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 شنبه

 زیست دکتر خالقی شیمی ایوبی دیفرانسیل زبان صفر حسابان مسائلی ریاضی میردامادي عربی علی اکبري ریاضی عندلیب فیزیک موسوي زاده

 ریاضی مسائلی دیفرانسیل ایوبی خالقی  شیمی يردامادیجبر م زبان صفر عربی علی اکبري زیست دکتر فیزیک موسوي زاده ریاضی عندلیب

 ریاضی مسائلی يگسسته میرداماد دیفرانسیل ایوبی زبان معارف حقیقی کارآفرینی و تولید زیست دکتر ریاضی عندلیب فیزیک موسوي زاده

 شیمی / معارف گسسته میردامادي(تک زنگ) گسسته میردامادي(تک زنگ) یحسابان مسائل کارآفرینی و تولید معارف حقیقی زبان صفر ورزش ورزش

 

 یکشنبه

 یک بت شکنفیز زبان عطایی هندسه فریدنی یحسابان مسائل انسان و محیط زیست زبان صفر فیزیک نجارنژاد رسانه آزمایشگاه تیموري

 زبان عطایی هندسه فریدنی فیزیک بت شکن يردامادیجبر م حسابان مسائلی زبان صفر فیزیک نجارنژاد آزمایشگاه تیموري رسانه

 شکن فیزیک بت زبان عطایی عربی علی اکبري انسان و محیط زیست بخت آورتاریخ    فیزیک نجارنژاد آزمایشگاه تیموري /حق تالوتهندسه عرب دینی مکملی

 زبان عطایی فارسی جعفرپور فیزیک بت شکن بخت آور تاریخ  ریاضی میردامادي آزمایشگاه تیموري دینی مکملی عربی علی اکبري / حق تالوتهندسه عرب

 

 دوشنبه

    حقیقی فیزیک اشتیاقی میرداماديریاضی  عندلیبریاضی  فیزیک موسوي زاده جغرافی مدرس

    يالر نیزم فیزیک اشتیاقی میرداماديریاضی  عندلیب ریاضی  درسجغرافی م فیزیک موسوي زاده

    یاقیاشت کیزیف جبر میردامادي زمین الري جغرافی مدرس فیزیک موسوي زاده ریاضی عندلیب

    آزمایشگاه(تک زنگ) آزمایشگاه(تک زنگ) زیست فرحبخش ورزش  شاکريشیمی 

 

 سه شنبه

 شیمی خالقی فیزیک جونبخش میردامادي گسسته همایونی یمیش حسابان مسائلی نگارش گودرزي شیمی موسوي هندسه عرب ادبیات نبوي

 فارسی جعفرپور فیزیک جونبخش خالقی  شیمی یحسابان مسائل همایونی شیمی شیمی موسوي قرآن مکملی/حق تالوت ادبیات نبوي هندسه عرب

 ریاضی مسائلی خالقی  شیمی فارسی جعفرپور گودرزي/شیمی می/گودرزيشی شیمی موسوي ادبیات نبوي مکملی شاکريشیمی 

  معارف بزرگ پور معارف بزرگ پور ورزش زمین الري انسان و محیط زیست رسانه موسويشیمی  

 

 چهارشنبه

 زیست دکتر دیفرانسیل ایوبی هندسه فریدنی یاقیاشت کیزیف هندسه /فیزیک فیزیک نجارنژاد عندلیبریاضی  زبان قوامی دفاعی

 زیست دکتر هندسه فریدنی دیفرانسیل ایوبی يهندسه اشتر فیزیک اشتیاقی تاریخ بخت آور فیزیک نجارنژاد ریاضی عندلیب زبان قوامی

 زمین الري دیفرانسیل ایوبی زبان قوامی هندسه  / کیزیف / فیزیکهندسه  فیزیک نجارنژاد زیست دکتر دفاعی ریاضی عندلیب

 عربی م علی اکبري عربی م علی اکبري زبان قوامی کارآفرینی و تولید شورز ورزش   

 پنجشنبه

    ادبیات جعفرپور شیمی همایونی زیست فرحبخش دفاعی موسوي شیمی  ادبیات نبوي

    شیمی همایونی ادبیات جعفرپور زیست فرحبخش شیمی موسوي ادبیات نبوي  عربی علی اکبري

    عربی م علی اکبري عربی م علی اکبري ادبیات جعفرپور ادبیات نبوي موسوي  شیمی شاکريشیمی 

         


