
     

 دوازدهم ریاضی  کالس دوازدهم تجربی کالس دوازدهم انسانی کالس یازدهم ریاضی کالس یازدهم تجربی کالس کالس یازدهم انسانی کالس دهم ریاضی کالس دهم تجربی کالس دهم انسانی زنگ ایام هفته

 شنبه

 ضیمی پیص بُار فیسیک میرزایی  عبذاللُیزبان  يرزش سبسی فلسفٍ جعفری عربی پارسا فیسیک محمذی آمادکی دفاعی قىذی اول

 فیسیک میرزایی بُذاضت کاردان  يرزش سبسی ضیمی پیص بُار زبان عبذاللُی فیسیک محمذی زیست صابری عربی پارسا دوم

 زمیه ضىاسی کاردان زیست صابری دیىی ي قران بىایی زبان عبذاللُی عربی پارسا دیىی جعفری سوم
 يرزش سبسی

 عربی کبریایی
 اجتماعی محمذی

 يرزش سبسی اجتماعی محمذی

 چهارم
 وگارش آخرتی

 زیست صابری 
 کارگاٌ کارآفریىی زبان عبذاللُی

 بُذاضت کاردان  فلسفٍ جعفری  عربی کبریایی
 زبان عبذاللُی  

 

 یكشنبه

 حسابان وگُذار ریاضی رئًفی وژاد فارسی آخرتی ابان عرضیحس زمیه فخرآبادی فىًن ادبی متقی ریاضی حکمت پًر ضیمی زاَذی مىطق جعفری اول

 وگُذار حسابان ریاضی رئًفی وژاد وگارش آخرتی فارسی متقی محیط زیست وسادی دیىی ي قرآن بىایی ضیمی زاَذی ریاضی عرضی جغرافی فخرآبادی دوم

 فیسیک میرزایی ضیمی ابراَیمی بُذاضت وسادی دیىی ي قران بىایی ریاضی رئًفی وژاد محیط زیست فخرآبادی فارسی آخرتی فیسیک محمذی فىًن ادبی متقی سوم

 چهارم
 دیىی جعفری

 گسستٍ صیادی فیسیک میرزایی دیىی ضریف ضیمی ابراَیمی ریاضی رئًفی وژاد  یوگارش آخرت جغرافی فخر آبادی
 

 دوشنبه

 عربی کبریایی ضیمی ابراَیمی زبان طاَری عربی صبًری زبان باعباوی فارسی رمضاوی  فیسیک محمذی وگارش اسماعیلی فارسی متقی اول

 زبان باغباوی  زبان طاَری عربی کبریایی ضیمی ابراَیمی فیسیک محسىی عربی صبًری ریاضی حکمت پًر فیسیک محمذی زبان مُذیان دوم

 ریاضی  بُمىی آمادگی دفاعی قىذی زبان مُذیان ریاضی عرضی سوم
  کارگاٌ کارآفریىی

   فیسیک محسىی
 وگارش اسماعیلی

  وگارش اسماعیلی

 چهارم
  آمادگی دفاعی قىذی زبان مُذیان

    فیسیک محسىی وگارش رمضاوی
 َىذسٍ بُمىی

  َىذسٍ بُمىی  زبان مُذیان 

 سه شنبه

   دیىی ضریف تاریخ رضائیان  ضیمی پیص بُار  تاریخ راحمی جغرافی قىذی ضیمی زاَذی ریاضی عرضی اول

 دیىی ضریف جغرافی قىذی ضیمی زاَذی ریاضی عرضی تاریخ راحمی دوم
 کارگاٌ کارآفریىی

 ضیمی پیص بُار  اجتماعی محمذی  تاریخ رضائیان
 آزمایطگاٌ ترازیان

 سوم
 عبذاللُیزبان  تفکر ي سًاد رساوٍ آزمایطگاٌ ترازیان تاریخ راحمی

 ضیمی پیص بُار فیسیک میرزایی جغرافی قىذی حسابان عرضی تاریخ رضائیان
 تاریخ راحمی آزمایطگاٌ ترازیان تفکر ي سًاد رساوٍ تفکريسًاد رساوٍ 

 ریاضی حکمت پًر   چهارم
 آزمایطگاٌ ترازیان جغرافی قىذی

 
 زبان طاَری زادٌ جامعٍ ريالفقار

 فیسیک میرزایی
  زبان طاَری  جامعٍ ريالفقارزادٌ

 چهارشنبه

 َىذسٍ بُمىی فارسی حسه زادٌ  محیط زیست وسادی فارسی اسماعیلی رياوطاوسی اسالمی يرزش َاضمی دیىی ابراَیمی جامعٍ ريالفقارزادٌ اول

 فارسی اسماعیلی دیىی براَیمی ادبی حسه زادٌ فىًن فیسیک محسىی ت صابریسزی جامعٍ ريالفقارپًر َىذسٍ بُمىی يرزش َاضمی اقتصاد اسالمی دوم

 دیىی ابراَیمی زیست خادمی جامعٍ ريالفقارپًر آمار بُمىی فیسیک محسىی يرزش َاضمی فیسیک محمذی فارسی اسماعیلی اقتصاد اسالمی سوم

   ریاضی بُمىی فیسیک محسىی ریاضی رئًفی وژاد  دیىی ابراَیمی  يرزش َاضمی چهارم

 شنبهپنج 

 زبان باغباوی   آمار بُمىی      اول

    دوم
 ریاضی بُمىی 

 َىذسٍ صیادی  
 

 حسابان وگُذار زیست خادمی
 ریاضی بُمىی  

 حسابان وگُذار         سوم
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