
 

 برنامه کالس های مجازی دبیرستان فرهنگ
 1044-1041سال تحصیلی 

 تذکرات:      
 .برگزار می گردد کالسیبه شکل  ی درس کالس ها -1
 .صبح می باشد 8شروع کالس ها از ساعت  -2

 دقیقه قبل از ساعات اعالم شده امکان پذیر می باشد. 5حضور در کالس ها از  -3
صبح الزامی است و باید حضور تا پایان ساعت درسی ادامه  8راس ساعت  کالس هادر دانش آموزان حضور  -4

 داشته باشد .

الزم است تجهیزات سواالت دبیران می باشند به کالس درس  ملزم به پاسخگویی مدت دانش آموزان در طول  -5
پایان ترم برای شما مناسب فراهم گردد. و درصورت  پاسخگو نبودن در زمان مناسب نمره منفی  در نمرات 

 در نظر گرفته می شود .
 غیاب سیستمی انجام شده و از غایبین نمره کسر خواهد شد .و در پایان روز حضور  -6
دانش آموزان باید مانند کالس های حضوری  با کتاب و جزوه های مربوطه در پای سیستم حاضر باشند و باید  -7

 امکان پاسخ گویی به دبیر را داشته باشند.
 توجه فرمائید. کالسبرای ورود به کالس خود حتما به آدرس  -8
 می باشد  های بعدی برنامه کالس های مجازی در صفحه  -9

 دقیقه می باشد . 21دقیقه و زمان استراحت  61مدت زمان هر جلسه  -11
برای دانش آموزان کد ورود برای دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم همان کد های سال گذشته است و  -11

 پایه دهم کد های مورد نیاز به شماره سروش آنها ارسال گردیده است.

 

 

 

 

 

  

 9011الی            8011 ساعت اول
 9021الی            9011 زنگ تفریح اول

 11021الی            9021 ساعت دوم
 11041الی         11021 زنگ تفریح دوم

 11041الی         11041 ساعت سوم
 12011الی          11041 زنگ تفریح سوم

 13011الی          12011 ساعت چهارم



 
 

 مهر( 7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) دهم (1ساعات درسی کالس ساجدین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 آمادگی دفاعی 1عربی  1تاریخ  تفکر و سواد رسانه

 میری  کبودوند میری  اندرز

 یکشنبه
 1نگارش  1زبان خارجه  1جامعه شناسی  1ریاضی و آمار 

 کیانی راد رئوفی اندرز ملکی

 دوشنبه
 1عربی  منطق  جغرافیای عمومی دینی /دفاعی

 کبودوند پرک میری  زارعی

 سه شنبه
 1ریاضی و آمار  1فارسی  1تربیت بدنی  1ریاضی و آمار 

 ملکی سرلک یوسفی خواه ملکی

 چهار شنبه
 1زبان خارجه  1فارسی  اقتصاد تاریخ/جغرافی

 رئوفی سرلک رئوفی میری 

 پنجشنبه 
   1علوم و فنون ادبی  1تعلیمات دینی 

   سرلک باجالن

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c101 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر(7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) دهم (2ساعات درسی کالس ساجدین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 منطق  دینی /دفاعی 1زبان خارجه  1عربی 

 پرک زارعی رنجبری کبودوند

 یکشنبه
 تفکر و سواد رسانه 1ریاضی و آمار  اقتصاد 1نگارش 
 ملکی ملکی رئوفی کیانی راد

 دوشنبه
 تاریخ/جغرافی 1تعلیمات دینی  آمادگی دفاعی جغرافیای عمومی

 میری  زارعی بختیاری میری 

 سه شنبه
 1تربیت بدنی  1جامعه شناسی  1ریاضی و آمار  1فارسی 

 یوسفی خواه اندرز ملکی سرلک

 چهار شنبه
 1علوم و فنون ادبی  1تاریخ  1عربی  1فارسی 

 سرلک میری  کبودوند سرلک

 پنجشنبه 
   1زبان خارجه  1آمار ریاضی و 

   رنجبری ملکی

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر( 7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) دهم (3ساعات درسی کالس  ساجدین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 1عربی  تاریخ/جغرافی تفکر و سواد رسانه منطق 

