
 

 

.کلیه کالس ها باالتر از سطح کتاب آموزش و پرورش تدریس می شود  

 

:شرایط ثبت نام  

توجه به نامه دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی و آموزشگاه های آزاد و با عنایت به مصوبه جلسه شورای نظارت مرکزیبا   

:عالم می گرددادر آموزشگاه های آزاد به شرح زیر  آموزان انصرافینحوه استرداد شهریه دانش    

یا دوره از شرکت در کالس های آموزشگاه منصرف گردد آموزشگاه  از ثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم سچنانچه داوطلب پ -1

.میگردد شهریه دریافتی مابقی آن را به داوطلب مسترد ۰۲%پس از کسر   

.در هر ترم یا دوره استرداد شهریه انجام نخواهد شدپس از شروع هر کالس   -2 

تعیین شده میسر خواهد بود و پخش مجدد آن به صورت فقط در روز و ساعتحضور دانش آموزان در کالس های آنالین  -3  

.نمی باشد آفالین موجود    

.صورت آنالین برگزار می گرددکلیه ی کالس های آنالین در طول گسترش بیماری و بعد از عادی شدن شرایط به  -4  

کالس ها در بستر اسکای روم برگزار می گردد. -5  

کتاب توسط استاد معرفی می گردد.  ،. در جلسه اول کالسنمایدکتابی قبل از شروع کالس تهیه ن لطفا -6  

.جابجائی روز و ساعت انجام نمی گیردپس از آغاز کالس ها هیچ گونه  -7 

.از مباحث و ضعف درسی گردیده و مسئولیتی متوجه آموزشگاه نخواهد بود نماند غیبت در کالس ها موجب عقب -8 

تکلیف جامع ،  است و فوق برنامه شامل) تکالیف استادو  آموزش اولیاء گرامی توجه داشته باشید که هر کالس شامل -9  

.در کالس و آزمون و انجام تکالیف می باشد می باشد، لذا پیشرفت و ترقی فرزندان منوط به شرکت منظم (وآزمونک آزمون جامع و   

  16/12/1411و  26/19/1411 های تاریخدر تیزهوشان مبتکران ی آمادگ های ششم و نهم آزمون  برای پایه -11

ان ششم دروس ریاضی ، علوم ،برگزار می گردد. الزم به ذکر است این آزمون ها به صورت رایگان برای دانش آموز 19/12/1411 و  

فیزیک ،  هوش و استعداد تحلیلی می باشد.  ، برای دانش آموزان نهم دروس ریاضی و  استعداد تحلیلی هوش    

د.برگزار میشو 23تا  19آزمونک شب قبل از کالس بین ساعت  -11  

برگزار میشود. 23ساعت  صبح تا شنبه 7تکالیف جامع و آزمون جامع روزهای جمعه از ساعت  -12   

.می باشد سایت و پیام رساننحوه اطالع رسانی آموزشگاه به اولیای محترم صرفا از طریق  -13 

ود.گزین و یا هزینه عودت داده می شکالس مشابه جای با نظر اولیاءصورت به حد نصاب نرسیدن کالس ثبت نامی،  در-41  

24/11/1411تا  14/11/1411 تعطیالت میان ترم -15  

(     امکان تغییر وجود دارد بخش نامه آموزش و پروش برای امتحان ترم اولین تاریخ بر اساس ا  )  

  16- 13/11/1411تا  21/12/1411 تعطیالت نوروزی

)مبعث  11/12/1411 ( ،"ع")والدت امیرالمومنین  26/11/1411( ،  "ص")میالد حضرت رسول 12/18/1411در تاریخ های  -17

.برگزار می گردد( کالس های آموزشگاه "ص"پیامبر اکرم   

.برگزار نمی گرددکالس های آموزشگاه  ()عید سعید فطر 14/12/1411و  13/12/1411، ( "ع")شهادت امیرالمومنین  4/12/1411  

 دربرای پاسخگویی  19تا  13یبان ها از ساعت ت)پش 26423719 -26422231 -26424149آموزشگاه:  شماره های ثابت -18 

