
 بنام خدا 

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

 

 با سالم واحترام
و نصب آن بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ ؛ به   adobe – connectگرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار ضمن تشکر از همراهی والدین محترم و دانش آموزان 

  user name , pass wordآوری است که اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدرس لینک ورود به کالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیورود به کالس همانطور که در کالس حضوری و کلیپ آموزشی ذکر گردید 

 پایه دوم
 ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس نام آموزگار پایه / کالس ردیف

1 
 1دوم 

 
 خانم مهدیار

 ریاضی

 

 11/11/99 شنبه

 11:91الی  19:91

 فارسی

 

 19/11/99 سه شنبه 

 12/1/99 سه شنبه 19/1/99 شنبه  1 11:91الی  19:91

 1/1/99 سه شنبه 91/1/99 شنبه 9

4 

 خانم باصری 1وم د

 11/11/99 یک شنبه

 11:91الی  19:91

 14/11/99 چهارشنبه

 12/1/99 چهارشنبه 14/1/99 یک شنبه 5 11:91الی  19:91

 9/1/99 چهارشنبه 91/1/99 یک شنبه 2

2 
 9دوم 

 
 خانم اسکندری

 11/11/99 دو شنبه

 11:91الی  19:91

 11/11/99 شنبه

 19/1/99 شنبه 15/1/99 دو شنبه 9 11:91الی  19:91

 91/1/99 شنبه 1/1/999 دو شنبه 9

11 

 خانم بوشهریان 4دوم

 19/11/99 سه شنبه 

 11:91الی  19:91

 11/11/99 یک شنبه

 14/1/99 یک شنبه 12/1/99 سه شنبه 11 11:91الی  19:91

 91/1/99 یک شنبه 1/1/99 سه شنبه 11

 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2a/                          سرکارخانم مهدی یار 1آدرس لینک کالس دوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2b/                         سرکارخانم باصری 1آدرس لینک کالس دوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2c/                           سرکارخانم اسکندری 9آدرس لینک کالس دوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2d/                            سرکارخانم بوشهریان 4آدرس لینک کالس دوم 

 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2d/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2d/


 بنام خدا 

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

 

 با سالم واحترام
و نصب آن بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ ؛ به   adobe – connectگرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار ضمن تشکر از همراهی والدین محترم و دانش آموزان 

  user name , pass wordآوری است که اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدرس لینک ورود به کالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیورود به کالس همانطور که در کالس حضوری و کلیپ آموزشی ذکر گردید 

 پایه سوم

ر
ف

دی
 

پایه / 

 کالس

نام 

 آموزگار
 ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس

1  

 1سوم 

 

خانم 

 علیپور

 

 ریاضی

 

 11/11/99 دو شنبه

 11:91الی  19:91

 علوم

 14/11/99 چهارشنبه

 11:91الی  19:91

 

 فارسی

 

 11/11/99 شنبه

 19/1/99 شنبه  12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 دو شنبه 1 11:91الی  19:91

 91/1/99 شنبه 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 9

4 

 1سوم 
خانم 

 فخارزاده

 11/11/99 شنبه

 11:91الی  19:91

 11/11/99 یک شنبه

 11:91الی  19:91

 19/11/99 سه شنبه 

 12/1/99 سه شنبه 14/1/99 یک شنبه 19/1/99 شنبه  5 11:91الی  19:91

 1/1/99 سه شنبه 91/1/99 یک شنبه 91/1/99 شنبه 2

2  

 9سوم 

 

خانم 

 مجذوبی

 11/11/99 یک شنبه

 11:91الی  19:91

 11/11/99 دو شنبه

 11:91الی  19:91

 14/11/99 چهارشنبه

 12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 دو شنبه 14/1/99 یک شنبه 9 11:91الی  19:91

 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 91/1/99 یک شنبه 9

11 

 4سوم 
خانم 

 رزمی

 14/11/99 چهارشنبه

 11:91الی  19:91

 19/11/99 سه شنبه 

 11:91الی  19:91

 11/11/99 دو شنبه

 15/1/99 دو شنبه 12/1/99 سه شنبه 12/1/99 چهارشنبه 11 11:91الی  19:91

 1/1/99 دو شنبه 1/1/99 سه شنبه 9/1/99 چهارشنبه 11

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3a/                           سرکارخانم علیپور 1آدرس لینک کالس سوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3b/                           سرکارخانم فخارزاده 1آدرس لینک کالس سوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3c/                           سرکارخانم مجذوبی 9آدرس لینک کالس سوم 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3d/                           نم رزمیسرکارخا 4آدرس لینک کالس سوم 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3d/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3d/


 بنام خدا 

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

 

 با سالم واحترام
و نصب آن بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ ؛ به   adobe – connectگرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار ضمن تشکر از همراهی والدین محترم و دانش آموزان 

  user name , pass wordآوری است که اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدرس لینک ورود به کالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیورود به کالس همانطور که در کالس حضوری و کلیپ آموزشی ذکر گردید 

 پایه چهارم

 ردیف
پایه / 

 کالس
 ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس نام آموزگار

1 
 1چهارم 

 
 خانم انصاری

 

 فارسی

 

 11/11/99 دو شنبه

 11:15الی11:15

 ریاضی

 14/11/99 چهارشنبه

 11:15الی11:15

 

 علوم

 

 11/11/99 شنبه

 19/1/99 شنبه  12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 دو شنبه 1 11:15الی11:15

