَم ساعت دٍم ساعت اٍل ایام ّفتِ

 زیست هعارف ریاضی قرآى شٌبِ

 کار ٍ فٌاٍری هطالعات اجتواعی فیسیک یک شٌبِ
 اهال

 هْارت

 ریاضی ًگارش تفکر ٌّر دٍشٌبِ

 هطالعات اجتواعی شیوی فارسی ٍرزش سِ شٌبِ

 * عربی ریاضی فَق زباى چْارشٌبِ

 22232333تلفي  –دبیرستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ غیر دٍلتی پیام 

 

 بسوِ تعالی 

 99-99(   پایِ ّفتن  هدرسِ غیر دٍلتی پیام سال تحصیلی 3/7برًاهِ  ّفتگی کالس  )

 ساعت چْارم ساعت سَم ساعت دٍم ساعت اٍل ایام ّفتِ

 زیست هعارف تفکر شٌبِ
 اهال

 هْارت

 فیسیک هطالعات اجتواعی ریاضی فَق زباى یک شٌبِ

 ًگارش عربی شیوی قرآى دٍشٌبِ

 ریاضی ٍرزش ٌّر فارسی ِ شٌبِس

 * هطالعات اجتواعی ریاضی کار ٍ فٌاٍری چْارشٌبِ

 22232333تلفي  –دبیرستاى دٍرُ اٍل هتَسطِ غیر دٍلتی پیام 

 

 

 


