
ساعت  هفتم هشتم نهم دهم انسانی دهم ریاضی دهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی هم ریاضیددواز 1دوازدهم تجربی  2دوازدهم تجربی 

 کالس

روزهای 

 هفته

 دوشنبه  فارسی فارسی MSC MSC پیام پیام ورزش ورزش ورزش ورزش زبان زبان عربی عربی عربی عربی فیزیک فیزیک شیمی شیمی ریاضی ریاضی

  اسالمیک اسالمیک عربی عربی MSC MSC دینی دینی آزمایشگاه آزمایشگاه ورزش ورزش فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک سالمت سالمت ریاضی ریاضی زبان زبان

  زبان زبان هنر هنر ورزش ورزش عربی عربی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی MSC دینی MSC دینی دینی MSC دینی MSC فیزیک فیزیک

MSC دینی ورزش ورزش ورزش ورزش گسسته گسسته فیزیک فیزیک دینی MSC دینی MSC اجتماعی اجتماعی زبان زبان عربی عربی خیاطی خیاطی  

 سه شنبه  قران کار ریاضی تفکر ریاضی ریاضی MSC رسانه.شهره عربی عربی عربی عربی شیمی شیمی شیمی شیمی زبان زبان زبان زبان سالمت سالمت

  ریاضی ریاضی اسالمیک اسالمیک هنر هنر زبان زبان زبان زبان زیست زیست آمار آمار ریاضی ریاضی هویت مدیریت هویت مدیریت شیمی شیمی

  هنر هنر ریاضی ریاضی زبان زبان جامعه جامعه هندسه آزمایشگاه آزمایشگاه زمین زمین زمین زمین حسابان حسابان سالمت سالمت عربی عربی

  MSC MSC نگارش نگارش اجتماعی اجتماعی آمار آمار فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک زبان زبان زبان زبان عربی عربی زیست ریاضی ریاضی زیست

 چهارشنبه  علوم علوم زبان زبان اسالمیک اسالمیک عربی عربی شیمی شیمی شیمی شیمی فارسی  فارسی فارسی  فارسی هندسه هندسه فیزیک فیزیک زیست زیست

  زبان زبان عربی عربی فارسی فارسی منطق منطق فارسی  فارسی فارسی  فارسی فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک شیمی شیمی زیست زیست ریاضی ریاضی

  ورزش ورزش علوم علوم زبان زبان فنون فنون اسالمیک اسالمیک اسالمیک اسالمیک حسابان حسابان زیست زیست فیزیک فیزیک شیمی شیمی فارسی  فارسی

  عربی عربی اجتماعی اجتماعی علوم علوم اسالمیک اسالمیک ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی زبان زبان زبان زبان فارسی  فارسی فارسی  فارسی فیزیک فیزیک

 پنج شنبه  نگارش نگارش ریاضی ریاضی نگارش نگارش زبان زبان زبان زبان زیست زیست اسالمیک اسالمیک اسالمیک اسالمیک گسسته هندسه عربی عربی شیمی شیمی

  ریاضی ریاضی عربی قران قران کار نگارش نگارش ریاضی  رسانه ریاضی رسانه شیمی شیمی شیمی شیمی زبان زبان زبان زبان زیست زیست

  ریاضی زبان زبان کار عربی عربی تاریخ آمار شیمی شیمی شیمی شیمی کار تاریخ کار تاریخ حسابان حسابان زیست زیست اسالمیک اسالمیک

  عربی عربی پیام پیام ریاضی ریاضی اقتصاد اقتصاد فتوشاپ فتوشاپ زبان زبان آزمایشگاه محیط آزمایشگاه محیط اسالمیک اسالمیک اسالمیک اسالمیک هویت مدیریت

 جمعه  علوم علوم فارسی فارسی زبان مشاور تاریخ تاریخ عربی نگارش عربی نگارش نگارش عربی نگارش عربی شیمی شیمی ریاضی ریاضی ورزش ورزش

  پیام پیام ورزش ورزش علوم علوم زبان جغرافی زبان جغرافی جغرافی زبان هندسه هندسه ریاضی ریاضی نگارش عربی نگارش عربی عربی نگارش

  تفکر عربی علوم علوم عربی ریاضی فارسی  فارسی فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک حسابان آزمایشگاه زیست زیست ورزش ورزش ورزش ورزش زبان زبان

 

 