 هستند( خدمت اولیای گرامی   
 

 

و کالس های نیمه گروهی بین  (0۰)پایه نهم تا 1۰نفر تا  ۲%ظرفیت کلیه کالس های گروهی بر اساس پایه و درس باالی * 

  .نفر( میباشد ۲%تا  ۰%نیمه گروهی هوش ششم ، ریاضی هشتم ، ریاضی نهم های )کالس 4۲ تا 4۰
 

 دختراهن مبتکران  آموزاگشه 



 

  ورودی پاییزدانش آموزان ریاضی  جلسات فوق العاده: 

 14/17/1411   چهارشنبه 

 18/17/1411   یکشنبه 

 21/17/1411   چهارشنبه 

 25/17/1411    یکشنبه 

 28/17/1411   چهارشنبه 

   فوق العاده دارد. 15:41الی  14:21از ساعت 

 

 

 

 

 

 

  

 41۰۰مهر  40شروع کالس ها   - پایه سوم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 خانم ساعی

 ریاضی

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 17:21الی  16 چهارشنبه
13751111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 خانم ساعی

 ریاضی

 گروهی( )نیمه

 ورودی پاییز

 17:21الی  16 چهارشنبه
17111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

)کالس مشترک با دانش آموزان ورودی 

 تابستان(

جلسه فوق العاده برای هماهنگی با دانش  5

 آموزان ورودی تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 



 

ورودی پاییز دانش آموزانریاضی فوق العاده  جلسات   :  

12:11الی  11:11و                              11الی  11ساعت            1411مهر  15پنج شنبه   

17:11الی  16:11و                               16الی  15ساعت                1411مهر  23جمعه    

  17:11الی  16:11و                               16الی  15ساعت                1411مهر  31جمعه 

12:11الی  11:11و                               11الی  11ساعت               1411آبان  2یکشنبه    

 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  – پایه چهارم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای کریمی

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 پنج شنبه

 15:31الی  14:31

 و

 16:41الی  15:41

21651111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 61هر هفته دو جلسه 

 خانم قیدی

 علوم

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 17:21الی  16:11 چهارشنبه
14251111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای کریمی

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 15:31الی  14:31

 و

 16:41الی  15:41

26411111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

)کالس مشترک با دانش آموزان ورودی 

 تابستان(

جلسه فوق العاده برای هماهنگی با  8

 دانش آموزان ورودی تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 61هر هفته دو جلسه 



 

 

  

 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  - پایه پنجم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای کریمی

 ریاضی 

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 سه شنبه

 18:51الی  17:31

 و

 21الی  19:21

22811111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 آقای کریمی

 ریاضی 

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 17:31الی  16:51

 و

 19الی  17:41

24711111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 حکمتخانم 

 علوم

 )گروهی( 

 ورودی تابستان

 15:51الی  14:31 پنج شنبه
12511111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 خانم حکمت

 علوم

 )گروهی( 

 ورودی پاییز

 14:21الی  13 پنج شنبه
13751111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 



 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  -پایه ششم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای بناپور

 هوش و استعداد تحلیلی

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 15:51الی  14:31 یکشنبه
37511111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان

 کالس:اتمام 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای شایان

 علوم 

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 15:51الی  14:31 دوشنبه
25111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای هادیان

 ریاضی 

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 پنج شنبه

 14:21الی  13:11

 و

 15:11الی  14:31

38111111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 آقای هادیان

 ریاضی 

 )نیمه گروهی(

 پاییزورودی 

 دوشنبه

 15:51الی  15:11

 و

 17:21الی  16

48111111 

 ریال

  از ابتدا تا پایان کتاب

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 بهمن  25از و  

 ساعت

 19:11الی  17:51

 اضافه میگردد.