 کبودوند میری  اندرز پرک

 یکشنبه
 اقتصاد 1تربیت بدنی  1ریاضی و آمار  1زبان خارجه 

 رئوفی یوسفی خواه ملکی رئوفی

 دوشنبه
 1تعلیمات دینی  جغرافیای عمومی 1تعلیمات دینی  آمادگی دفاعی

 زارعی میری  زارعی بختیاری

 سه شنبه
 1علوم و فنون ادبی  1ریاضی و آمار  1فارسی  1جامعه شناسی 

 سرلک ملکی سرلک اندرز

 چهار شنبه
 1تاریخ  1زبان خارجه  1فارسی  1عربی 

 میری  رئوفی سرلک کبودوند

 پنجشنبه 
   1ریاضی و آمار  1نگارش 

   ملکی سرلک

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهر( 7)1044-1041دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی برنامه هفتگی 

 ) یازدهم (1ساعات درسی کالس صابرین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 2زبان خارجه  کارگاه کارآفرینی انسان و محیط 2تعلیمات دینی 

 رنجبری اندرز عالیی زارعی

 یکشنبه
 روان شناسی 2علوم و فنون ادبی  2نگارش  2فارسی 
 اندرز مسلمی فر کیانی راد مسلمی فر

 دوشنبه
 2ریاضی و آمار  2عربی  1فلسفه  2ریاضی و آمار 

 قیاسی کبودوند پرک قیاسی

 سه شنبه
 2جامعه شناسی  2فارسی  2تاریخ  2تربیت بدنی 

 اندرز مسلمی فر هاشمی یوسفی خواه

 چهار شنبه
 2دینی تعلیمات  2عربی  2ریاضی و آمار  تاریخ/جغرافی

 باجالن کبودوند قیاسی اندرز

 پنجشنبه 
   2جغرافیا  2زبان خارجه 

   اندرز رنجبری

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c111 



 

  

 

 

 

 

  

 مهر( 7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) یازدهم (2ساعات درسی کالس  صابرین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 2تعلیمات دینی  انسان و محیط 2عربی  2زبان خارجه 

 زارعی عالیی کبودوند رنجبری

 یکشنبه
 2ریاضی و آمار  روان شناسی 2فارسی  2جامعه شناسی 

 قیاسی اندرز مسلمی فر اندرز

 دوشنبه
 2زبان خارجه  2ریاضی و آمار  2عربی  1فلسفه 

 رنجبری قیاسی کبودوند پرک

 سه شنبه
 کارگاه کارآفرینی 2تربیت بدنی  2فارسی  2تاریخ 
 هاشمی یوسفی خواه مسلمی فر هاشمی

 چهار شنبه
 2جغرافیا  2ریاضی و آمار  2نگارش  2علوم و فنون ادبی 

 اندرز قیاسی مسلمی فر مسلمی فر

 پنجشنبه 
   2تعلیمات دینی  تاریخ/جغرافی

   زارعی اندرز

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c112 



 

   

 مهر( 7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) یازدهم (3ساعات درسی کالس  صابرین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 2جامعه شناسی  2زبان خارجه  2تعلیمات دینی  انسان و محیط

 اندرز رنجبری زارعی عالیی

 یکشنبه
 2فارسی  2نگارش  2تربیت بدنی  2ریاضی و آمار 

 مسلمی فر کیانی راد یوسفی خواه قیاسی

 دوشنبه
 کارگاه کارآفرینی 2زبان خارجه  2ریاضی و آمار  2عربی 

 هاشمی رنجبری قیاسی کبودوند

 سه شنبه
 2علوم و فنون ادبی  2تاریخ  روان شناسی 2فارسی 
 مسلمی فر هاشمی اندرز مسلمی فر

