برنامه کالسی نیمسال اول  - ۱۳۹۷-۹۸مدرسه آموزش از راه دور صبح امید
ايام هفته
شنبه
يکشنبه

زنگ اول  /ساعت ۱6-۱7:۱۵

زنگ دوم  /ساعت ۱7:۱۵-۱۸:3۰

زنگ سوم  /ساعت ۱۸:3۰-۱9:۴۵

ریاضیات گسسته(پ.د .ریاضی)/آقای فتاحی

هندسه تحلیلی (پ.د .ریاضی)/آقای فتاحی

حساب دیفرانسیل و انتگرال (پ.د .ریاضی)/آقای فتاحی

زبان خارجی  / 1آقای پورجوادی

زبان خارجی ( پ.د .کلیه رشتهها )  /آقای پورجوادی

زبان خارجی  - ۲زبان خارجی  / ۳آقای پورجوادی

معارف اسالمی( پ.د /).آقای کردی

عربی  – ۲.1عربی  / ۲.۲آقای کردی

عربی ،زبان قرآن  / 1آقای کردی

عربی (پ.د .انسانی) -تعلیمات دینی  ۲ ،1و ۳

عربی  - 1عربی ( ۳مشترک ریاضی و تجربی)

دین و زندگی  ۲ ،1و  - ۳عربی ،زبان قرآن  – ۲عربی ،زبان قرآن ۳

ریاضی پایه (پ.د .انسانی)  /آقای فتاحی

ریاضی عمومی (پ.د .تجربی)  /آقای فتاحی

حسابان (سوم ریاضی)/آقای فتاحی

فیزیک (پ.د .ریاضی)  /آقای پنجهای

فیزیک (پ.د .تجربی)  /آقای پنجهای

قانون کار  /آقای قلیزاده

اخالق حرفهای /آقای قلیزاده

جبر و احتمال

جامعهشناسی-۲جغرافیا - ۲تاریخ معاصر-فلسفه و منطق

تاریخ ایران جهان  - ۲تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲

زیست شناسی (پ.د .تجربی)  /آقای بهنژاد

علوم زمین (پ.د .تجربی)  /آقای بهنژاد

زیست شناسی ( ۲سوم تجربی)  /آقای بهنژاد

ادبیات فارسی (پ.د .انسانی)  /آقای حدادیان

فارسی  / 1آقای حدادیان

زبان فارسی ( پ.د .کلیه رشتهها )  /آقای حدادیان

دوشنبه

سهشنبه

زبان فارسی  -ادبیات و زبانفارسی (سوم انسانی)

ادبیات فارسی ( ۳مشترک ریاضی و تجربی)  -زبانفارسی۳

فارسی  – ۲فارسی ۳

زمین شناسی (سوم تجربی)

علوم زیستی و بهداشت

فیزیک ( ۳سوم ریاضی) (سوم تجربی)  /آقای میرزائی

شیمی  / ۳آقای میرزائی

ریاضی  / 1آقای میرزائی

الزامات محیط کار  /آقای قلیزاده

کاربرد فناوریهای نوین  /آقای قلیزاده

تاریخ معاصر – تاریخ ایران و جهان  -کارآفرینی

جغرافیای عمومی و استان

علوم اجتماعی  -آرایههایادبی -تاریخ (پ.د .انسانی)

فلسفه (پ.د .انسانی) -جغرافیا (پ.د .انسانی)

شیمی پیشدانشگاهی (پ.د .ریاضی و تجربی)  -شیمی ۲

ریاضی  - ۲ریاضی ( ۳سوم تجربی) -ریاضی (سوم انسانی)

چهارشنبه
هندسه  1و هندسه ۲

◄
◄

کالس ها از روز شنبه  97/۰۸/۰۵آغاز میشود و تا روز چهارشنبه  97/۰9/۱۴ادامه مییابد.
زنگ اول :ساعت ۱6:۰۰-۱7:۱۵

زنگ دوم :ساعت ۱7:۱۵-۱۸:3۰

زنگ سوم :ساعت ۱۸:3۰-۱9:۴۵

