
تهران گردیشنبه

5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

(چهارشنبه+ ) 2مدار منطقی مسئله های خوشمزه

جهانگیرمحمدی- صالحه 

دنیای شگفت انگیز حشرات

بخشی پور

آواز

صدیق شریف

کاریکاتور

ساداتی فرد

نقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بوم

نظرینظرینظرینظرینظری

5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

خوشنویسی

ساداتی فرد

فن بیان و سخنوری

میردامادی

تراریوم

احمد رضا منصوریان

آزمایشگاه علوم انسانیآزمایشگاه علوم انسانی

تیموریتیموری

5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

آواز1ابرقهرمان ها 

رومیانیبهرامی

(دوشنبه+ )  2مدار منطقی 

جهانگیر

مدیر برترباشگاه اندیشه

میردامادیمیردامادی

کالس های معلم دانش آموزیگروه علوم تجربیگروه کامپیوترگروه فیزیکگروه ریاضی

بین رشته ای/ گروه علوم انسانیگروه پویشگرو ه علوم اجتماعی و هنرگروه ادبیات فارسیگروه زبان انگلیسی

گیم نت

محمدی- صالحه 

باستان شناسی

حمید رضا منصوریان

فلسفه و منطق

عسگریان

داستان خوانی

رضا ساغری

روزنامه نگاری

طاهرزاده

ماکت سازی آثار تاریخی و طبیعی

آهویی

فیلم سازی

طاهر زاده

کاشی و سرامیک

مصطفی روستاییان

رنجبر- چیذری 

باغ شیشه ای

احمد رضا منصوریان

پالوداریم

احمد رضا منصوریان

مکالمه و گرامر فشرده

محمد آباد- دادرس 

یکم دکتر باش

انتظاری

دنیای الکترونیک

روستاییان- آهویی 

یک تیر و چند نشان

موالیی

انگلیسی از طریق فیلم و سریال

محمد آباد- دادرس 

1تئاتر 

رضا ساغری

فیلم سازی

ساغری

(محله گردی)کوچه و بناهای قدیم تهران 

صدیق شریف

طنز تاریخ

آریا نژاد

مجسمه سازی

مهدی ساغری

بازی سازی

شهاب قدسی

دندان بسازیم

موسوی

سرود و موسیقی

2پرواز 

طاهباز- مفاخری 

منطق، معما، قرآن

خسروی راد

1کامپیوزیک 

عکاسی فیزیکی

مغازه ای

شکری

اثبات بدون کالم

مختارزاده

اَبَرسازه

آب نوردها

حسن صفری

مکالمه و گرامر فشرده

محمد آباد- دادرس 

انگلیسی از طریق فیلم و سریال

(به هشتم)پایه هفتم  - 1برنامه کالس های تابستانی دبیرستان دوره اول عالمه حلی 

حلقه مطالعات ریاضی

چایچی

نظریه اعداد

شکری

آبگرمکن خورشیدی

نوروزی

تذهیب

حاجی ای

محمد آباد- دادرس 

برنامه نویسی اندروید

شهاب قدسی

آشپزی

دادبین

موزه گردی

روستاییان- آهویی 

رمز نگاری

عابدینی- میردامادی 

قصه های آدم ها

محمد نژآد

مُعرَق

مفاخری

2تئاتر 

رضا ساغری

شیمی، علم یا جادو

پازکی

عادت های پدربزرگ

زندیه

انیمیشن

مصطفی روستاییان

htmlآموزش 

رومیانی

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

ثابتی زاده

ثابتی زاده

متنی که خوردنی ست

بهرامی

کاظم زاده- اشعری 

روزنامه نگاری

حبیب دانشور

1نجوم 

2نجوم 

1پرواز 

مفاخری- طاهباز 

چرم سازی

حمید رضا منصوریان



5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

(چهارشنبه+ )  2مدار منطقی (چهارشنبه+ )دنیای پورت ها 

