بروز رسانی

حضوری

آنالین

1021/20/20

پسران
دختران

برنامه کالسهای تابستانی و سالیانه یازدهم
آنالین-تابستانی

شنبه

یکشنبه

ریاضیات یازدهم

شیمی یازدهم

(جلسه دوم  21تیرماه)

(جلسه دوم  20تیرماه)

استاد انصاری

81:51-81:81

استاد درخشان

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

زیست یازدهم

ریاضیات یازدهم

فیزیک یازدهم

(شروع  21تیر ماه تا آذر)

(شروع  28تیرماه)

(شروع  22تیرماه)

81:51-81:81

81:51-81:81

دکتر نشتایی

80:11-80:11

81:51-28:51

استاد انصاری

فیزیک یازدهم

شیمی یازدهم

(جلسه دوم  21تیرماه)

(شروع  28تیرماه)

استاد دهقان

پنجشنبه

جمعه

استاد دهقان

استاد درخشان

81:51-28:51

81:51-28:51
آنالین_سالیانه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

فیزیک یازدهم

شیمی پایه81و88

زیست یازدهم

شیمی یازدهم

فیزیک پایه81و88

سهشنبه

(شروع مرداد)

(شروع  21تیر ماه تا آذر)

(شروع مهر)

(شروع مرداد)

81:51-81:51

80:11-81:11
عربی یازدهم
استاد محمدی

80:11-22:11

81:51-28:51

استاد قزوینیان

استاد اسماعیلی

81:51-81:51

81:51-83:51

80:11-80:11

شیمی پایه81و88

ریاضیات یازدهم

حسابان8

استاد خوانچه زر

استاد مقدم

(شروع مهر)

دکتر نشتایی

دکتر مرادی

(شروع مرداد)

80:11-28:11

استاد زارعی

(شروع مرداد)

(شروع مهر)

جمعه

استاد میرحسینی

(شروع مهر)

81:11-80:11

هندسه و آمار و
احتمال

استاد خطیبی

(شروع مرداد )

80:11-28:51
دختران-حضوری
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

شیمی پایه

دکتر مرادی

زیست یازدهم
دکتر عمارلو

فیزیک پایه

استاد میرحسینی

ریاضیات یازدهم
استاد انصاری

شیمی پایه

01:01-00:11

86:11-81:51

81:51-83:51

81:51-81:51

81:51-83:51

جمعه

استاد اسماعیلی

حسابان8
استاد مقدم

81:51-81:51
فیزیک یازدهم
استاد قزوینیان

81:51-28:51
پسران-حضوری
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

ریاضیات یازدهم

فیزیک پایه

شیمی پایه

81:51-81:51

81:81-80:01

استاد خوانچه زر

استاد میرحسینی

سهشنبه

استاد اسماعیلی

چهارشنبه

پنجشنبه

فیزیک یازدهم

حسابان8

81:51-81:51

80:11-81:11

استاد دهقان

81:51-81:51

جمعه

استاد مقدم

زیست یازدهم
استاد گلخنی

84:11-81:11
شیمی یازدهم

استاد درخشان
81:81-28:81
تابستانی
کالسهای تابستانی  0نوبت در هفته و هر نوبت به مدت 3ساعت از نیمه دوم تیرماه شروع و تا اواخرمهرماه ادامه دارد.
کالس زیست دکتر نشتایی هر هفته یک نوبت از 02تیرماه شروع و تا اواخر آذر ماه ادامه دارد.
آفالین در پنل کالس ها بصورت آنالین و تعاملی است ،درصورتی که داوطلب موفق به استفاده از کالس آنالین نشود،ویدئو
کاربری بارگذاری خواهد شد( محتوای ویدئو های آفالین جلسات تا دو ماه بعد ازپایان دوره در دسترس میباشد)
تدریس کالس ها شامل آموزش کامل بصورت مفهومی همراه با ارائه نکات و حل تست.

پایان کالسهای سالیانه تا فروردین الی اردیبهشت ماه خواهد بود.

سالیانه

کالس عربی از مهرماه شروع و تا دی ماه ادامه دارد.
کالس زیست دکتر نشتایی هر هفته یک نوبت از 02تیرماه شروع و تا اواخر آذر ماه ادامه دارد.

خواهد شد محتوای ویدئو  دوره های آنالین :بصورت آنالین و تعاملی است ،درصورتی که داوطلب موفق به استفاده از کالس آنالین نشود(،ویدئو آفالین در پنل کاربری بارگذاری
های آفالین جلسات تا خردادماه در دسترس میباشد).
 تدریس کالس ها شامل آموزش کامل بصورت مفهومی همراه با ارائه نکات و حل تست.
زمان شروع قطعی کالسها،برنامه دروس عمومی و کالس های جدید متعاقبا اعالم میگردد.

11007774-11007767-11007700

09900199840

konkoorehadaf

