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ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبی سومادبی سوم

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبی سومادبی سوم

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبی سومادبی سوم

ریاضی دومریاضی دوم

ریاضی سومریاضی سوم

شیمی دومشیمی دوم

شیمی سومشیمی سوم

کامپیوتر دومکامپیوتر دوم

کامپیوتر سومکامپیوتر سوم

نجوم دومنجوم دوم

نجوم سومنجوم سوم

زیست دومزیست دوم

زیست سومزیست سوم

فیزیک سومفیزیک سوم

ادبی سومادبی سوم حکیمی/ زبانحکیمی/ زبان

سعیدی نیا/ حافظ

سعیدی نیا/ حافظ

سعیدی نیا/ حافظ

عاملیان/ خاقانی

احمدی/حل سوال

احمدی/حل سوال

ضابطی/ حل سوال

ضابطی/ حل سوال

غفاری/ گراف

غفاری/ گراف

حلآزمونحل مسالهحلآزمون

حل مسالهحلآزمون

حل

آزمونکانتست

نادی/ حل تمرین پیش

یکه/حل آزمون2آزمون مرحله 

فتحی، پژوهشگر/ آزمایشگاه

سلیمانی/حل آزمون2آزمون مرحله 2آزمون مرحله 

فتحی، پژوهشگر/ آزمایشگاه

فروغمند/ حل سوال

فروغمند/معدنی

قاسمی وقار/ حل آزمون

کریمی/احتمال

خزلی/حل سوال

مرور مباحث تحلیل داده و آمار

بهدین/ کیهان شناسی و دینامیک کهکشان

محین/ رفع اشکال و حل تمرین اختر 

محمودی نیا/ حل تمرین مکانیک سماوی / (+رده ب)مقوالت ویژه 

1آزمون تئوری 

خوشدل/ عربی

مسیبی/پیشرفته

احمدی/ حل سوالآزمون جامع

یوسفی/ حل آزمون

بدیعی/مولکولی

آزمون جامع پیشرفته

دبیرستان عالمه حلی تهران - 94برنامة عید نوروز 

بخشی زاده/حل سوال

بخشی زاده/حل سوال

ثقفیان/حل سوال

خزایی/ حل سوال آبروشن/حل سوال

رشتهروزتاریخ
الملیگ

نهار، نماز

آزمون تالیفی

فتحی، پژوهشگر،خدادادیان/ آزمایشگاهفتحی، پژوهشگر،خدادادیان/ آزمایشگاه

خدادادیان/حل آزمون2آزمون مرحله 

آزمون

2آزمون مرحله 

خلیل زاده/الکتروشیمیخلیل زاده/الکتروشیمی

نادی/ حل تمرین پیشنادی/ حل تمرین پیش

2آزمون مرحله 

کانتست

مطالعه انفرادی در مدرسهمطالعه انفرادی در مدرسه

محمودی نیا/ مکانیک سماوی محمودی نیا/ مکانیک سماوی 

سادات/ رفع اشکال و حل تمرین کیهان 

محمودی  نیا/ مباحث تحلیل داده 

2آزمون تحلیل 

قابوسی/ اخترفیزیک قابوسی/ اخترفیزیک 

3آزمون تحلیل 3آزمون تئوری 

دورهمی

خزایی/ حل سوال

حل

عرب محقی/حل آزمون

آزمون

آزمون

11

به
شن

ه 
س

آزمون

زرگرپور/حل سوال

قیدی/ تذکره االولیاء قیدی/ مثنوی 

شیرازیان/ترمودینامیک و آلی

فروغمند/معدنی

زرگرپور/حل سوال

بدیعی/مولکولی

مسیبی/ پیشرفتهمسیبی/ پیشرفته

10

شکرایی/ فیزیولوژی

راعی/حل سوال

شکرایی/ فیزیولوژیشکرایی/ فیزیولوژی

آزمون پیشرفته

 دوره عید3آزمون 

1آزمون تحلیل  2آزمون تئوری 

خلیل زاده/حل تمرین پیش خلیل زاده/حل تمرین پیش

قیدی/ مثنویخوشدل/ عربی

به
شن

دو

شیرازیان/ترمودینامیک و آلی

جعفری/ جبر 

شکرایی/ فیزیولوژی

میرجاللی

جوالنی/ حل تمرین اخترفیزیک  دوره عید1آزمون  

چگینی/ اتمام و رفع اشکال مکانیکچگینی/ اتمام مکانیک و رفع اشکال مکانیک 

حبیبی/ حل تمرین مکانیک سماوی  دوره عید2آزمون 

آزمونآزمون حل

پایداری/ پیشرفته

رادپور/ مباحث ویژه نجوم کروی

رزمی/ مسعود سعد سلمانخسروی/ تاریخ بلعمی

آزمون
گل مکانی/ حل سوال

8

به
شن

9

به
شن

یک

احتیاطی/حل تمرین ترمو و آلی
آزمون تالیفی

سادات/ رفع اشکال و حل تمرین کیهان و کهکشان 

نادی/ حل تمرین پیش

شکرایی/پیشرفتهشکرایی/پیشرفته

مسیبی/ پیشرفتهمسیبی/ پیشرفته

اعتصامی فر/هندسه

7

عه
جم

زرگرپور/حل سوال

فروغمند/معدنی

22دورة-2آزمون مرحله 

آزمون تالیفی

مهدوی/جانورشناسیبدیعی/مولکولی

مسیبی/ پیشرفتهمسیبی/ پیشرفته

21دورة-2آزمون مرحله 

پیشنماز/ترکیبیات

پیشنماز/ترکیبیات

احمدی/جبر

احمدی/جبر

آزمون

فروغمند/معدنی

زرگرپور/حل سوال

میرجاللی

روز تاریخ
الملیگ

نهار، نماز

3
به

شن 4

پایداری/ پیشرفته

آزمون

اعتصامی فر/هندسه

کریمی/احتمال

بهدین/ کیهان شناسی و دینامیک کهکشان

محین/ رفع اشکال و حل تمرین اختر 

رشته

رادپور/ مباحث ویژه نجوم کروی

مرور مباحث تحلیل داده و آمار

6

5
به

شن

5

4
به

شن

جعفری/ جبر 

احتیاطی/حل تمرین ترمو و آلی

معین فر/ حل سوال