 بهمن 25از 

 دقیقه ای 81جلسه  دو هر هفته 

 دقیقه ای 41یک جلسه  و 

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 آقای عمومی

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 سه شنبه

 17:21الی  16:11

 و

 18:11الی  17:31

22811111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 کالس:اتمام 

15/2/1411 

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 آقای بناپور

 هوش و استعداد تحلیلی

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 15:51الی  14:31 سه شنبه
21111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای شایان

 علوم

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 17:21الی  16:11 دوشنبه
15111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم حکمت

 علوم 

 گروهی(نیمه )

 ورودی تابستان

 17:21الی  16:11 پنج شنبه
25111111 

 ریال

 پایان کتابتا  ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای نبی زاده

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 15:51الی  14:31

 و

 18:51الی  17:31

32511111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 خانم مومیوند

 علوم

 )گروهی( 

 ورودی پاییز

 17:21الی  16 سه شنبه
16251111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای بناپور

 هوش و استعداد تحلیلی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 21:41الی  19:21 سه شنبه
21251111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای طالب تبار

 ادبیات

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 15:51الی  14:31 چهارشنبه
6111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

  1411آذر 24اتمام کالس: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 41۰۰مهر  40شروع کالس ها   - پایه هفتم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس استادنام 

 آقای طالب تبار

 ادبیات

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 21:41الی  19:21 چهارشنبه
6111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411آذر 24اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای نصیری زاده

 عربی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 15:51الی  14:31 دوشنبه
12111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

  1411اسفند  16اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای نبی زاده

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 17:21الی  16

 و

 21:41الی  19:21

35111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 ای دقیقه 81هر هفته دو جلسه 

 خانم مومیوند

 علوم 

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 18:51الی  17:31 سه شنبه
17511111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 خانم محسن خواه

 ریاضی

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 یکشنبه

 17:21الی  16:41

 و

 18:51الی  17:31

31411111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 خانم حکمت

 علوم

 گروهی(نیمه )

 ورودی تابستان

 18:51الی  17:31 پنج شنبه
18111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81یک جلسه هر هفته 



 

 

 

 

 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  -پایه هشتم 

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 ریاضی آقای بناپور

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 37511111 21:41الی  19:21 یکشنبه

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 18:51الی  17:31 دوشنبه آقای هادیان 1411بهمن  18اتمام کالس: 

 آقای سراج

 فیزیک

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 21:41الی  19:21 چهارشنبه
21111111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

 1411اسفند  18اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای هادیان

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 پنج شنبه

 16الی  15:21

 و

 17:31الی  16:11

13811111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 1411 بهمن 21اتمام کالس: 

 دقیقه ای و 81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41یک جلسه  

 آقای رضایی

 فیزیک

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 18:51الی  17:31 پنج شنبه
12111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 1411اسفند  19اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای نبی زاده

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 یکشنبه 

 و 

 پنج شنبه

 22:21الی  21
35111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 آقای رضایی

 فیزیک

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 19الی  17:41 دوشنبه
16251111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 خانم مومیوند

 شیمی و زیست

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 21:41الی  19:21 سه شنبه
12111111 

 ریال

 کتاباز ابتدا تا پایان 

 1411اسفند  17اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای طالب تبار

 ادبیات

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 18:51الی  17:31 چهارشنبه
6111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411آذر 24اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای نصیری زاده

 عربی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 17:21الی  16 دوشنبه
12111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  16اتمام کالس: 

  دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 



 41۰۰مهر  40شروع کالس ها   - پایه نهم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای سراج

 فیزیک

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 17:21الی  16:11 چهارشنبه
21111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 1411اسفند  18اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای رضایی

 فیزیک

 )نیمه گروهی(

 ورودی تابستان

 21:41الی  19:21 سه شنبه
21111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 1411اسفند  18اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هفته یک جلسه هر 

 آقای هادیان

 هوش و استعداد تحلیلی

 )گروهی(

 ورودی تابستان

 21:41الی  19:21 دوشنبه
21111111 

 ریال

 ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای بناپور
 )گروهی(ریاضی

 ورودی تابستان
 یکشنبه

 17:21الی  16:11

 و 

 18:51الی  17:31

41111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 اتمام کالس: 

