
 

 

 

 4911-4100هفتگی دانش آموزان دبیرستان غیردولتی سروش تنکابن)متوسطه دوم(   سال تحصیلی ۀبرنام                                 بسمه تعالی                                                 

 10/41-40/41وقت چهارم) (90/41-10/41وقت نماز) (40/44-90/41وقت سوم) (90/1-44وقت دوم) (11/7-41/1وقت اول) رشته روزهای هفته

 

 

 شنبه

  )آقای جعفرپور(آمادگی دفاعی )آقای توحیدی(شیمی (گلیجانی)آقای زیست شناسی دهم نجربی

 هرچیزی دارای سیماست؛

 

 سیمای شما نماز است.

 *)آقای داجلیری(تربیت بدنی*

 )آقای جعفرپور(آمادگی دفاعی *)آقای داجلیری(تربیت بدنی* ریاضی )آقای شعبانی فر( )آقای توحیدی(شیمی ریاضی دهم

 فیزیک )آقای فالح( زمین شناسی)آقای مشایخی( )آقای گلیجانی(زیست شناسی ریاضی )آقای حاتمیان( یازدهم تجربی

 *)آقای اکبرفالح(انسان و محیطا* فالح(فیزیک )آقای  زمین شناسی)آقای مشایخی( (فر )آقای شعبانیحسابان  یازدهم ریاضی

 ریاضی و حسابان)آقای توانا( زبان)آقای صباغ پور( زبان)آقای صباغ پور( فیزیک)آقای مشکوری( دوازدهم تجربی

 دوازدهم ریاضی

 

 

 یک شنبه

  ریاضی )آقای شعبانی فر( زبان )آقای منتظری( فیزیک )آقای پیشقدم( دهم نجربی

 فاصلۀ کفر و بندگی ؛

 

 نماز است.ترک 

 نگارش)آقای فاضلی(

 تفکر)آقای ابوالحسنی( زبان )آقای منتظری( فیزیک )آقای پیشقدم( )آقای شعبانی فر( ریاضی دهم ریاضی

 *)آقای داجلیری(تربیت بدنی* عربی )آقای کاظمی ( نگارش)آقای فاضلی( ریاضی )آقای حاتمیان( یازدهم تجربی

 *تاریخ)آقای جوهی(* )آقای فاضلی(فارسی  شعبانی فر(حسابان )آقای  عربی )آقای کاظمی ( یازدهم ریاضی
 شیمی )آقای علیجانی( زیست شناسی )آقای صالحی( عربی )آقای کاظمی ( حسابان )آقای توانا( دوازدهم تجربی

 سالمت و بهداشت)آقای ابوالحسنی( دوازدهم ریاضی

 

 

 دوشنبه

  )آقای گلیجانی(شناسیزیست  )آقای فاضلی( فارسی  دینی)آقای جعفرپور( دهم نجربی

 نماز

 

 کلید همۀ خوبیهاست.

 *)آقای انصاری(آزمایشگاه*

 جغرافیا)آقای حسین زاده( فیزیک )آقای پیشقدم( دینی)آقای جعفرپور( )آقای فاضلی( فارسی  دهم ریاضی

 *)آقای جوهی(تاریخ* )آقای فاضلی(فارسی  )آقای گلیجانی(زیست شناسی شیمی )آقای صفائی پور( یازدهم تجربی

 )آقای فاضلی(نگارش   آمارواحتمال)آقای شعبانی فر( شیمی )آقای صفائی پور( هندسه)آقای توانا( یازدهم ریاضی

 فیزیک )آقای مشکوری( فیزیک )آقای مشکوری( ریاضی و حسابان )آقای توانا( زیست شناسی )آقای صالحی( دوازدهم تجربی

 *)آقای داجلیری(تربیت بدنی* دوازدهم ریاضی

 

 

 سه شنبه

  فیزیک )آقای پیشقدم( )آقای توحیدی(شیمی )آقای شریف زاده(عربی  دهم نجربی

 وضو

 

 کلید نماز است.

 جغرافیا)آقای حسین زاده(

 نگارش )آقای فاضلی( )آقای توحیدی(شیمی هندسه)آقای حاتمیان( فیزیک )آقای پیشقدم( دهم ریاضی

 *کارگاه و کارآفرینی)آقای اکبرفالح(* *)آقای اکبرفالح(محیطانسان و * زبان )آقای منتظری( ریاضی )آقای حاتمیان( یازدهم تجربی

 *تربیت بدنی)آقای داجلیری(* زبان )آقای منتظری( *)آقای اکبرفالح(کارگاه و کارآفرینی* حسابان )آقای شعبانی فر( یازدهم ریاضی

 شیمی )آقای علیجانی( )آقای اکبرفالح(علوم اجتماعی نگارش)آقای فاضلی( فارسی)آقای فاضلی( دوازدهم تجربی

 دوازدهم ریاضی

 

 

 چهارشنبه

  ریاضی )آقای شعبانی فر( زیست )آقای گلیجانی( پیشقدم(فیزیک )آقای  دهم نجربی

 نماز

 

 نیاز به درگاه بی نیاز است.

 تفکر)اقای ابوالحسنی(

 ** عربی )آقای شریف زاده( هندسه)آقای حاتمیان( )آقای شعبانی فر(ریاضی دهم ریاضی

 دینی)آقاقی پورعابدینی( )آقای گلیجانی(زیست  شیمی )آقای صفائی پور( فیزیک )آقای فالح( یازدهم تجربی

 آمارواحتمال)آقای شعبانی فر( دینی)آقاقی پورعابدینی( فیزیک )آقای فالح( شیمی )آقای صفائی پور( یازدهم ریاضی

 *مدیریت خانواده* دوازدهم تجربی

 )آقای اکبرفالح(

 سالمت و بهداشت)آقای گلیجانی( زیست شناسی )آقای صالحی( ی پورعابدینی(ینی)آقاد

 گسسته)آقای منتظری( هندسه )آقای منتظری( دوازدهم ریاضی


