
 ه نام خداوند جان و خردب

 تمفه سکال برنامه هفتگی

 هدفهوشمند غيردولتی دبيرستان 

 1044-1041 لیيال تحصس

 

 جلسات درسی

 

 ايام هفته

 زنگ اول

 03:4تا  8

 زنگ دوم

 11319تا  0309

 زنگ سوم

 :1تا  113:4

 ریاضی شنبه

 زبان انگلیسی

***** 

 تفکر و سبک زندگی

 علوم تجربی

 عربی قرآن فارسیادبیات  يکشنبه

 زبان انگلیسی دوشنبه

 کار و فناوری

***** 

 فرهنگ و هنر

 ریاضی

 تربیت بدنی و سالمت ادبیات فارسی سه شنبه

 ریاضی

***** 

 ساعت گفتگو

 مطالعات اجتماعی پیام های آسمان علوم تجربی چهارشنبه

 

 هدف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماست



 نام خداوند جان و خرده ب

 A تمشه سکال برنامه هفتگی

 هدفهوشمند غيردولتی دبيرستان 

 1044-1041 لیيال تحصس

 

 جلسات درسی

 

 ايام هفته

 زنگ اول

 03:4تا  8

 زنگ دوم

 11319تا  0309

 زنگ سوم

 :1تا  113:4

 قرآن علوم تجربی زبان انگلیسی شنبه

 ادبیات فارسی ریاضی پیام های آسمان يکشنبه

 ادبیات فارسی تربیت بدنی و سالمت دوشنبه

 تفکر و سبک زندگی

***** 

 فرهنگ و هنر

 عربی ریاضی ساعت گفتگو سه شنبه

 علوم مطالعات اجتماعی کار و فناوری چهارشنبه

 

 هدف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماست



 ه نام خداوند جان و خردب

 B هشتم سکال برنامه هفتگی

 هدفهوشمند  غيردولتیدبيرستان 

 1044-1041 لیيال تحصس

 

 جلسات درسی

 

 ايام هفته

 زنگ اول

 03:4تا  8

 زنگ دوم

 11319تا  0309

 زنگ سوم

 :1تا  113:4

 زبان انگلیسی قرآن علوم تجربی شنبه

 پیام های آسمان ادبیات فارسی ریاضی يکشنبه

 دوشنبه

 تفکر و سبک زندگی

***** 

 هنر فرهنگ و

 ادبیات فارسی علوم تجربی

 تربیت بدنی و سالمت عربی ساعت گفتگو سه شنبه

 ریاضی کار و فناوری مطالعات اجتماعی چهارشنبه

 

 دف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماسته



 ه نام خداوند جان و خردب

 نهم سکال برنامه هفتگی

 هدفهوشمند غيردولتی دبيرستان 

 1044-1041 لیيال تحصس

 

 جلسات درسی

 

 ايام هفته

 زنگ اول

 03:4تا  8

 زنگ دوم

 11319تا  0309

 زنگ سوم

 :1تا  113:4

 قرآن شنبه

 آمادگی دفاعی

***** 

 زبان انگلیسی

 ریاضی

 مطالعات اجتماعی عربی تربیت بدنی يکشنبه

 علوم تجربی زبان انگلیسی ادبیات فارسی دوشنبه

 ادبیات فارسی ریاضی سه شنبه

 فرهنگ و هنر

***** 

 ریاضی

 کار و فناوری علوم تجربی پیام های آسمان چهارشنبه

 

 هدف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماست


