
 2 30/10 30/8 درس گروه روز / ساعت

 شنبه

 پسران

   

 (1209) کد درس  (14)گروه )چمن()آردین( 1عمومی  عمومی
 ((2021) کد درس (1)گروه فوتبال )چمن()خدائی() 2عمومی 
 (1209) کد درس  (12) گروه )چمن()سبزی پرور( 1عمومی 

- 

 دختران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (1گروه ) )ادبیات()شرافت( 1عمومی 
 (1209) کد درس  (11) گروه )کوثر()زارعی( 1عمومی 

 ((2022) کد درس  (1) گروه والیبال )ادبیات()شرافت() 2عمومی 
 ((2020) کد درس  (1) گروه فوتسال )کوثر()زارعی() 2عمومی 

 ((2026) کد درس  (1) گروه موزون )طوبی()زارعی() 2عمومی 

 یکشنبه

 پسران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (16) گروه)چمن()پیری( 1عمومی 

 ((2023) کد درس  (3) گروه بسکتبال )آزادگان()نسودی() 2عمومی 
 (1209) کد درس  (2) گروه )ادبیات()بوستان بان( 1عمومی 

 (1209) کد درس  (18) گروه )چمن()پیری( 1عمومی 
 ((2024) کد درس  (2) گروه کاربادستگاه )آزادگان()حبیبی() 2عمومی 
 ((2020) کد درس  (2) گروه فوتسال )ادبیات()بوستان بان() 2عمومی 

- 

 دختران

    

 - - - عمومی

 دوشنبه

 پسران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (20) گروه )چمن()حبیبی( 1عمومی 

 ((2021) کد درس  (2) گروه فوتبال )چمن()آردین() 2عمومی 
 (1209) کد درس  (22) گروه )چمن()حبیبی( 1عمومی 

 ((2025) کد درس  (2) گروه )چمن()میرعالی( آمادگی جسمانی) 2عمومی 
- 

 دختران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (3) گروه )ادبیات()شرافت( 1عمومی 

 (1209) کد درس  (13) گروه)آزادگان()تقی زاده( 1عمومی 
 ((2023) کد درس  (1) گروه بسکتبال )آزادگان()مدیری() 2عمومی 

 ((2022) کد درس  (2) گروه والیبال )ادبیات()شرافت() 2عمومی 
 ((2022) کد درس  (4) گروه والیبال )آزادگان()احسانی فرد() 2عمومی 

 ((2023) کد درس  (2) گروه بسکتبال )آزادگان()مدیری() 2عمومی 
 (1209) کد درس  (15) گروه (سعیدی)طوبی() 1عمومی 

 (1209) کد درس  (17) گروه ()مدیری(طوبی) 1عمومی 

 سه شنبه

 پسران

    

 (1209) کد درس  (4) گروه )ادبیات()بوستان بان( 1عمومی  عمومی
 ((2020) کد درس  (3) گروهفوتسال)فجر()میرعالی() 2عمومی 

 ((2022) کد درس  (5) گروه والیبال )ادبیات()بوستان بان() 2عمومی 
- 

 دختران

    

 - (1209) کد درس  (19) گروه )کوثر()سرالب( 1عمومی  - عمومی

 چهارشنبه

 پسران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (24) گروه)چمن()میرعالی( 1عمومی 

 ((2022) کد درس  (6) گروهوالیبال)فجر()بوستان بان() 2عمومی 
 ((2020) کد درس  (4) گروه (میرعالیفوتسال)فجر()) 2عمومی  (1209) کد درس  (26) گروه)چمن()سبزی پرور( 1عمومی 

 دختران

    

 عمومی
 (1209) کد درس  (21) گروه)آزادگان()تقی زاده( 1عمومی 

 ((2025) کد درس  (1) گروه(سعیدی)آزادگان() آمادگی جسمانی) 2عمومی 
 ((2024) کد درس  (1) گروه(زادهحسینکاربادستگاه )آزادگان() ) 2عمومی 

 (1209) کد درس  (23) گروه )کوثر()احسانی فرد( 1 عمومی
 ((2026) کد درس  (2) گروه )آزادگان()حسین زاده(موزون) 2عمومی 

 (1209) کد درس  (25) گروه )آزادگان()حسین زاده( 1عمومی 
 ((2022) کد درس  (3) گروه والیبال )کوثر()احسانی فرد() 2عمومی 

 

 

 

 

 

 