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 آقای سراج
 )گروهی(فیزیک

 ورودی تابستان
 18:51الی  17:31 چهارشنبه

12111111 

 ریال

 تا پایان کتاب ادامه مبحث تابستان

 1411اسفند  18اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هفته یک جلسه هر 

 آقای هادیان

 هوش و استعداد تحلیلی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 22:21الی  21 دوشنبه
21251111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای سراج
 )گروهی(فیزیک

 ورودی پاییز
 21:41الی  19:21 سه شنبه

16251111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 15/2/1411اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای طالب تبار
 )گروهی(ادبیات

 ورودی پاییز
 17:21الی  16 شنبهچهار

6111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 1411آذر 24اتمام کالس: 

 آقای نصیری زاده
 )گروهی(عربی

 ورودی پاییز
 18:51الی  17:31 دوشنبه

12111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

  1411اسفند  16اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای ابراهیم زاده
 )گروهی(شیمی

 ورودی پاییز
 14:21الی  13:11 پنج شنبه

12111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

  دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 اسالمیآقای 
 )گروهی(زیست

 ورودی پاییز
 17:21الی  16 شنبهدو

6111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 1411آذر 22اتمام کالس: 



 

 :یکشنبه ها در تاریخ های ریاضی گروهی ورودی پاییز آقای بناپورکالس  تذکر 

 24/11/1411 

 11/12/1411 

 18/12/1411 

 15/12/1411 

  14/11/1411  

  21/11/1411  

  28/11/1411  

  11/12/1411  

 فوق العاده دارد. یک جلسه  21:41الی  19:21از ساعت  

 

 

  

 

 

 

  

 آقای سیف

 زیست نکته و تست

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 18:51الی  17:31 دوشنبه
6111111 

 ریال

 اتمام کالس:

24/18/1411 

 دقیقه ای 81جلسه  یکهر هفته 

 آقای نصیری زاده

 عربینکته و تست 

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 17:21الی  16 سه شنبه
11111111 

 ریال

 1411آذر 23اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته یک جلسه 

 آقای بناپور
 )گروهی(ریاضی

 ورودی پاییز

 

 شنبهسه 

 17:21الی  16:11

 و 

 18:51الی  17:31

49311111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/12/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

  



 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  - پایه دهم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 نام آوری آقای

 ریاضی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 یکشنبه

 17:21الی  16

 و

 18:51الی  17:31

32111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 آقای باستی

 فیزیک

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 سه شنبه

 17:21الی  16

 و

 18:11الی  17:31

24111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

دقیقه ای و  81جلسه هر هفته یک 

 دقیقه ای 41یک جلسه 

 آقای ابراهیم زاده

 شیمی

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 17:31الی  16:51

 و

 19الی  17:41

24111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

دقیقه ای و  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41یک جلسه 

 اسالمیآقای 

 زیست

 )گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 15:51الی  14:31

 و

 16:41الی  16

24111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 
دقیقه ای و  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41یک جلسه 

 

 

 

 

 

 

  



 41۰۰مهر  40شروع کالس ها  - پایه یازدهم

 توضیحات مبلغ ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای باستی

 فیزیک

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 یکشنبه

 17:21الی  16

 و

 18:51الی  17:31

32111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 آقای فرضعلی بیگ

 ریاضی

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 سه شنبه

 17:21الی  16

 و

 18:51الی  17:31

41111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 اتمام کالس:

15/2/1411 

 دقیقه ای 81هر هفته دو جلسه 

 اسالمیآقای 

 زیست

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 17:31الی  16:51

 و

 19الی  17:41

24111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 

دقیقه ای  81جلسه هر هفته یک 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 آقای ابراهیم زاده

 شیمی

 )نیمه گروهی(

 ورودی پاییز

 پنج شنبه

 15:51الی  14:31

 و

 16:41الی  16

24111111 

 ریال

 از ابتدا تا پایان کتاب

 1411اسفند  21اتمام کالس: 
دقیقه ای  81هر هفته یک جلسه 

 دقیقه ای 41و یک جلسه 

 

 

 

 

 

 


