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فیزیک سوم31یکشنبهفیزیک سوم24یکشنبه

ریاضی دهمریاضی دهم

ریاضی سومریاضی سوم

فیزیک دهمفیزیک دهم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دهمشیمی دهم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دهمکامپیوتر دهم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دهمنجوم دهم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دهمزیست دهم

زیست سومزیست سوم

ادبیادبی

ریاضی دهمریاضی دهم

ریاضی سومریاضی سوم

فیزیک دهمفیزیک دهم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دهمشیمی دهم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دهمکامپیوتر دهم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دهمنجوم دهم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دهمزیست دهم

زیست سومزیست سوم

ادبیادبی

ریاضی دهمریاضی دهم

ریاضی سومریاضی سوم

فیزیک دهمفیزیک دهم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دهمشیمی دهم

اثنی عشری/حلشیمی سوماثنی عشری/حلشیمی سوم

کامپیوتر دهمکامپیوتر دهم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دهمنجوم دهم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دهمزیست دهم

زیست سومزیست سوم

ادبیادبی

حل آزمون 

فروغمند/آلیفروغمند/آلی

اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

خلجی/تجزیهم حسینی/حت تجزیه و فیزیک

بیوشیمی- راعی 

خلجی/استو و محلول

بهدین/کیهان شناسی

آزمون

شاهنگیان/تحلیل دادهچگینی/دینامیک کهکشان

ژنتیک- اکرام نیا بیوسیستماتیک، تکامل- نجیمی 

محمودی نیا/مکانیک سماویمحمدی/اخترفیزیک

آزمون

آزمون

بابایی/تقریب و اختالل

وکیلی/هندسه

گیاهی- شکرایی 

اثنی عشری/آزمون

فتاح امید/کلیله و دمنهقیدی/غزلیات شمسزنگنه/غزلیات سعدیقیدی/مثنوی

جواهریان/شعر معاصرحنیفی/حافظ بهرامی/داستان ایرانرزمی/آشنایی با عرفان و تصوف

آزمون

اسدی/الگوریتم و برنامه نویسی

آزمون

اسدی/الگوریتم و برنامه نویسی

بهجتی.ا/ تئوری 

اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

فیزیولوژی- احمدی 

محمودی نیا/ریاضی و فیزیکرادپور/کروی

امیری/کروی

بهجتی.ا/ تئوری 

گیاهی- شکرایی 

6هفته 5هفته 

1دوشنبه25دوشنبه

حل مسئله- غفاری کمپبل- امیرحسین حسینی 

ثقفیان/ حل تمرین 

صیادی،پویا/حل تمرین

محمد احمدی/ جبر 

محمد احمدی/ جبر 

م حسینی/سینتیکخلجی/تجزیهم حسینی/حت تجزیه و فیزیک

قابوسی/اخترفیزیک

چگینی/دینامیک کهکشان

حل مسئله- غفاری 

حل آزمون آزمون

متقی/ساختار اتم و پیوند

آزمون

سیدصالحی/ترکیبیاتوکیلی/هندسه

وکیلی/هندسهثقفیان/ ترکیبیات 

محمودی نیا/مکانیک سماویمحمدی/اخترفیزیک

بیوسیستماتیک، تکامل- نجیمی بیوسیستماتیک،تکامل- امیرحسین حسینی 

خادمی،زمانی/الگوریتم و برنامه نویسی

حبیبی/حل تمرینمحمودی نیا/مکانیک سماوی

آزمون

امامی/الکتروپژوهشگر/ترمودینامیک آماری

5جمعه29جمعه

ژنتیک- اکرام نیا اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

احتیاطی/ترمودینامیک

احتیاطی/ترمودینامیک

متوصل/نظریه اعدادگرزی/حل تمرین

محمودی نیا/ریاضی و فیزیکرادپور/کروی

بهدین/کیهان شناسیامیری/کروی

مرادی/حل تمرین

ژنتیک- اکرام نیا 

متوصل/نظریه اعداد

اثنی عشری/آزمون

آزمون

بابایی/تقریب و اختالل

اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

4پنج شنبه28پنج شنبه

فیزیولوژی- احمدی کمپبل- نجیمی 

محمد احمدی/ جبر 

محمد احمدی/ جبر 

شاپورگان/معدنیزرگرپور/حل آلیزرگرپور/آلی

آزمونمتقی/ساختار اتم و پیوند

شاپورگان/معدنیزرگرپور/حل آلیزرگرپور/آلی

احتیاطی/ترمودینامیک

احتیاطی/ترمودینامیک

م حسینی/سینیتک و تعادلخلجی/استو و محلول

ثقفیان/ حل تمرین 

صیادی،پویا/حل تمرین

خلجی/استو و محلول

آزمون ترکیبیات

محمودی نیا/مکانیک سماوی

آزمون

کمپبل- امیرحسین حسینی 

قابوسی/اخترفیزیک

خادمی،زمانی/الگوریتم و برنامه نویسی

آزمون

فیزیولوژی- احمدی 

شاهنگیان/تحلیل داده

سیدصالحی/ترکیبیات

متوصل/نظریه اعداد

فیروزی/گراف

متوصل/نظریه اعداد

آزمون

جوالنی/حل تمرین

کامکار/مکانیک

شاهبختی/مکانیک و حل دوره

کامکار/مکانیک

شاهبختی/مکانیک و حل دوره

م حسینی/سینتیک

فیزیولوژی- احمدی 

پیشنماز/ترکیبیات

امامی/الکتروپژوهشگر/ترمودینامیک آماری

شاهبختی/ ریاضیامامی/الکتروشاهبختی/ ریاضیامامی/الکترو

پیشنماز/ترکیبیاتفیروزی/گراف

وکیلی/هندسهثقفیان/ ترکیبیات 

بیوشیمی- راعی کمپبل- نجیمی 

خلجی/استو و محلولم حسینی/سینیتک و تعادل


