
 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 دوم ریاضی

ایام 
 هفته

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 پريرشی/عباداللهی ادبیات/بسحاق جغرافیا/م.بابایی فیسیک/مهرداد شنبه

 يرزش/کاشاوی جغرافی/م.بابایی شیمی/مًلًدی دیىی/م.بابایی یکشنبه

 ریاضی/اصالوی ریاضی/اصالوی شیمی/مًلًدی زبان/ایراوشاهی دوشنبه

 عربی/مالیی سه شنبه
 دیىی/دفاعی

 م.بابای
 هىدسه/معدن دار فارسی/وظری

 فیسیک/مهرداد ریاضی/اصالوی امار/اصالوی فیسیک/مهرداد چهارشنبه



 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 دوم تجربی

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول ایام هفته

 زیست/مهرزاد ادبیات/بسحاق جغرافی/م.بابایی فیسیک/مهرداد شنبه

 يرزش/کاشاوی جغرافی/م.بابایی شیمی/مًلًدی دیىی/م.بابایی یکشنبه

 ریاضی/اصالوی ریاضی/اصالوی شیمی/مًلًدی زبان/ایراوشاهی دوشنبه

 عربی/مالیی سه شنبه
 دیىی/دفاعی

 م.بابایی
 فارسی/وظری

هىدسه/معدن 

 دار

 فیسیک/مهرداد ریاضی/اصالوی زیست/مهرزاد فیسیک/مهرداد چهارشنبه



 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 انسانیدوم 

ایام 
 هفته

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 عربی/مالیی يرزش/کاشاوی ادبیات/بسحاق امار/معدن دار شنبه

 دیىی/م.بابایی یکشنبه
 /تاریخ 

 محمدی مقدم

زبان 

 فارسی/وظری

 تاریخ/

 محمدی مقدم

 ادبیات/بسحاق عربی/مالیی اقتصاد/س.بابایی زبان/ایراوشاهی دوشنبه

 جامعه/س.بابایی سه شنبه
 دیىی/دفاعی

 م.بابایی
 عربی/مالیی

 تاریخ ادبیات

 وظری

 فارسی/وظری لًجغرافی/پیرحسیى چهارشنبه
 جغرافی/

 لًپیرحسیى
 پريرشی/عباداللهی



                                          

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 سوم ریاضی

ایام 
 هفته

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 شنبه
 دیىی/کامپیًتر

 عباداللهی/مهرزاد
 يرزش/کاشاوی عربی/مالیی کامپیًتر/مهرزاد

 یکشنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 ادبیات/وظری

فیسیک/ هاشمی 

 وژاد
 شیمی/مًلًدی

 زبان/ایراوشاهی شیمی/مًلًدی جبر/اصالوی حسابان/اصالوی دوشنبه

 هىدسه/شریفیان سه شنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 هىدسه/شریفیان

 تاریخ معاصر

 پ.بابایی

 حسابان/اصالوی فارسی/وظری دیىی/عباداللهی حسابان/اصالوی چهارشنبه

 



                                      

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 سوم انسانی

ایام 
 هفته

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 یعبادالله/دیىی عربی/مالیی شنبه
 رياوشىاسی/

 وژادمعصًم
 /بسحاقآرایه

 فلسفه/پیرحسیىلً يرزش/کاشاوی فلسفه/پیرحسیىلً یکشنبه
زبان 

 /وظریفارسی

 تاریخ/پ.بابایی دوشنبه
ادبیات 

 بسحاقفارسی/

 زبان خارجه

 ایراوشاهی
 عربی/مالیی

 سه شنبه
 دیىی/تاریخ

 پ.بابایی/عباداللهی
ادبیات 

 /بسحاقفارسی

 ریاضی/

 معدن دار

تاریخ 

 ادبیات/بسحاق

 چهارشنبه
زبان 

 /وظریفارسی

 جغرافی/

 لًپیرحسیى

 جامعه شىاسی/

 س.بابایی

جغرافی/زبان 

 پیرحسیىلً



                                      

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 سوم تجربی

ایام 
 هفته

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول

 يرزش/کاشاوی عربی/مالیی امار/معدن دار زمیه/مهرزاد شنبه

 یکشنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 ادبیات/وظری

 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 شیمی/مًلًدی

 شیمی/مًلًدی دیىی /عباداللهی دیىی/عباداللهی دوشنبه
زبان/ 

 ایراوشاهی

 زیست/بهرامی سه شنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 تاریخ/پ بابایی زیست/بهرامی

 ی/وظریفارس ریاضی/شریفیان ریاضی/شریفیان پريرشی/عباداللهی چهارشنبه

 



 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 پیش ریاضی

 زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول ایام هفته
 زنگ چهارم

 گسسته/مهرداد هىدسه/مهرداد گسسته/مهرداد زبان/ ایراوشاهی شنبه

 شیمی/مًلًدی یکشنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد

 شیمی/

 مًلًدی

فیسیک/هاشمی 

 وژاد

 فارسی/بسحاق زبان/ایراوشاهی شیمی/مًلًدی دوشنبه
معارف/عبادالله

 ی

 سه شنبه
یسیک/هاشمی ف

 وژاد

 دیفراوسیل/

 شریفیان

 فیسیک/

 هاشمی وژاد

 دیفراوسیل/

 شریفیان

 چهارشنبه
 دیفراوسیل/

 شریفیان

 گسسته/ هىدسه/مهرداد

 مهرداد

 دیفراوسیل/

 شریفیان



 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 تجربیپیش 

 زنگ سوم دومزنگ  زنگ اول ایام هفته
 زنگ چهارم

 شنبه
 زبان/

 ایراوشاهی
 ریاضی/معدن دار زیست/مهرزاد زیست/مهرزاد

 شیمی/مًلًدی یکشنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 شیمی/مًلًدی

 فیسیک/

 هاشمی وژاد

 شیمی/مًلًدی دوشنبه
 زبان/

 ایراوشاهی
 دیىی/عباداللهی فارسی/بسحاق

 سه شنبه
 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 زمیه/بهرامی

 فیسیک/

 هاشمی وژاد
 زمیه/بهرامی

 چهارشنبه
 ریاضی/معدن دار زیست/مهرزاد معدن دارریاضی/ زیست/مهرزاد



 

 )عج( غیردولتی نورالمهدیبرنامه هفتگی دبیرستان 

 انسانیپیش 

 زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول ایام هفته
 زنگ چهارم

 شنبه
 زبان/

 ایراوشاهی
 عربی/مالیی

 ریاضی/

 معدن دار
 پیرحسیىلً فلسفه/

 یکشنبه
 تاریخ/

 محمدی مقدم

 فلسفه/

 لًىپیرحسی

 جغرافی/

 محمدی مقدم

 فلسفه/

 پیرحسیىلً

 ادبیات/بسحاق دوشنبه
 زبان/

 ایراوشاهی

 فارسی/

 بسحاق
 معارف/عباداللهی

 عربی/مالیی ادبیات/بسحاق سه شنبه
 ادبیات/

 بسحاق
 عربی/مالیی

 چهارشنبه
 ریاضی/ 

 معدن دار

 اجتماعی/

 پ.بابایی

 ریاضی/

 معدن دار

 عربی/مالیی

 


