برنامه هفتگی دوره متوسطه دوم سال تحصیلی 99/00مرکزشهید بهشتی

هفته

ایام

101انسانی دهم

102ریاضی دهم

 103تجربی دهم

104تجربی دهم

201یازدهم انسانی

202یازدهم ریاضی

 203یازدهم تجربی

204یازدهم تجربی

301دوازدهم انسانی

302دوازدهم ریاضی

303دوازدهم تجربی

304دوازدهم تجربی

شنبه

خارجه جمالوندی

نگارش قیطاسی

فیزیک کهزادی

عربی نقی پور

معارف راجعیان

خارجه شاکی

کوهی زیست

شیمی وحیدی

تاریخ گنجی

فیزیک جلیلیان

ریاضی قیطاسی

ریاضی تیموری

تاریخ گنجی

فیزیک جلیلیان

ادبیات قیطاسی

فیزیک کهزادی

عربی نقی پور

حسابان تیموری

ریاضی قیطاسی

خارجه شاکی

معارف راجعیان

خارجه جمالوندی

کوهی زیست

شیمی وحیدی

عربی نقی پور

هندسه قیطاسی

زیست

خارجه منصوری

تاریخ گنجی

فیزیک جلیلیان

خارجه شاکی

فیزیک کهزادی

نگارش قیطاسی

گسسته تیموری

شیمی وحیدی

کوهی زیست

ورزش

شیمی فتاحی

/خارجه م زیست یاری تکمیلی

خارجه م /زیست تکمیلی یاری

خارجه شاکی

تاریخ گنجی

هنر بیانی

زیست کوهی

خارجه جمالوندی

عربی نقی پور

فیزیک کهزادی نگارش

زیست کومی

کوهی زیست

معارف راجعیان

محیط یارمحمدی

فیزیک کهزادی

خارجه شاکی

جغرافی شکری

حسابان قیطاسی

عربی باسره

شیمی وحیدی

سواد رسانه شکری

سواد رسانه شکری

فیزیک کهزادی

شیمی وحیدی

فلسفه یارمحمدی

خارجه شاکی

عربی باسره

معارف راجعیان

ادبیات قیطاسی

هندسه اسکندری

ریاضی قیطاسی

کوهی زیست

منطق یارمحمدی

ادبیات قیطاسی

ریاضی اسکندری

جغرافی شکری

خارجه شاکی

هندسه قیطاسی

شیمی وحیدی

محیط

عربی باسره

معارف راجعیان

کوهی زیست

فیزیک کهزادی

ادبیات تکمیلی ق /عربی تکمیلی

جغرافی شکری

ورزش

فیزیک کهزادی

ادبیات تک ق /عربی تکم

ورزش

زیست کوهی

عربی باسره

فلسفه یارمحمدی

فتاحی شیمی

معارف راجعیان

خارجه شاکی

معارف راجعیان

فتاحی شیمی

جغرافی شکری

ریاضی تیموری

روانشناسی /نگارش

فیزیک جلیلیان

فیزیک کهزادی

شیمی وحیدی/

جامعه رحمتی

حسابان /نگارش زرگوش

ادبیات بخشوده

عربی علیپور

اقتصاد رحمتی

فیزیک جلیلیان

عربی علیپور

امادگی شکری

ادبیات بخشوده

معارف راجعیان

ریاضی قیطاسی

فیزیک کهزادی

فنون زرگوشی

فتاحی شیمی

شیمی وحیدی

ریاضی تیموری

نگارش زرگوشی

عربی علیپور

آمادگی شکری

معارف راجعیان

جامعه/ /روانشناسی

فتاحی شیمی

شیمی وحیدی

ریاضی تیموری

ریاضی تقیطاسی

فیزیک جلیلیان

فیزیک کهزادی

ادبیات بخشوده

امادگی شکری

امادگی شکری

فتاحی شیمی

کوهی زیست

ورزش

عربی علیپور

محیط منصوری

زرگوشی نگارش /ازمایشگاه صادقی

مطالعات رحمتی

ادبیات بخشوده

شاکی خارجه

معارف راجعیان

جامعه رحمتی

آزمایشگا]یاری

نگارش بخشوده

شیمی وحیدی

هنربیانی

آمار برجی

خارجه شاکی

زمین منصوری

ادبیات قیطاسی

ریاضی اسکندری

یکشنبه
دوشنبه

خانواده داودیان

خانواده داودیان

خارجه شاکی

فیزیک کهزادی/نگارش

ورزش

سه شنبه

ریاضی برجی

خارجه منصوری

آزمایشگا] یاری

ادبیات بخشوده

جامعه رحمتی

هنر بیانی

زمین منصوری

ورزش

معارف راجعیان

خارجه جمالوندی

ورزش

خارجه شاکی

معارف راجعیان

ورزش

خارجه منصوری

آزمایشگا]یاری

ریاضی برجی

