
 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(

 یکهفتم 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  شنبه 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  یکشنبه 

     دوشنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  سه شنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96 شنبه  چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه  

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(برنامه کالسهای 

 هفتم دو

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  شنبه 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات   سه شنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -امام رضا)ع( برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه

 هفتم سه 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ریاضی  فیسیک   ادبیات شیمی  شنبه 

 فیسیک  ریاضی  شیمی  ادبیات  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ادبیات  شیمی  ریاضی  فیسیک  سه شنبه 

 شیمی  ادبیات  فیسیک  ریاضی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(

 یک هشتم

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  شنبه 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  یکشنبه 

     دوشنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  سه شنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(برنامه کالسهای 

 دو هشتم 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  شنبه 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات   سه شنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -امام رضا)ع( برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه

 سه  هشتم

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ریاضی  فیسیک   ادبیات شیمی  شنبه 

 فیسیک  ریاضی  شیمی  ادبیات  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ادبیات  شیمی  ریاضی  فیسیک  سه شنبه 

 شیمی  ادبیات  فیسیک  ریاضی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(

 یک نهم

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  شنبه 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  یکشنبه 

     دوشنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  سه شنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(برنامه کالسهای 

 دو  نهم 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  شنبه 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ریاضی  فیسیک  شیمی  ادبیات   سه شنبه 

 فیسیک  ریاضی  ادبیات  شیمی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

 متوسطه دوره اول -امام رضا)ع( برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه

 سه  نهم 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 فیسیک  ریاضی  شیمی   ادبیات شنبه 

 ریاضی  فیسیک  ادبیات  شیمی  یکشنبه 

     دوشنبه 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  سه شنبه 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 اول متوسطه دوره -برنامه کالسهای تابستانه دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(

 نهم  چهار 

 7:30 – 8:45 8:55- 10:10 10:20- 11:35 11:45- 13 

 ریاضی  فیسیک   ادبیات شیمی  شنبه 

 فیسیک  ریاضی  شیمی  ادبیات  یکشنبه 

     دوشنبه 

 شیمی  ادبیات  ریاضی  فیسیک  سه شنبه 

 ادبیات  شیمی  فیسیک  ریاضی  چهارشنبه 

 

  .ایاب و ذهاب دانش آموز بر عهده اولیا محترم می باشد 

 . در صورت نیاز به سرویس ، لطفا با امور سرویس مدرسه هماهنگ فرمائید 

  18/05/96شنبه   چهارلغایت  31/04/96شروع کالسها : از شنبه 

 

 

 


