
 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
99-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی   

 

 

 تاریخ روز ساعت نام درس پایه/ کالس نام آموزگار ردیف

 فارسی 3دوم خانم اسکندری 1

13:31-13:31 

 یک شنبه

33/3/19 

33/3/89 

33/11/1 

 علوم 9سوم خانم رزمی 8

 ریاضی 9چهارم خانم برهانی 3

 فارسی 9پنجم  خانم شعله 9

 فارسی 1دوم خانم مهدیار 5

13:31-81:31 

 ریاضی 8دوم خانم باصری 6

 ریاضی 1سوم خانم علیپور 9

 فارسی 8سوم خانم فخارزاده 3

 علوم 3سوم خانم مجذوبی 3

 فارسی 1چهارم خانم انصاری 11

 علوم 8چهارم خانم باهوش 11

 ریاضی 3چهارم نوروزپورخانم  18

 علوم 1پنجم خانم برزگر 13

 ریاضی 8پنجم خانم کشاورزی 19

 فارسی 3پنجم خانم رئیس نژادیان 15

 ریاضی aششم خانم حقیقی 16

 

 

 



 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
99-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی   

 

 

 تاریخ روز ساعت نام درس پایه/ کالس نام آموزگار ردیف

 فارسی 1سوم خانم علیپور 1

13:31-13:31 

 سه شنبه

13/3/33 

86/3/33  

3/11/33 

 علوم 1چهارم  خانم انصاری 8

 ریاضی 1پنجم  خانم برزگر 3

 ریاضی 3دوم خانم اسکندری 9

81:31-13:31 

 فارسی 9دوم خانم بوشهریان 5

 علوم 8سوم خانم فخارزاده 6

 فارسی 3سوم خانم مجذوبی 9

 ریاضی 9سوم خانم رزمی 3

 ریاضی 8چهارم خانم باهوش 3

 علوم 3چهارم  خانم نوروزپور 11

 فارسی 9چهارم  خانم برهانی 11

 فارسی 8پنجم  خانم کشاورزی 18

 ریاضی 3پنجم خانم رئیس نژادیان 13

 علوم 9پنجم خانم شعله 19

 علوم aششم  خانم اسلوب 15

 

 

 



 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
99-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی   

 

 

 تاریخ روز ساعت نام درس پایه/ کالس نام آموزگار ردیف

 ریاضی 9دوم خانم بوشهریان 1

13:31-13:31 

 پنج شنبه

81/3/33 

83/3/33 

5/11/33 

 ریاضی 8سوم  خانم فخارزاده 8

 فارسی 8چهارم خانم باهوش 3

 علوم 8پنجم خانم کشاورزی 9

 فارسی aششم  خانم ملک پور 5

 ریاضی 1دوم خانم مهدیار 6

13:31-81:31 

 فارسی 8دوم باصریخانم  9

 علوم 1سوم خانم علیپور 3

 ریاضی 3سوم خانم مجذوبی 3

 فارسی 9سوم خانم رزمی 11

 ریاضی 1چهارم خانم انصاری 11

 فارسی 3چهارم خانم نوروزپور 18

 علوم 9چهارم خانم برهانی 13

 فارسی 1پنجم خانم برزگر 19

 علوم 3پنجم خانم رئیس نژادیان 15

 ریاضی 9پنجم خانم شعله 16

 


