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ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

شیمی دومشیمی دوم

آزمونکشیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبیاتمقاله/ خویش خوانی ادبیات

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

مقاله/ خوبش خوانی مقاله/ خوبش خوانی ادبیاتادبیات

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبیاتادبیات

ریاضی دوم

ریاضی سوم

کامپیوتر دوم

کامپیوتر سوم

شیمی دوم

شیمی سوم

زیست دوم

زیست سوم

نجوم دوم

نجوم سوم

فیزیک دوم

فیزیک سوم

ادبیات

هفته سوم آبان ماه- هفته هفتم هفته سوم آبان ماه- هفته هفتم 

به
16شن

به
شن

ار
چه

20

وکیلی/ هندسه 

وکیلی/ هندسه احمدی/ جبر ثقفیان/ ترکیبیات 

پیشنماز/ ترکیبیات 

حکیمی نژاد/ حل مساله شکرایی/ مباحث خاص هم درس خوانی

فیروزی/ گراف فیروزی/ ترکیبیات ملکی/ برنامه نویسی و الگوریتم 

احتیاطی/ ترمو 

زرگرپور، متقی، طیف سنجی2، معدنی 1عمومی، معدنی 

فیروزی/ گراف 

دهقان/ سلولی 

دکتر مصحفی/  دینامیک کهکشان 

/ سیاالت، ترمو، اپتیک 

آزمون

فروغمند/ ترمو، حل تمرین کوانتوم 

گودرزی/ پیشاهنگان شعر فارسی 

احمدی/ فیزیولوژی 

شاه بختی/ مکانیک 

2ادبیات/ خویش خوانی تاریخ مقاله/ خویش خوانی 

به
شن

ج 
پن

IBOرفع اشکال 

حبیبی و جوالنی/ حل تمرین مکانیک قابوسی/ اختر فیزیک 

چگینی/ مکانیک شاهنگیان/ تحلیل داده 

محمدی/ حل تمرین 

متوصل/ نظریه اعداد 

آزمون

زرگر و متقی/ حل تمرین آلی و تجزیه پیشرفته 

راعی/ ژنتیک و مولکولی

نادری/ ترمودینامیک آماری 

بابایی/ مکمّم 

جواهریان/ دستور رزمی/ مقاله خوانی 

عه
22جم

21

متوصل/ نظریه اعداد کریمی/ آشنایی با ریاضیات کریمی/ ترکیبیات 

بهجتی و اسدی/ الگوریتم و برنامه نویسی 

علی بهجتی/ گل چکینگ 

زرگر و متقی/ تجزیه  شیرازیان/ حل تمرین آلی، رقع اشکال آزمون 

دیارکجوری/ مکانیک 

آزمون

محمودی نیا/ مکانیک رادپور/ نجوم کروی 

طالها/ حل تمرین اخترفیزیک سادات/ کیهان شناسی 

پژوهشگر/  آزمایشگاه صدری/ آزمون و حل آزمون 

شکرایی/ مباحث خاص 

به
شن

ه 
س

19

محمودی نیا/ مکانیک سماوی 

نادی/ سینتیک و الکترو 

جالل احمدی/ حل سوال 

به
شن

18دو

IBO

اثنی عشری/ حل همة عالم 

به
شن

مهدوی/ بیوشیمی 17یک

سیدصالحی/ حل سوال 

امامی/ الکترو 


