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ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

ادبیاتادبیات

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

ادبیاتادبیات

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

فیزیک دومفیزیک دوم

فیزیک سومفیزیک سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

ادبیاتادبیات

ریاضی دوم

ریاضی سوم

کامپیوتر دوم

کامپیوتر سوم

فیزیک دوم

فیزیک سوم

شیمی دوم

شیمی سوم

زیست دوم

زیست سوم

نجوم دوم

نجوم سوم

ادبیات

شکرائی

بابایی/ مکانیک 

نادی/ سینتیک 

شاه بختی/سیاالت-ترمو

جبر احمدی

آزمون عملی در خانه

 دوره 1مرحله 

امامی/ الکترو 

شاهنگیان/ کروی - تحلیل داده 

شکرایی/ هم درس خوانی 

شعر معاصر/ خویش خوانی رزمی/ تاریخ بیهقی 

محمودی نیا/ مکانیک رادپور/ کروی 

 دوره1آزمون مرحله 

حبیبی-جوالنی/ حل تمرین اختر و مکانیک اختر فیزیک/ قابوسی 

چگینی/ مکانیک سماوی 

راعی۲آزمون مشترک 

۲آزمون مشترک 

شکرائی

مهدوی |هم درس خوانی 

مهدوی |بیوشیمی احمدی |فیزیولوژی 

رزمی/ تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی/ خویش خوانی 

علی اسدی-ا بهجتی/گل چکینگ و برنامه نویسی

کریمی/ترکیبیات

بابایی/حسد

13سه شنبه

 دوره 1مرحله 

متوصل/نظریه اعدادزارع بیدکی/حل تمرین جبر و نظریه

صیادی/حل تمرین هندسه و ترکیبیاتمتوصل/نظریه اعداد

آزمون

16جمعه12دوشنبه

محمد محمدی/ حل سوال 

سادات/ دینامیک -کیهان

پنج شنبه11یکشنبه

10شنبه

رادپور/ نجوم کروی 

آزمون مرحله ی اول

تاریخ بیهقی/ خویش خوانی شاهنامه / خویش خوانی 

پیشنماز/ترکیبیات

ثقفیان/ترکیبیات

هفته دوم بهمن

سیدصالحی/کام با ینوکیلی/هندسهاحمدی/جبر

ع بهجتی/گل چکینگ

فیروزی/گراف

14چهارشنبه

زرگرپور/مرور شیمی سوم

وکیلی/هندسه

آزمون 

15

صادقی |آمادگی مرحله ی اول 

رشتهتاریخروزرشته

فیروزی/ترکیبیات و گرافثقفیان/استفسار

شاه بختی/حل سوالدوره  - 1آزمون مرحله دوره  - 1آزمون مرحله 

 دوره  1مرحله 

صادقی/ایده

احتیاطی/ترمودینامیک

ع بهجتی/برنامه نویسی


