برنامه زمان بندی ارائه کالس درس های مجازی دروس عمومی بازه زمانی  15تا  31شهریور1399
ساعت تشکیل کالس مجازی

ایام هفته
8تا 9.30
انسان در

انسان در

انسان در

اسالم/جوانشیر گ1

اسالم/جوانشیر

اسالم/جوانشیرگ 3خواهران

خوهران

گ2برادران

عرفان عملی در

عرفان عملی در

گ1برادران

خواهران

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی امام(ره)/لطیفی

امام(ره)/لطیفی

امام(ره)/لطیفی

گ3برادران

گ1برادران

گ2خواهران

اسالم/فرقانی

شنبه

9.30تا11

11تا 12.30

13.30تا 15

15تا 16.30

اسالم/فرقانی گ2

دانش خانواده/

معارفی گ5برادران

فارسی /گ1برجساز

فارسی /گ1برجساز

عرفان عملی در اسالم/معارفی
گ3برادران

 16.30تا18

18تا 19.30
انسان در اسالم/جوانشیرگ4برادران

عرفان عملی در اسالم/معارفی
گ4خواهران

ساعت تشکیل کالس مجازی

ایام هفته
8تا 9.30

9.30تا11

15تا 16.30

 16.30تا18

18تا 19.30

11تا 12.30

13.30تا 15

انسان در اسالم/اشکوری 8برادران

انسان در

انسان در اسالم/اشکوری

انسان در اسالم/اشکوری

اسالم/اشکوری6

گ 5خواهران

گ7برادران

یکشنبه

خواهران
عرفان عملی در

عرفان عملی در

اسالم/اشکوری

اسالم/اشکوری گ6برادران

گ5خواهران

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی امام(ره)/لطیفی

امام(ره)/نادری

گ5برادران

فارسی /گ 2برجساز

فارسی /گ 2برجساز

فارسی /گ 3خلیل اللهی

فارسی /گ 3خلیل اللهی

زبان عمومی/خادمی

زبان عمومی/خادمی گ 2

زبان عمومی/عظیمی گ 5

زبان عمومی/عظیمی6

گ4خواهران

گ1

ساعت تشکیل کالس مجازی

ایام هفته
8تا 9.30

9.30تا11

عرفان عملی در

عرفان عملی در اسالم/پارسا

اسالم/پارسا گ7برادران

گ8خواهران

عرفان عملی در

عرفان عملی در اسالم/معارفی

اسالم/معارفی

گ 12خواهران

11تا 12.30

13.30تا 15

15تا 16.30

 16.30تا18

18تا 19.30

عرفان عملی در اسالم/پارسا گ9برادران

گ10خواهران
اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی امام(ره)/حیدری

اندیشه سیاسی امام(ره)/حیدری نیک

اندیشه سیاسی امام(ره)/حیدری نیک

امام(ره)/حیدری نیک

نیک 9برادران

10خواهران

گ11برادران

دوشنبه

گ8خواهران

فرهنگ و تمدن/لواسانی گ1خواهران

دانش خانواده /حیدری

فرهنگ و تمدن/لواسانی گ2برادران

دانش خانواده /حیدری گ 4خواهران

گ1خواهران
دانش خانواده /حیدری گ6خواهران

دانش خانواده /پارساگ3برادران

فارسی /گ 4داودی مقدم

فارسی /گ 4داودی مقدم

فارسی /گ 5برجساز

فارسی /گ 5برجساز

زبان عمومی/خادمی گ 3

زبان عمومی/عظیمی گ7

زبان عمومی/خادمی گ 4
زبان عمومی/عظیمی گ8

ارزش های دفاع

مقدس/نیله چی گ1

ارزش های دفاع مقدس/نیله چی
گ2

ارزش های دفاع مقدس/نیله چی گ 3

ارزش های دفاع مقدس/شریفی گ 4

ساعت تشکیل کالس مجازی

ایام هفته
8تا 9.30

9.30تا11

11تا 12.30

13.30تا 15

عرفان عملی در

عرفان عملی در اسالم/معارفی

اسالم/معارفی

گ11برادران

15تا 16.30

 16.30تا18

18تا 19.30

سه شنبه

گ 13خواهران

دانش خانواده/

معارفی گ2خواهران

کارآفرینی/هادی زاده

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی امام(ره)/جهان بین

امام(ره)/جهان بین

گ7برادران

کارآفرینی/هادی زاده گ 3

کارآفرینی/هادی زاده گ 4

گ6خواهران

کارآفرینی/هادی زاده گ 2

گ1
فارسی 6/خلیل اللهی

فارسی /گ6خلیل اللهی

فارسی /گ7فروزانفر

فارسی /گ7فروزانفر

زبان عمومی/خادمی

زبان عمومی/خادمی گ 2

زبان عمومی/عظیمی گ 5

زبان عمومی/عظیمی گ6

گ1

ساعت تشکیل کالس مجازی

ایام هفته
11تا 12.30

13.30تا 15

15تا 16.30

8تا 9.30

9.30تا11

انسان در

انسان در

انسان در اسالم/موسوی

اسالم/موسوی گ9

اسالم/موسوی

گ11خواهران

خواهران

گ10خواهران

 16.30تا18

18تا 19.30
انسان در اسالم/پاشایی گ 12خواهران

کارآفرینی/رحجانی گ 5

چهارشنبه

فارسی /گ8داودی مقدم
زبان عمومی/خادمی

زبان عمومی/عظیمی

زبان عمومی/خادمی گ 4

گ3

گ7

زبان عمومی/عظیمی گ8

ارزش های دفاع

ارزش های دفاع

ارزش های دفاع مقدس/پاک چهر

مقدس/پاک چهر گ 5

مقدس/پاک چهرگ6

گ7

مهارت های

مهارت های

زندگی/خادمیان

زندگی/خادمیان

گ1خواهران

گ2خواهران

مهارت های

مهارت های

زندگی/چمی

زندگی/چمی

کارپورگ 3

کارپورگ 4

فارسی /گ8داودی مقدم

