
دتیرستاى رضَی دٍرُ اٍل ( 1401-1402)ترًاهِ کالسی سال تحصیلی   

 ایام  ّفتِ ّفتن ّشتن ًْن

 الف ب الف ب الف ب

30/7تا  15/8 زیست              هحود پَر عرتــی                  صادقی فیسیک ٍشیوی        اکثری ٍرزش                       شیرپَر آزهَى آزهَى  

ثِ
شٌ

 

30/8تا  15/9 ٌّدسِ                 سٌی   زیست                    هحود پَر ٍرزش                    شیرپَر عرتــی                  صادقی جغرافی                رًجثری فیسیک ٍشیوی     اکثری  

هحود پَر          زیست           فیسیک ٍشیوی        اکثری ٍرزش                  شیرپَر 30/9تا  15/10 عرتــی             صادقی تاریخ                     تاهری ٌّدسِ                     سٌی    

سٌی                ٌّدسِ        عرتــی                صادقی فیسیک ٍشیوی           اکثری قرآى                       خلیلی تاریخ                     تاهری 30/10تا  15/11 زیست          هحود پَر   

30/11تا15/12  هشاٍرُ       فتَحیاى قرآى                          خلیلی زیست                 هحود پَر ٌّدسِ                  سٌی فیسیک ٍشیوی        اکثری ٌّدسِ                 تْراًی  

ٍ ًاّارًواز  12/ 15تا15/1   

15/1تا   2 جغرافی             رًجثری هشاٍرُ              فتَحیاى قرآى                       خلیلی کاهپیَتر              ج شیرچَر اًشاء                    ًادرًژاد فیسیک ٍشیوی     اکثری  

آییي    ٌّر                          کارٍفي آٍری          ردُ 30/7تا  15/8 زتاى                    هَسَی ٍرزش                       شیرپَر فارسی                 ًادر ًژاد حساب                  یسداى پٌاُ   

ثِ
شٌ

یک
 

30/8تا  15/9 ٍرزش                  شیرپَر زتاى                          هَسَی حساب               یسداى پٌاُ فارسی                   ًادر ًژاد کارٍفي آٍری             ردُ ٌّر                           آییي   

یسداى پٌاُ       حساب            ٌّر                             آییي زتاى                          هَسَی عرتــی                صادقی فارسی              ًادر ًژاد 30/9تا  15/10 کارٍفي آٍری          ردُ   

30/10تا  15/11 حساب            یسداى پٌاُ کارٍفي آٍری               ردُ زتاى                       هَسَی ٌّر                                آییي فارسی                 ًادر ًژاد عرتــی             صادقی   

30/11تا15/12  فارسی              ًادر ًژاد ٌّر                                آییي کارٍفي آٍری             ردُ حساب                  یسداى پٌاُ ٌّدسِ                   تْراًی جغرافی             رًجثری  

ٍ ًاّارًواز    

ًژاداهالء                 ًادر  15/1تا   2 ٌّر                           آییي حساب                  یسداى پٌاُ اجتواعی              رًجثری کارٍفي آٍری               ردُ اجتواعی                   ًجیة   

شیرپَر کاهپیَتر            آزهَى آزهَى فیسیک ٍشیوی        اکثری کارٍفي آٍری          ردُ 30/7تا  15/8 فیسیک ٍش   یسداى پٌاُ   

ثِ
شٌ

دٍ
 

30/8تا  15/9 هعارف               پَرخادم اجتواعی                 رًجثری فیسیک ٍشیوی        اکثری کارٍفي آٍری               ردُ هشاٍرُ              ًجیة زیست           یسداى پٌاُ  

30/9تا  15/10 اجتواعی               رًجثر هعارف                    پَرخادم کارٍفي آٍری             ردُ قرآى                          خلیلی حساب                       پَراى فیسیک ٍشیوی     اکثری  

اکثری فیسیک ٍشیوی           دفاعی                    جسفتي حساب                    پَراى 30/10تا  15/11 کارٍفي آٍری          ردُ فیسیک ٍش         یسداى پٌاُ هعارف                 پَرخادم   

30/11تا15/12  فیسیک ٍش   یسداى پٌاُ کارٍفي آٍری               ردُ فیسیک ٍشیوی        اکثری هعارف                    پَرخادم حساب                       پَراى دفاعی                  جسفتي  

