
 با سمه تعالی 
 9396-97برنامه کالسی متوسطه دوم مرکز پرورش استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرکرد در سال تحصیلی 

 ادبیات چهارم 2چهارم تجربی 9چهارم تجربی چهارم ریاضی 2تجربی یازدهم 9تجربییازدهم  ریاضییازدهم  2دهم تجربی 9دهم تجربی دهم ریاضی  ایام هفته

 
 شنبه

 
 

تربیت بدنی 
 شیخی

 ادبیات خلیلیانزبان 
 طالبی پور 

 عربی حیدری ریاضی باقری زبان آزاد زبان رییسی عربی افضلی شیمی زمانیان تاریخ بال افکن

 شیمی مظفری    عربی افضلی
 خلیلیانزبان 

     خلیلیانزبان      
 شیمی مظفری

 ادبیات شیمی زمانیان تربیت بدنی شیخی زبان رییسی
 طالبی پور 

 تاریخ بال افکن زبان آزاد ریاضی باقری

 دیفرانسیل باقری ادبیات نیکخواه تاریخ بال افکن حسابان قاسمی خلیلیانزبان  تربیت بدنی شیخی ادبیات طالبی پور
 

 زبان آزاد فیزیک عبدالهی ------------

   شیمی مظفری    ریاضی قاسمی
 شیمی مظفری

 عربی حیدری ------------ ------------ ------------ تاریخ بال افکن نیکخواهادبیات  فیزیک عبدالهی

 
 یکشنبه

 فلسفه احمدی شیمی رییسی زیست کریمی ------------ زمین شناسی ناظمی زیست میرفروغی حسابان قاسمی عربی افضلی ادبیات رحیم خانی فیزیک عبدالهی

زمین شناسی  فیزیک فتحی  ریاضی نیازی ریاضی قاسمی
 ناظمی

 ادبیات رحیم خانی زیست کریمی شیمی رییسی فیزیک عبدالهی زیست میرفروغی عربی افضلی

ریاضی نیازی    ریاضی قاسمی
     زیست میرفروغی

 زیست میرفروغی     
 ریاضی نیازی  

زمین شناسی  عربی افضلی
 ناظمی

علوم اجتماعی  ادبیات رحیم خانی فیزیک عبدالهی شیمی رییسی فیزیک فتحی
 کیهانی

 شیمی ملکپور ریاضی نیازی عربی افضلی جغرافیا امیدوار
 

ادبیات رحیم  هندسه قاسمی زیست میرفروغی فیزیک فتحی
 خانی

 ------------ فیزیک عبدالهی

 
 

 دوشنبه

 آزمایشگاه
 احمدی

 نگارش هنر صدیقی
  طالبی پور 

انسان و محیط  دینی خسروی تربیت بدنی شیخی
 عالی پورزیست 

 ریاضی شکوهی علوم زمین ناظمی ریاضی باقری دینی امیرخانی

 دینی امیرخانی هنر صدیقی
 

 آزمایشگاه
 احمدی

انسان و محیط  هندسه باقری
 زیست عالی پور

علوم زمین  گسسته شکوهی تربیت بدنی شیخی
 ناظمی

 زبان فارسی  دینی خسروی
 طالبی پور

 نگارش زبان رییسی
 طالبی پور 

تربیت بدنی 
 شیخی

انسان و محیط 
 زیست عالی پور

 دینی خسروی ریاضی باقری زیست کریمی فیزیک عبدالهی شیمی زمانیان ریاضی شکوهی

 
 شیمی ملکپور

آمادگی دفاعی 
 گودرزی

 ملکپورشیمی  هنر صدیقی
 احمدیآزمایشگاه 

 ------------ زیست کریمی فیزیک عبدالهی زبان رییسی ریاضی شکوهی شیمی زمانیان

آمادگی دفاعی  سه شنبه
 گودرزی

        جغرافیا امیدوار زیست میرفروغی
 نگارش رحیم خانی

سواد رسانه ای 
 مرادیان

 ادبیات رحیم خانی شیمی رییسی زبان آزاد دیفرانسیل باقری آزمایشگاه احمدی  

زیست  شیمی مظفری     هندسه باقری
 میرفروغی

سواد رسانه ای     آزمایشگاه احمدی   ادبیات رحیم خانی
 مرادیان

 جغرافیا امیدوار زبان آزاد دینی خسروی شیمی رییسی

 نگارش
 رحیم خانی 

سواد رسانه ای  شیمی مظفری   جغرافیا امیدوار
 مرادیان

 زبان آزاد ------------ شیمی رییسی دیفرانسیل باقری دینی خسروی زیست میرفروغی

............ ............... .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............. .............. 

 
 
 

 چهارشنبه

 خلیلیانزبان  فیزیک عبدالهی دینی امیرخانی آزمایشگاه احمدی   شیمی ملکپور
 

 ................ ................ ................ .............. ریاضی شکوهی

 ریاضی شکوهی    دینی امیرخانی ریاضی نیازی فیزیک فتحی فیزیک عبدالهی

 خلیلیانزبان 
 خلیلیانزبان    

 ریاضی شکوهی 
.............. ................ ................ ................ 

 فتحیفیزیک        دینی امیرخانی
 ریاضی نیازی

 ریاضی نیازی   
 فیزیک فتحی

 ................ ................ ................ .............. خلیلیانزبان  ریاضی شکوهی زبان رییسی

آمادگی دفاعی  ریاضی نیازی زبان رییسی
 گودرزی

 فیزیک فتحی       آمار شکوهی
 نگارش نیکخواه

 نگارش نیکخواه  
 فتحیفیزیک 

.............. ................ ................ ................ 

 


