بروزرسانی
1400/7/23

برنامه زمانبندی کالسهای آنالین پایههای نهم،دهم و یازدهم
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

زیست شناسی یازدهم

شیمی پایه

شیمی پایه

زبان انگلیسی دهم-یازدهم

فیزیک پایه

علیمحمد عمارلو

حامد اسماعیلی

محمد مرادی

مهدی چیذری

امیر میرحسینی

شروع  24مهرماه

شروع  31مرداد

شروع  11مرداد

شروع از  18آبان

شروع 13مردادماه

15:45-18:45

15:15-17:30

15:15-17:00

15:30-17:00

17:15-19:15

شیمی دهم-یازدهم

اپیه

یازدهم

پنجشنبه
عربی دهم-یازدهم
مسعود محمدی
شروع  21مرداد
17:00 -18:30
تا اواخر مهر 18:30-20:00

جمعه
آمار و احتمال و هندسه پایه
علیرضا شریف خطیبی
شروع  30مهرماه
17:00 -19:00

فیزیک یازدهم

شیمی یازدهم

فیزیک دهم-یازدهم

ریاضی دهم-یازدهم

میالد درخشان

جواد قزوینیان

حامد زارعی

مهرداد دهقان

امیرهوشنگ انصاری

شروع  2آبانماه

شروع  26مهرماه

شروع  27مهرماه

شروع  28مهرماه

شروع  30مهرماه

19:00-22:00

13:00-16:00

15:15-18:15

15:15-18:15

18:30-21:30

ریاضی یازدهم

زیست دهم-یازدهم

فارسی دهمویازدهم

ریاضی دهم-یازدهم پیشرفته

علی خوانچه زر

احمد حسنی

علی احمدنیا

امیرهوشنگ انصاری

شروع  17مرداد

شروع از  10آبان

شروع  19مرداد

شروع از  14آبان

18:30-21:30

19:15-21:45

16:15-19:15

18:30-21:30
حسابان پیشرفته
علی مقدم
شروع  17مرداد
18:30-21:30

شنبه
اپیه

دهم

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ریاضی دهم

شیمی دهم

زیست شناسی دهم

شیمی دهم

ریاضی دهم

امیرهوشنگ انصاری

حامد زارعی

علیمحمد عمارلو

میالد درخشان

علی خوانچه زر

شروع  24مهرماه

شروع  26مهرماه

شروع  6مهرماه

شروع  5آبانماه

شروع از  7آبان

15:15-18:15

15:15-18:15

19:30-22:00

15:15-18:15

13:00-16:00

فیزیک دهم
جواد قزوینیان
شروع  24مهرماه
18:30-21:30

دروس عربی و ادبیات پایه (شامل کتاب دهم و یازدهم) از مرداد تا دیماه برگزار میگردد.
دروس اختصاصی تا فروردین و اردیبهشت ادامه پیدا خواهندکرد.
کالسهای ویژه پایه نهم در دو درس علوم با تدریس مصطفی حسینی(فیزیک)  ،احمد حسنی (زیستشناسی) و حامد زارعی (شیمی) در روزهای سهشنبه ساعت  15:15-18:30و ریاضی با تدریس مهدی عایذی در
روزهای پنجشنبه ساعت  15:15-18:30برگزار و تا بهمنماه ادامه خواهد داشت.
کلیه کالسها بصورت آنالین و تعاملی برگزار میشود و در صورتی که موفق به شرکت در کالس آنالین نشدید ،ویدیو آفالین کالس از طریق سایت و اپلیکیشن تا یک ماه پس از اتمام کالس در اختیار شما قرار دارد.
این جدول صرفا مربوط به کالسهای آنالین میباشد و جدول کالسهای حضوری بصورت جداگانه اعالم میشود.

021-88779962-88772917-88773994
09900199840
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