ٍ ًاّارًواز    

15/1تا   2 قرآى                    خلیلی تفکر                 هالیی اهالء                    ًادر ًژاد فیسیک ٍشیوی           اکثری کارٍفي آٍری             ردُ حساب                    پَراى  

ًادر ًژاد         فارسی      30/7تا  15/8 آزهَى آزهَى حساب               یسداى پٌاُ تاریخ                            ًجیة هعارف                    صادقی   

ثِ
شٌ

 ِ
 س

صادقی           عرتــی      فارسی                   ًادر ًژاد ٌّدسِ                فتَحیاى قرآى                    خلیلی 30/8تا  15/9 ٍرزش                  شیرپَر حساب                  یسداى پٌاُ   

یسداى پٌاُ    حساب         ٍرزش                       شیرپَر فارسی                 ًادر ًژاد ٌّدسِ                   فتَحیاى کاهپیَتر         شیرپَر هعارف                 صادقی 30/9تا  15/10   

30/10تا  15/11 عرتــی             صادقی فارسی                  ًادر ًژاد ٌّدسِ              فتَحیاى حساب                  یسداى پٌاُ ٍرزش                    شیرپَر زیست             یسداى پٌاُ  

ًادر ًژاد             فارسی     ٌّدسِ         فتَحیاى 30/11تا15/12  کاهپیَتر            شیرپَر جغرافی            رًجثری حساب               یسداى پٌاُ اجتواعی              رًجثری   

ٍ ًاّارًواز    

خلیلی    قرآى                       اهالء                    ًادر ًژاد حساب                    پَراى 15/1تا   2 حساب            یسداى پٌاُ اًشا                      رًٍوا کاهپیَتر           ج شیرچَر   

خلیلی                  قرآى   فیسیک ٍش         یسداى پٌاُ تاریخ                     ًجیة جغرافی                رًجثری عرتــی           صادقی ٍرزش                  شیرپَر 30/7تا  15/8   

ثِ
شٌ

ار
جْ

 

30/8تا  15/9 تاریخ                   تاهری قرآى                          خلیلی ٍرزش                    شیرپَر عرتــی                  صادقی زیست             یسداى پٌاُ هشاٍرُ              ًجیة  

صادقی     عرتــی         30/9تا  15/10 فیسیک ٍش   یسداى پٌاُ کارگرٍّی     فتَحیاى قرآى                       خلیلی ٍرزش                       شیرپَر تاریخ                        تاهری   

راٌّواهشاٍرُ          هعلن  هعارف                    صادقی قرآى                    خلیلی 30/10تا  15/11 ٌّدسِ              فتَحیاى فیسیک ٍش         یسداى پٌاُ جغرافی                رًجثری   

فتَحیاىٌّدسِ                    هشاٍرُ           هعلن راٌّوا تفکر                          هالیی زیست           یسداى پٌاُ هعارف                 صادقی رًٍوااًشا                        30/11تا15/12    

ٍ ًاّارًواز    

کارگرٍّی     فتَحیاى    عرتــی                  صادقی تفکر                    هالیی اهالء                       ًادر ًژاد حساب                       پَراى اجتواعی          ًجیة 15/1تا   2   

30/7تا  15/8 زتاى                    هَسَی فارسی                   ًادر ًژاد هعارف                 پَرخادم حساب                  یسداى پٌاُ حساب                       پَراى زتاى                     فرٍدی  

ي
پ

ثِ
شٌ

ج
فرٍدی                      زتاى   حساب                    پَراى  30/8تا  15/9 هعارف               پَرخادم زتاى                          هَسَی حساب               یسداى پٌاُ اًشاء                        ًادرًژاد   

هَسَی           زتاى                ٍرزش                    شیرپَر زتاى                     فرٍدی 30/9تا  15/10 فارسی              ًادر ًژاد حساب                  یسداى پٌاُ زیست                 هحود پَر   

30/10تا  15/11 حساب            یسداى پٌاُ زیست                    هحود پَر زتاى                       هَسَی هعارف                    پَرخادم زتاى                        فرٍدی فارسی              ًادر ًژاد  

هالییتفکر                  هعارف                    پَرخادم اًشاء                     ًادرًژاد زیست                    هحود پَر قرآى                       خلیلی کاهپیَتر         شیرپَر 30/11تا15/12    

 

 


