
 

 به نام خدا

 دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع(

 برنامه ی هفتگی کالس های آموزش مجازی

 

 با سالم و احترام 

 آبان ماه 21بت نامی در کالس های آموزش مجازی میرساند که از شنبه هفته پیش رو ث دانش آموزان پایه دومبه اطالع والدین 

در کالس های مذکور از لینک های زیر کالس های مجازی طبق برنامه اعالمی آغاز میگردد . لذا خواهشمند است برای شرکت 

 استفاده نمایید

    acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass22لینک ورود به کالس مجازی ریاضی پایه دوم : 

 با تدریس سرکار خانم بوشهریان  12ال  12روز و ساعت برگزاری کالس ریاضی پایه دوم : دوشنبه ها ساعت 

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21لینک ورود به کالس مجازی فارسی پایه دوم :  

 با تدریس سرکار خانم مهدی یار 12ال  12روز و ساعت برگزاری کالس فارسی پایه دوم : چهارشنبه ها ساعت 

 -ر با تشک    به کالس ثابت است .و لینک ورود میباشد  ملی دانش آموز عزیز تذکر : نام کاربری و رمز عبور ورود به کالس کد

 ساسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به نام خدا

 دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع(

 برنامه ی هفتگی کالس های آموزش مجازی

 

 

 با سالم و احترام 

آبان  21بت نامی در کالس های آموزش مجازی میرساند که از شنبه هفته پیش رو ث پایه  چهارمدانش آموزان به اطالع والدین 

کالس های مجازی طبق برنامه اعالمی آغاز میگردد . لذا خواهشمند است برای شرکت در کالس های مذکور از لینک های زیر  ماه

 استفاده نمایید

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21 :  چهارم لینک ورود به کالس مجازی ریاضی پایه 

  محمدیان با تدریس سرکار خانم 12ال  12: دوشنبه ها ساعت چهارم روز و ساعت برگزاری کالس ریاضی پایه 

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21 :  چهارم  لینک ورود به کالس مجازی فارسی پایه

 صالحیبا تدریس سرکار خانم  12ال  12: شنبه ها ساعت چهارم روز و ساعت برگزاری کالس فارسی پایه 

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21 :  چهارم  پایه علوم لینک ورود به کالس مجازی 

 هوش با خانمبا تدریس سرکار  12ال  12شنبه ها ساعت سه : چهارم پایه  علوم روز و ساعت برگزاری کالس

 –ر با تشک   و لینک ورود به کالس ثابت است .میباشد  ملی دانش آموز عزیز تذکر : نام کاربری و رمز عبور ورود به کالس کد

 ساسانی

 

 

 

 

 

 

 



 

 به نام خدا

 دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع(

 برنامه ی هفتگی کالس های آموزش مجازی

 

 

 با سالم و احترام 

آبان  21بت نامی در کالس های آموزش مجازی میرساند که از شنبه هفته پیش رو ث پایه  پنجمدانش آموزان به اطالع والدین 

کالس های مجازی طبق برنامه اعالمی آغاز میگردد . لذا خواهشمند است برای شرکت در کالس های مذکور از لینک های زیر  ماه

 استفاده نمایید

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass12 :  پنجم لینک ورود به کالس مجازی ریاضی پایه 

 فرهی با تدریس سرکار خانم 12ال  12شنبه ها ساعت سه : پنجم  روز و ساعت برگزاری کالس ریاضی پایه 

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21 :  پنجم  لینک ورود به کالس مجازی فارسی پایه

 ذی االنواری با تدریس سرکار خانم  12ال  12: شنبه ها ساعت پنجم  روز و ساعت برگزاری کالس فارسی پایه

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass21 :  پنجم  پایه علوم لینک ورود به کالس مجازی 

 جمشیدی  با تدریس سرکار خانم 12ال  12شنبه ها ساعت یک : پنجم  پایه  علوم روز و ساعت برگزاری کالس

 – با تشکر  میباشد و لینک ورود به کالس ثابت است . ملی دانش آموز عزیز بور ورود به کالس کدتذکر : نام کاربری و رمز ع

 ساسانی

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع(

 برنامه ی هفتگی کالس های آموزش مجازی

 

 

 با سالم و احترام 

آبان  21بت نامی در کالس های آموزش مجازی میرساند که از شنبه هفته پیش رو ث پایه  ششمدانش آموزان به اطالع والدین 

اعالمی آغاز میگردد . لذا خواهشمند است برای شرکت در کالس های مذکور از لینک های زیر کالس های مجازی طبق برنامه  ماه

 استفاده نمایید

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass12:     ششم لینک ورود به کالس مجازی ریاضی پایه 

 سرحدی ر خانمبا تدریس سرکا 12ال  12شنبه ها ساعت دو: ششم  روز و ساعت برگزاری کالس ریاضی پایه 

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass12 :  پششم  لینک ورود به کالس مجازی فارسی پایه

 صفری مند با تدریس سرکار خانم  12ال  12شنبه ها ساعت سه : ششم  روز و ساعت برگزاری کالس فارسی پایه

 acsrv2.emamrezaschool.ir/dgclass11 :  ششم  پایه علوم لینک ورود به کالس مجازی 

 بازیار با تدریس سرکار خانم 12ال  12شنبه ها ساعت یک : ششم  پایه  علوم روز و ساعت برگزاری کالس

 –ر با تشک    و لینک ورود به کالس ثابت است .میباشد  ملی دانش آموز عزیز تذکر : نام کاربری و رمز عبور ورود به کالس کد

 ساسانی

 


