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کالس/نام دبیرنام کالس
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   الی 11:00
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13:00

   الی    13:00
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   الی    07:30
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   الی   09:15

10:45
12:30الی    11:00

   الی    12:30

13:00

   الی    13:00

14:30
12:30الی    10:4511:00الی      09:0009:15الی       07:30

   الی    12:30

13:00

   الی    13:00

14:30

   الی    07:30

09:00

   الی   09:15

10:45

   الی 11:00

12:30

   الی    12:30

13:00

   الی    13:00

14:30

   الی    07:30

09:00
12:30الی    10:4511:00الی      09:15

   الی    12:30

13:00

منطقاقتصادنگارشجغرافیزبان-تاریخدینی-دفاعیریاضیریاضی تاریخریاضیرسانهفنونورزشزباندینیفارسیدرس
عربیجامعهدفاعی

پورپاکامیریمحتشمیمعظمیواعظی-عطاءالهیفضلیمشروحیمشروحی عطاءالهیمشروحیاسالمی کوشکیریخته گرواعظیفضلیشریفدبیر
یوسفیعباسیامیری

جامعهاقتصادریاضی-دینیریاضیزبان-تاریخنگارشدفاعی-ریاضیرسانهفنونتاریخفارسیدینیورزشزباندرس
جغرافیمنطقعربیدفاعی

عباسیامیریمشروحی-فضلیمشروحیواعظی-عطاءالهیکوشکیامیری-مشروحیاسالمی کوشکیعطاءالهیمحتشمیفضلیریخته گرواعظیدبیر
پورعلیپورپاکیوسفیامیری

فنونجغرافیریاضیدینیرسانهزبان-تاریخاقتصادریاضیریاضی زبانورزشفارسیتاریخدرس
منطق

نگارشدفاعی-دینی
دفاعیعربیجامعه

کوشکیمعظمیمشروحیفضلیاسالمی واعظی-عطاءالهیامیریمشروحیمشروحی واعظیریخته گرشریفعطاءالهیدبیر
پورپاک

محتشمییوسفی
امیرییوسفیعباسی

عربینگارشرسانهریاضی-دینیفنونجغرافیتاریخدفاعی-ریاضیزبان-تاریخریاضیاقتصاددینیفارسیزبانورزشدرس
جامعهدفاعیمنطق

یوسفیپورپاکاسالمی مشروحی-فضلیکوشکیمعظمیعطاءالهیامیری-مشروحیواعظی-عطاءالهیمشروحیامیریفضلیشریفواعظیریخته گردبیر
عباسیامیریپورپاک

جامعهزبان-جامعهفنوندینیزبانفلسفهورزش فنوننگارشریاضیجغرافیفارسیرواندرس
عربی

کارآفرینیمحیط زیست
تاریخدینیتاریخ-جغرافی

عطاءالهیواعظی-عطاءالهینورعلیوزیریواعظیپورپاکریخته گرنورعلی نورعلیمشروحیپورعلیکوشکیعباسیدبیر
یوسفی

پورعلیاسالمی
شفاهی-کاوهوزیریکاوه-پورعلی

رواندینیتاریخزبانفنوندینیعربی فنوننگارشفارسیزبان-جامعهورزشجغرافیجامعهریاضیکارآفرینیدرس
محیط زیستتاریخ-جغرافی

فلسفه

ریخته گرپورعلیعطاءالهیمشروحیفضلیدبیر

-عطاءالهی

عباسیوزیریمشروحیواعظینورعلیوزیرییوسفینورعلی نورعلیکوشکیواعظی
اسالمیکاوه-پورعلی

پورپاک

تاریخکارآفرینیرواندینیعربیزبان-جامعه فنوننگارشفلسفهورزشفنونزبانفارسیریاضیجامعهجغرافیدرس 
دینیتاریخ-جغرافیمحیط زیست

اسالمیپورعلیعباسیوزیرییوسفیواعظی-عطاءالهینورعلی نورعلیپورپاکریخته گرنورعلیواعظیکوشکیمشروحیعطاءالهیپورعلیدبیر
وزیریکاوه-پورعلیاسالمی

دینیتاریخجغرافیفنوننگارش کارآفرینیعربیزبانورزشفنونزبان-جامعهفلسفهجامعهفارسیروانریاضیدرس
محیط زیستتاریخ-جغرافیدینی

پورپاکعطاءالهیکوشکیعباسیمشروحیدبیر

-عطاءالهی

وزیریمشروحیپورعلینورعلی نورعلیفضلییوسفیواعظیریخته گرنورعلیواعظی
اسالمیکاوه-پورعلیوزیری

جامعهجغرافیفنوندرس

-جامعه

زبانزباندینیعربیدینینگارشتاریخفارسیریاضیفلسفهسالمتمدیریت
آزمون-مدیریتمطالعات فرهنگیورزش

پشتیبان-شفاهیشفاهیشفاهیدیلمیدیلمیوزیرییوسفیوزیریکوشکیمعظمیکوشکیامیریپورپاکاسالمیعباسیعباسیپورعلیکوشکیدبیر

.دروس فوق برنامه به رنگ آبی  کنکور به رنگ قرمز و دروس موظفی را به رنگ سیاه درج فرماییدمهر وامضاء: .........................  تاریخ : ....................... مهر و امضاء                       نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول دوره دوم متوسطه نظری: ..................  توران ضیاء مطلق         تاریخ  : .نام و نام خانوادگی مدیر 

2یازدهم

4یازدهم

دوازدهم

 تهران4                                منطقه98-99فرهنگ آل یاسین                                  سال تحصیلی:                                                                 برنامه هفتگی دبیرستان 

14:30 الی 13:00                  ساعت چهارم  13:00 الی 12:30            ساعت نماز 12:30 الی  11:00         ساعت سوم 10:45 الی 09:15        ساعت دوم  09:00 الی 07:30:                            ساعت اول 

زمان/ روزهای هفته 

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1دهم

2دهم

3دهم

4دهم

3یازدهم

1یازدهم



ساعت پنجم

   الی    13:00

14:30

.دروس فوق برنامه به رنگ آبی  کنکور به رنگ قرمز و دروس موظفی را به رنگ سیاه درج فرمایید

 تهران4                                منطقه98-99فرهنگ آل یاسین                                  سال تحصیلی:                                                                 برنامه هفتگی دبیرستان 

14:30 الی 13:00                  ساعت چهارم  13:00 الی 12:30            ساعت نماز 12:30 الی  11:00         ساعت سوم 10:45 الی 09:15        ساعت دوم  09:00 الی 07:30:                            ساعت اول 

چهارشنبه


