
 گروه الف –های نیمه حضوری پایه هفتم برنامه هفتگی کالس 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول(

 1399 -  1400سال تحصیلی  
 

 

 
 شهریور  29 –شنبه   

 12الی   11:30 11:20الی    10:50 10:45الی   10:15 10:05الی    9:35 9:30الی    9 9الی    7:30

 1/7کالس 

ی
روز فرزانگان

 

☺ 
 کاروفناوری  امال و انشا  تفکر  حساب فارسی  ادبیات 

 تفکر  کاروفناوری  امال و انشا  فارسی  ادبیات  حساب 2/7کالس 

 امال و انشا  فارسی  ادبیات  حساب کاروفناوری  تفکر  3/7کالس 

 حساب تفکر  فارسی  ادبیات  امال و انشا  کاروفناوری  4/7کالس 

 فارسی  ادبیات  حساب کاروفناوری  تفکر  امال و انشا  5/7کالس 

 

 
 شهریور  31 – دوشنبه

 11الی   10:30 10:20الی    9:50 9:45الی    9:15 9:05الی    8:35 8:30الی    8

 انگلیسی  زبان  حساب سخنی با مدیر  شناسی  زیست عربی  1/7کالس 

 حساب سخنی با مدیر  شناسی  زیست عربی  انگلیسی  زبان  2/7کالس 

 شناسی  زیست انگلیسی  زبان  عربی  سخنی با مدیر  حساب 3/7کالس 

 سخنی با مدیر  عربی  انگلیسی  زبان  حساب شناسی  زیست 4/7کالس 

 عربی  شناسی  زیست حساب انگلیسی  زبان  سخنی با مدیر  5/7کالس 

 

 
 مهر  2 –چهارشنبه 

 11الی   10:30 10:20الی    9:50 9:45الی    9:15 9:05الی    8:35 8:30الی    8

 اجتماعی  مطالعات  ورزش  مشاور تحصیلی  هنر فیزیک  1/7کالس 

 فیزیک  اجتماعی  مطالعات  هنر ورزش  مشاور تحصیلی  2/7کالس 

 مشاور تحصیلی  هنر فیزیک  اجتماعی  مطالعات  ورزش  3/7کالس 

 هنر فیزیک  ورزش  مشاور تحصیلی  اجتماعی  مطالعات  4/7کالس 

 ورزش  مشاور تحصیلی  اجتماعی  مطالعات  فیزیک  هنر 5/7کالس 

 



 گروه الف –های نیمه حضوری پایه هفتم برنامه هفتگی کالس 

 دبیرستان فرزانگان دو )دوره اول(

 1399 -  1400سال تحصیلی  
 

 

 

 
 مهر  6–یکشنبه 

 11الی   10:30 10:20الی    9:50 9:45الی    9:15 9:05الی    8:35 8:30الی    8

 پیامهای آسمانی  آزمایشگاه  فیزیک  هندسه قرآن  1/7کالس 

 آزمایشگاه  پیامهای آسمانی  هندسه قرآن  فیزیک  2/7کالس 

 فیزیک  هندسه قرآن  پیامهای آسمانی  آزمایشگاه  3/7کالس 

 هندسه قرآن  آزمایشگاه  فیزیک  پیامهای آسمانی  4/7کالس 

 قرآن  فیزیک  پیامهای آسمانی  آزمایشگاه  هندسه 5/7کالس 

 
 مهر  8 –شنبه سه

 11الی   10:30 10:20الی    9:50 9:45الی    9:15 9:05الی    8:35 8:30الی    8

 شناسی  زیست شیمی کامپیوتر حساب مشاوره  1/7کالس 

 شیمی مشاوره  حساب شناسی  زیست کامپیوتر 2/7کالس 

 حساب کامپیوتر مشاوره  شیمی شناسی  زیست 3/7کالس 

 کامپیوتر حساب شناسی  زیست مشاوره  شیمی 4/7کالس 

 مشاوره  شناسی  زیست شیمی کامپیوتر حساب 5/7کالس 


