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فیزیک سوم17یکشنبهفیزیک سوم10یکشنبه

ریاضی دهمریاضی دهم

ریاضی سومریاضی سوم

فیزیک دهمفیزیک دهم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دهمشیمی دهم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دهمکامپیوتر دهم

کامپیوتر دهمکامپیوتر 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 مسئله- غفاری بیوشیمی- راعی 

امیری/کروی

حل آزمون آزمونحل آزمون آزمون

فروغمند/آلیفروغمند/آلی

زنگنه/خاقانیحیدری/نظامیرضوی/فرخی

زنگنه/بوستانرزمی/سنایی بهرامی/داستان جهانرزمی/، عراقی6قرنرزمی/منوچهری

مرادی/حل تمرین

حل مسئله- غفاری 

بیوسیستماتیک، تکامل- نجیمی 

صیادی،پویا/حل تمرین

فیزیولوژی- احمدی 

اکولوژی و رفتارشناسی- الهیبیوشیمی- راعی اکولوژی و رفتارشناسی- الهیگیاهی- شکرایی 

22جمعه15جمعه

گیاهی- شکرایی اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

متوصل/نظریه اعداد

متوصل/نظریه اعدادآزمون نظریه

متوصل/نظریه اعداد

متوصل/نظریه اعدادگرزی/حل تمرین

بیوشیمی- راعی 

ژنتیک- اکرام نیا بیوسیستماتیک، تکامل- نجیمی 

اکولوژی و رفتارشناسی- الهی

کمپبل- نجیمی 

ثقفیان/ حل تمرین 

بهجتی.ا/ تئوری

قابوسی/اخترفیزیک

زرگرپور/آلی

فیزیولوژی- احمدی 

فیزیولوژی- احمدی کمپبل- امیرحسین حسینی 

حیدری/اسرارالتوحید

18دوشنبه

بیوشیمی- راعی 

محمد احمدی/ جبر 

محمد احمدی/ جبر 

م حسینی/سینتیکخلجی/تجزیه

خلجی/استو و محلولم حسینی/سینیتک و تعادلخلجی/استو و محلول

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

صیادی،پویا/حل تمرین

متقی/ساختار اتم و پیوند

زرگرپور/حل آلی

4هفته  3هفته 

ثقفیان/ حل تمرین 

خلجی/استو و محلولم حسینی/سینیتک و تعادلخلجی/استو و محلول

م حسینی/حت تجزیه و فیزیک

محمد احمدی/ جبر 

محمد احمدی/ جبر 

11دوشنبه

شاهنگیان/تحلیل دادهچگینی/دینامیک کهکشان

کامکار/مکانیک

شاهبختی/مکانیک و حل دوره

کامکار/مکانیک

شاهبختی/مکانیک و حل دوره

پیشنماز/ترکیبیاتفیروزی/گرافپیشنماز/ترکیبیاتفیروزی/گراف

بهدین/کیهان شناسی

محمودی نیا/ریاضی و فیزیک

21پنج شنبه14پنج شنبه

کمپبل- امیرحسین حسینی 

آزمونمتقی/ساختار اتم و پیوند

بهجتی.ا/ تئوری

سیدصالحی/ترکیبیاتوکیلی/هندسهسیدصالحی/ترکیبیاتوکیلی/هندسه

شاهبختی/ ریاضی

امامی/الکتروپژوهشگر/ترمودینامیک آماریپژوهشگر/ترمودینامیک آماریامامی/الکترو

شاهبختی/ ریاضیامامی/الکترو

وکیلی/هندسهثقفیان/ ترکیبیات وکیلی/هندسه

شاپورگان/معدنی

آزمون

بهدین/کیهان شناسیامیری/کروی

رادپور/کروی

محمودی نیا/مکانیک سماوی

محمودی نیا/مکانیک سماویمحمدی/اخترفیزیک

احتیاطی/ترمودینامیک

ژنتیک- اکرام نیا 

آزمون

محمودی نیا/مکانیک سماویمحمدی/اخترفیزیک

احتیاطی/ترمودینامیک

جوالنی/حل تمرینحبیبی/حل تمرین محمودی نیا/مکانیک سماوی

احتیاطی/ترمودینامیک

اثنی عشری/آزمون

بابایی/تقریب و اختاللبابایی/تقریب و اختالل

آزمون

شاپورگان/معدنی

فیزیولوژی- احمدی 

آزمونقابوسی/اخترفیزیک

اثنی عشری/آزمون

ثقفیان/ ترکیبیات 

رادپور/کروی

احتیاطی/ترمودینامیک

خادمی،زمانی/الگوریتم و برنامه نویسی

آزمون

خادمی،زمانی/الگوریتم و برنامه نویسی

آزمون

آزمون

اسدی/الگوریتم و برنامه نویسی

آزمون

اسدی/الگوریتم و برنامه نویسی

بیوسیستماتیک، تکامل- نجیمی 

محمودی نیا/ریاضی و فیزیک

آزمون

شاهنگیان/تحلیل دادهچگینی/دینامیک کهکشان

زرگرپور/حل آلیزرگرپور/آلی