 91/1/99 شنبه 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 9

4 

 خانم باهوش 1چهارم 

 11/11/99 شنبه

 11:15الی11:15

 11/11/99 یک شنبه

 11:15الی11:15

 19/11/99 سه شنبه 

 12/1/99 سه شنبه 14/1/99 یک شنبه 19/1/99 شنبه  5 11:15الی11:15

 1/1/99 سه شنبه 91/1/99 یک شنبه 91/1/99 شنبه 2

2 
 9چهارم 

 

خانم 

 نوروزپور

 11/11/99 یک شنبه

 11:15الی11:15

 11/11/99 دو شنبه

 11:15الی11:15

 14/11/99 چهارشنبه

 12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 دو شنبه 14/1/99 یک شنبه 9 11:15الی11:15

 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 91/1/99 یک شنبه 9

11 

 خانم برهانی 4چهارم 

 14/11/99 چهارشنبه

 11:15الی11:15

 19/11/99 سه شنبه 

 11:15الی11:15

 11/11/99 دو شنبه

 15/1/99 دو شنبه 12/1/99 سه شنبه 12/1/99 چهارشنبه 11 11:15الی11:15

 1/1/99 دو شنبه 1/1/99 سه شنبه 9/1/99 چهارشنبه 11

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4a/                           انصاریسرکارخانم  1چهارم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4b/                           باهوش سرکارخانم 1چهارم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4c/                           نوروزپورسرکارخانم  9چهارم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4d/                           برهانی سرکارخانم 4چهارم آدرس لینک کالس 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4d/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4d/


 بنام خدا 

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

 

 با سالم واحترام
و نصب آن بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ ؛ به   adobe – connectگرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار ضمن تشکر از همراهی والدین محترم و دانش آموزان 

  user name , pass wordآوری است که اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدرس لینک ورود به کالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیورود به کالس همانطور که در کالس حضوری و کلیپ آموزشی ذکر گردید 

 پایه پنجم

 ردیف
پایه / 

 کالس
 ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس ساعت تاریخ روز درس نام آموزگار

1 
 1پنجم 

 
 خانم برزگر

 

 فارسی

 

 11/11/99 دو شنبه

 11:15الی11:15

 ریاضی

 14/11/99 چهارشنبه

 11:15الی11:15

 

 علوم

 

 11/11/99 شنبه

 19/1/99 شنبه  12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 دو شنبه 1 11:15الی11:15

 91/1/99 شنبه 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 9

4 

 خانم کشاورزی 1پنجم 

 11/11/99 شنبه

 11:15الی11:15

 11/11/99 یک شنبه

 11:15الی11:15

 19/11/99 سه شنبه 

 12/1/99 سه شنبه 14/1/99 یک شنبه 19/1/99 به شن 5 11:15الی11:15

 1/1/99 سه شنبه 91/1/99 یک شنبه 91/1/99 شنبه 2

2 
 9پنجم 

 

خانم رئیس 

 نژادیان

 11/11/99 یک شنبه

 11:15الی11:15

 11/11/99 دو شنبه

 11:15الی11:15

 14/11/99 چهارشنبه

 12/1/99 چهارشنبه 15/1/99 شنبه دو 14/1/99 یک شنبه 9 11:15الی11:15

 9/1/99 چهارشنبه 1/1/99 دو شنبه 91/1/99 یک شنبه 9

11 

 خانم شعله 4پنجم 

 14/11/99 چهارشنبه

 11:15الی11:15

 19/11/99 سه شنبه 

 11:15الی11:15

 11/11/99 دو شنبه

 15/1/99 و شنبهد 12/1/99 سه شنبه 12/1/99 چهارشنبه 11 11:15الی11:15

 1/1/99 دو شنبه 1/1/99 سه شنبه 9/1/99 چهارشنبه 11

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5a/                           برزگرسرکارخانم  1پنجم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5b/                           کشاورزیسرکارخانم  1پنجم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5c/                           رئیس نژادیان سرکارخانم 9پنجم آدرس لینک کالس 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5d/                           شعلهسرکارخانم  4پنجم آدرس لینک کالس 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5d/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg5d/


 بنام خدا 

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

 

 با سالم واحترام
و نصب آن بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ ؛ به   adobe – connectگرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار ضمن تشکر از همراهی والدین محترم و دانش آموزان 

  user name , pass wordآوری است که اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدرس لینک ورود به کالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیورود به کالس همانطور که در کالس حضوری و کلیپ آموزشی ذکر گردید 

 پایه ششم

ف
دی

ر
 

پایه / 

 کالس

 نام آموزگار

 درس فارسی
 ساعت تاریخ روز

 نام آموزگار

 درس ریاضی
 ساعت تاریخ روز

 نام آموزگار

 علوم درس
 ساعت تاریخ روز

 
 
1 

 

 

 1ششم 

 1ششم 

 
 خانم

 ملک پور

 دوشنبه

11/11/99 

11:15الی 11:15  

 

 خانم

 حقیقی

 یک شنبه

11/11/99 

11:15الی11:15  
 خانم

 اسلوب

 چهارشنبه

14/11/99 

11:15الی11:15  

15/1/99 14/1/99 12/1/99 

1/1/99 91/1/99 9/1/99 

 
2 

 

 

 9ششم 

 4ششم
 چهارشنبه

14/11/99 

 سه شنبه

19/11/99 

 شنبه

11/11/99 

12/1/99 12/1/99 19/1/99 

9/1/99 1/1/99 91/1/99 

 

Http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6a/                         1و  1آدرس لینک کالسی پایه ششم 

/bHttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6                          4و  9آدرس لینک کالسی پایه ششم 

 
 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6b/