 چهار شنبه
 2عربی  2جغرافیا  تاریخ/جغرافی 2ریاضی و آمار 

 کبودوند اندرز اندرز قیاسی

 پنجشنبه 
   1فلسفه  2تعلیمات دینی 

   پرک زارعی

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c113 

 

 

 

 

 

  



 

  

 مهر( 7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) دوازدهم (1ساعات درسی کالس صادقین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 مدیریت خانواده 3تاریخ  3عربی  3جغرافیا 

 طورانی بهرامیان طورانی بهرامیان

 یکشنبه
 3نگارش  3ریاضی و آمار  3علوم و فنون ادبی  3تربیت بدنی 

 سرلک قیاسی سرلک یوسفی خواه

 دوشنبه
 3فارسی  3تعلیمات دینی  3زبان خارجه  3تعلیمات دینی 

 ملک محمدی عباس زاده رنجبری عباس زاده

 سه شنبه
 2فلسفه  سالمت و بهداشت 3زبان خارجه  3ریاضی و آمار 

 آقاجانی قیاسی رنجبری قیاسی

 چهار شنبه
 تست علوم و فنون ادبی مطالعات فرهنگی تست فارسی 3جامعه شناسی 

 حیدری هاشمی رضایی هاشمی

 پنجشنبه 
    

    

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c121 



 

  

 مهر(7)1044-1041برنامه هفتگی دبیرستان فرهنگ سال تحصیلی 

 ) دوازدهم (2ساعات درسی کالس صادقین  

 چهارم سوم دوم اول ایام هفته

 شنبه
 3تاریخ  مدیریت خانواده 3جغرافیا  3عربی 

 بهرامیان طورانی بهرامیان طورانی

 یکشنبه
 3تربیت بدنی  3نگارش  3ریاضی و آمار  3علوم و فنون ادبی 

 یوسفی خواه سرلک قیاسی سرلک

 دوشنبه
 3تعلیمات دینی  3فارسی  3تعلیمات دینی  3زبان خارجه 

 عباس زاده ملک محمدی عباس زاده رنجبری

 سه شنبه
 سالمت و بهداشت 2فلسفه  3ریاضی و آمار  3زبان خارجه 

 قیاسی آقاجانی قیاسی رنجبری

 چهار شنبه
 مطالعات فرهنگی تست علوم و فنون ادبی 3جامعه شناسی  تست فارسی

 هاشمی حیدری هاشمی رضایی

 پنجشنبه 
    

    

https://www.skyroom.online/ch/farhang16/c122 



 

 دهم ایهپ

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c101 1 ساجدین کالس 
  http://skyroom.online/ch/farhang16/c102 2 ساجدین کالس 
  http://skyroom.online/ch/farhang16/c103 3 ساجدین کالس 

 

 یازدهم پایه

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c111 1کالس صابرین  

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c112 2کالس صابرین  
  http://skyroom.online/ch/farhang16/c113 3کالس صابرین  

 

 دوازدهم پایه

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c121 1کالس صادقین  

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c122 2کالس صادقین  
 
 

مشاوره و برخی درسهای تکمیلی  در صورت نیاز به دانش آموزان گرامی کالس های 
 شکل پایه ای در آدرس های زیر با هماهنگی قبلی برگزار  می شود

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c10 پایه دهم 

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c11 پایه یازدهم 
  http://skyroom.online/ch/farhang16/c12 پایه دوازدهم 

 
 

 قابل توجه دانش آموزان و اولیا گرامی 

جلسات انجمن اولیا و برخی وبیناهای کلی برای دبیرستان در این آدرس با هماهنگی 
 قبلی برگزار می گردد

  http://skyroom.online/ch/farhang16/c کل دبیرستان 