جهانگیروزیری

عنکبوت(چهارشنبه+ ) 3مدار منطقی 

محمدیجهانگیر

برنامه نویسی اندرویدبرنامه نویسی اندروید

شهاب قدسیشهاب قدسی

آوازجهانگردیجهانگردی

صدیق شریفدادبیندادبین

کاریکاتور

ساداتی فرد

تذهیبتذهیب

نوروزینوروزی

نقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بومنقاشی روی بوم

نظرینظرینظرینظرینظری

بازی سازیبازی سازی

شهاب قدسیشهاب قدسی

5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

خوشنویسیآزمایشگاه علوم انسانیآزمایشگاه علوم انسانی

ساداتی فردتیموریتیموری

فن بیان و سخنوریطنز تاریخطنز تاریخ

میردامادیآریا نژادآریا نژاد

بنگاه کارآفرینی

محتسبی

تراریوم

احمد رضا منصوریان

5زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1زنگ 

(دوشنبه+ )  2مدار منطقی (دوشنبه+ )دنیای پورت ها (دوشنبه+ )  3مدار منطقی 

جهانگیروزیریجهانگیر

رسانهمدیر برترباشگاه اندیشه

میردامادیمیردامادیمیردامادی

آواز

رومیانی

1ابرقهرمان ها 2ابرقهرمان ها 

بهرامیبهرامی

دنیای شگفت انگیز حشراتنقد فیلمنقد فیلم

بخشی پورطاهریطاهری

ماکت سازی آثار تاریخی و طبیعی

آهویی

قصه های آدم ها

محمد نژآد

فیلم سازی

طاهر زاده

بازی سازی

شهاب قدسی

برنامه نویسی اندروید

شهاب قدسی

فلسفه و منطق

عسگریان

انیمیشن

مصطفی روستاییان

کاشی و سرامیک

مصطفی روستاییان

زندیه

باستان شناسی

حمید رضا منصوریان

روزنامه نگاری

طاهرزاده

هوش مصنوعی

محمدی- صالحه 

سرود و موسیقی

صدیق شریف

htmlآموزش 

رومیانی

مجسمه سازی

مهدی ساغری

فیلم سازی

رضا ساغری

(محله گردی)کوچه و بناهای قدیم تهران 

روستاییان- آهویی 

1تئاتر 

رضا ساغری

accelerator

خلدی- سرکاراتی 

کارگاه آردونیو

موالیی

خسروی راد

طراحی به کمک کامپیوتر

شمس رفیعی

مکالمه و گرامر فشرده

محمد آباد- دادرس 

شیمی

فرهمند

انگلیسی از طریق فیلم و سریال

محمد آباد- دادرس 

دندان بسازیم

موسوی

موزه گردی

روستاییان- آهویی 

مسائل الگوریتمی

صالحه- محمدی 

حسن صفری

2پرواز 

طاهباز- مفاخری 

اثبات بدون کالم

شکری

اَبَرسازه

مختارزاده

(به نهم)پایه هشتم  - 1برنامه کالس های تابستانی دبیرستان دوره اول عالمه حلی 

حلقه مطالعات ریاضی

عابدینی

نظریه اعداد

آب نوردها

ثابتی زاده

چرم سازی

حمید رضا منصوریان

1پرواز 

مفاخری- طاهباز 

پالوداریم

احمد رضا منصوریان

باغ شیشه ای

احمد رضا منصوریان

مُعرَق

مفاخری

داستان خوانی

رضا ساغری

2تئاتر 

رضا ساغری

عادت های پدربزرگ

2کامپیوزیک 

اشعری- کاظم زاده 

چای با فیزیک

بنی هاشمی

2نجوم 1نجوم 

یک تیر و چند نشان

موالیی

مکالمه و گرامر فشرده

محمد آباد- دادرس 

انگلیسی از طریق فیلم و سریال

محمد آباد- دادرس 

دوشنبه

سه شنبه

رمز نگاری

عابدینی- میردامادی 

ثابتی زاده

روزنامه نگاری

حبیب دانشور

متنی که خوردنی ست

بهرامی

شکری

عکاسی فیزیکی

مغازه ای

فیزیک با طعم پروژه

صفدری

منطق، معما، قرآن


