جدول برنامۀ هفتگی دبیرستان غیردولتی سُروش تنکابن(متوسطۀ دوّم)-سال تحصیلی1400-1401
روزهای هفته

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

وقت نماز 12:25 – 12:40

وقت چهارم 12:40 – 14:00

رشته

وقت اول 7:45 – 9:05

وقت دوم 9:30 – 10:50

وقت سوم 11:05 – 12:25

دهم نجربی

فیزیک(آقای فالح)

ریاضی(آقای شعبانی )

دینی (آقای شکوری)

زبان خارجه(آقای منتظری)

دهم ریاضی

ریاضی(آقای شعبانی )

فیزیک(آقای فالح)

زبان خارجه(آقای منتظری)

دینی (آقای شکوری)

یازدهم تجربی

زبان خارجه(آقای منتظری)

شیمی(آقای صفائی پور)

فارسی (آقای فاضلی)

فیزیک(آقای فالح)

یازدهم ریاضی

شیمی(آقای صفائی پور)

زبان خارجه(آقای منتظری)

فیزیک(آقای فالح)

فارسی (آقای فاضلی)

دوازدهم تجربی

زیست(آقای صالحی)

فارسی (آقای فاضلی)

فیزیک (آقای مینایی)

زبان خارجه(آقای صباغ پور)

دوازدهم ریاضی

فارسی (آقای فاضلی)

فیزیک (آقای مینایی)

زبان خارجه(آقای صباغ پور)

ورزش(آقای داجلیری)

دهم نجربی

زیست (دکتر گلیجانی)

شیمی(آقای توحیدی)

فارسی(آقای فاضلی)

نگارش(آقای ابوالحسنی)

دهم ریاضی

شیمی(آقای توحیدی)

آزمایشگاه(دکتر گلیجانی)

هندسه(آقای شهسواری)

فارسی(آقای فاضلی)

یازدهم تجربی

عربی (آقای کاظمی)

ریاضی ( 2آقای شیریان)

زیست (دکتر گلیجانی)

فیزیک(آقای فالح)

یازدهم ریاضی

انسان و محیط زیست(آقای نامور)

هندسه(آقای شهسواری)

حسابان(آقای شیریان)

عربی (آقای کاظمی)

دوازدهم تجربی

زیست(آقای صالحی)

شیمی(آقای مومنی)

عربی (آقای کاظمی)

علوم اجتماعی(آقای فالح)

دوازدهم ریاضی

هندسه(آقای شهسواری)-تست

عربی (آقای کاظمی)

علوم اجتماعی(آقای فالح)

حسابان(آقای توانا)

دهم نجربی

زیست (دکتر گلیجانی)

زبان خارجه(آقای منتظری)

ریاضی(آقای شعبانی )

جغرافیا(آقای کیا)

دهم ریاضی

زبان خارجه(آقای منتظری)

ریاضی(آقای شعبانی )

جغرافیا(آقای کیا)

ورزش(آقای داجلیری)

یازدهم تجربی

زمین شناسی(آقای مشایخی)

ریاضی ( 2آقای شیریان)

زبان (آقای منتظری) /آزمایشگاه(دکتر گلیجانی)

انسان و محیط زیست(آقای نامور)

یازدهم ریاضی

حسابان ( 1آقای شیریان)

زمین شناسی(آقای مشایخی)

آزمایشگاه(دکتر گلیجانی)/زبان (آقای منتظری)

تاریخ(آقای سروری)

دوازدهم تجربی

فیزیک (آقای مینایی)

زبان خارجه(آقای صباغ پور)

سالمت و بهداشت(آقای فالح)

نگارش(آقای فاضلی)

دوازدهم ریاضی

زبان خارجه(آقای صباغ پور)

فیزیک (آقای مینایی)

نگارش(آقای فاضلی)

سالمت و بهداشت(آقای فالح)

سه شنبه

چهارشنبه

دهم نجربی

ریاضی(آقای شعبانی )

شیمی(آقای توحیدی)

آزمایشگاه(دکتر گلیجانی)

آمادگی دفاعی(آقای جعفرپور)

دهم ریاضی

شیمی(آقای توحیدی)

هندسه(آقای شهسواری)

آمادگی دفاعی(آقای جعفرپور)

نگارش(آقای ابوالحسنی)

یازدهم تجربی

ورزش(آقای داجلیری)

شیمی(آقای صفائی پور)

نگارش(آقای ابوالحسنی) /کارآفرینی

زیست (دکتر گلیجانی)

یازدهم ریاضی

هندسه(آقای شهسواری)

ورزش(آقای داجلیری)

کارآفرینی  /نگارش(آقای ابوالحسنی)

فیزیک(آقای فالح)

دوازدهم تجربی

زیست(آقای صالحی)

ریاضی(آقای شعبانی )

مدیریت خانواده(آقای فالح)

دینی(آقای پورعابدینی)

دوازدهم ریاضی

شیمی(آقای مومنی)

حسابان(آقای توانا)

دینی(آقای پورعابدینی)

مدیریت خانواده(آقای فالح)

دهم نجربی

فیزیک(آقای فالح)

زیست (دکتر گلیجانی)

عربی(آقای شریف زاده)

ورزش(آقای داجلیری)

دهم ریاضی

حل تمرین ریاضی (آقای شیریان)**

فیزیک(آقای فالح)

ریاضی(آقای شعبانی )

عربی(آقای شریف زاده)

یازدهم تجربی

زیست (دکتر گلیجانی)

دینی(آقای پورعابدینی)

ریاضی(()2آقای شیریان)

تاریخ(آقای سروری)

یازدهم ریاضی

شیمی(آقای صفائی پور)

آمارواحتمال(آقای شیریان)

دینی(آقای پورعابدینی)

تست کنکور حسابان(آقای توانا)**

دوازدهم تجربی

ریاضی(3آقای شعبانی )

شیمی(آقای مومنی)

تست کنکور ریاضی(آقای توانا)**

ورزش(آقای داجلیری)

دوازدهم ریاضی

شیمی(آقای مومنی)

هندسه(آقای منتظری)

هندسه/گسسته(آقای منتظری)

گسسته(آقای منتظری)