زمین منصوری

ادبیات بخشوده

هنر بیانی

خارجه جمالوندی

نگارش //

بهداشت بیانی

اجتماعی رحمتی

خارجه ج /ریاضی

خارجه منصوری

سواد رسانه رحمتی

ورزش

منصوری محیط

نگارش ب /آزمایشگاه

آزمایشگا یاری /نگارش بخشوده

کوهی زیست

جامعه//

فیزیک/نگارش

نگارش قیطاسی /فیزیک

فنون بخشوده

ریاضی اسکندری

معارف راجعیان

سواد رسانه

جغرافی شکری

حسابان تیموری

تاریخ گنجی

ادبیات زرگوشی

ریاضی اسکندری

ریاضی تیموری

فنون زرگوشی

فتاحی شیمی

ورزش

تاریخ گنجی

فتاحی شیمی

نگارش بخشوده

تاریخ /جغرافی گنجی

ادبیات زرگوشی

معارف راجعیان

ریاضی تیموری

جغرافی شکری
تاریخ /جغرافی گنجی

معارف راجعیان
ریاضی اسکندری

بهداشت

ورزش
ورزش
بهداشت

اجتماعی رحمتی

خانواده داودیان
اجتماعی رحمتی

بهداشت
خانواده داودیان

چهارشنبه

برنامه هفتگی متوسطه اول سال تحصیلی  99/ 00مرکزشهیدبهشتی ایالم

هفته

ایام

Aهفتم

Bهفتم

Aهشتم

Bهشتم

نهم A

B

نهم

 Cنهم

شنبه
یکشنبه

ادبیات تکمیلی طاهری

فناوری کریمی

ریاضی درویشی

قران بیانی

فیزیک هواسی

ادبیات جوادیان

دارشی دینی

قران بیانی

ادبیات ت طاهری

فناوری کریمی

فیزیک هواسی

دینی دارشی

ریاضی درویشی

ادبیات جوادیان

ورزش

فیزیک هواسی

ادبیات جوادیان

دینی دارشی

ریاضی درویشی

ادبیات ت طاهری

فناوری کریمی

فیزیک هواسی

هنر نوری

ورزش

امالوانشای طاهری

قران دارشی

فناوری کریمی

ریاضی درویشی

امالوانشای طاهری

دینی دارشی

سبک صیدی

ریاضی شریفی

ریاضی درویشی

فیزیک هواسی

هنر نوری

دینی دارشی

ریاضی شریفی

ریاضی درویشی

هنر نوری

شیمی هواسی

ورزش

ریاضی شریفی

قران دارشی

هنر نوری

فناوری کریمی

هنر نوری

امالوانشای طاهری

دوشنبه
سه شنبه

ریاضی درویشی

فیزیک هواسی

سبک صیدی

فناوری کریمی

دینی دارشی

ریاضی درویشی

سبک صیدی

هواسی شیمی

زبان کمالوند

ورزش

ادبیات جوادیان

آمادگی کریمی

دارشی قران

ادبیات جوادیان

سبک صیدی

دینی دارشی

زبان کمالوند

اجتماعی شمسی زالن

شیمی هواسی

آمادگی کریمی

فناوری کریمی

زبان کمالوند

قران دارشی

زیست هواسی

اجتماعی شمسی زالن

ورزش

زبان کمالوند

ورزش

امال ...جوادیان

شیمی هواسی

آمادگی کریمی

قران دارشی

اجتماعی شمسی زالن

زیست بختی

ریاضی شریفی

اجتماعی کاظم بیگی

عربی صیدیوسفی

ریاضی درویشی

امالوانشای طاهری

زبان ب/اجتماعی ش

ریاضی شریفی

اجتماعی کاظم بیگی

عربی صیدیوسفی

ادبیات ت طاهری

زبان ب/اجتماعی ش

ریاضی درویشی

شیمی بختی

عربی صیدیوسفی

زیست بختی

ادبیات ت طاهری

اجتماعی کاظم بیگی

هنر نوری

زبان ب/اجتماعی ش

ریاضی درویشی

ریاضی شریفی

ورزش

هنر نوری

امالوانشای طاهری

ریاضی شریفی

عربی صیدیوسفی

زیست یاری

زبان بهرامی

بختی زیست

امال....جوادیان

زبان بهرامی

عربی صیدیوسفی

زبان ک/اجتماعی

زبان بهرامی

عربی صیدیوسفی

زیست یاری

اجتماعی کاظم بیگی

عربی صیدیوسفی

چهارشنبه

زبان ک/اجتماعی

ادبیات جوادیان

ریاضی شریفی

زبان ک/اجتماعی

شیمی بختی

ریاضی شریفی

فیزیک هواسی

ریاضی درویشی
شیمی بختی
زیست یاری
زبان ک/اجتماعی

ادبیات

جوادیان

ادبیات ت

ادبیات ت

طاهری

طاهری

