
 باسمه تعالی

 1400-1401سال تحصیلی  دومنیم سال  –های فوق برنامه دبیرستان جابربن حیان برنامه کالس

 

 هفته هایروز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 ساعت برگزاری 12:50-13:35 13:45-14:30 12:50-13:35 13:45-14:30 12:50-13:35 13:45-14:30 12:50-13:35 13:45-14:30 12:50-13:35 13:45-14:30

علوم 

 تجربی
 آقای اشراقی

علوم 

 تجربی
 آقای اشراقی

  
 ریاضی

 آقای محمدی

 ریاضی
 ای محمدیآق

 زبان انگلیسی
 آقای رضایی

 عربی
 آقای معلم زاده

  
  سطح پایه

FA9 
پایه 

 نهم
  

 ریاضی
 آقای چراغی

 ریاضی
 آقای چراغی

 علوم تجربی
 آقای اشراقی

 علوم تجربی
 آقای اشراقی

 عربی
 آقای معلم زاده

زبان 

 انگلیسی
 آقای رضایی

  

سطح 

 پیشرفته
FB9 

   
 زبان انگلیسی

 رضاییآقای 

 عربی
 آقای معلم زاده

 
 ریاضی

 آقای قاسمی لو

 ریاضی
 آقای قاسمی لو

 علوم تجربی
 آقای اشراقی

 علوم تجربی
 آقای اشراقی

  سطح پایه

FA8  پایه

 هشتم
     

 عربی
 آقای معلم زاده

 علوم تجربی
 آقای نیک پور

 15الی  30:13ساعت 

زبان 

 انگلیسی
 حبیب زادهآقای 

 ریاضی
 آقای قاسمی لو

 15ی ال 30:13ساعت 

 ریاضی
 آقای قاسمی لو

 15الی  30:13ساعت 

سطح 

 پیشرفته

FB8 

  

 علوم تجربی
 آقای نیک پور

 15الی  30:13ساعت 

 زبان انگلیسی
 آقای حبیب زاده

 عربی
 آقای مهدی زاده

   
 ریاضی

 آقای وثوقی

 ریاضی
 آقای وثوقی

 سطح پایه

FA7  پایه

 هفتم

  

زبان 

 انگلیسی
 آقای حبیب زاده

 

 علوم تجربی
 آقای نیک پور

 15الی  30:13ساعت 

 عربی
 آقای مهدی زاده

  
 ریاضی

 آقای محمدی

 ریاضی
 آقای محمدی

سطح 

 پیشرفته

FB7 



 توضیحات ضروری:

 گردد.راس ساعت مقرر در روزهای اعالم شده برگزار می سال تحصیلی دومنیم سال های رسمی های آموزشتا انت ماه بهمن 23 ها از تاریخکالس -1

در کالس  با خودموزشی مرتبط سطح آشود دانش آموزان در وصیه میتگردد، لذا میبرگزار  (پیشرفته –پایه )سطح آموزشی 2نامه در های فوق برکالس -2

 مواجه می باشد( محدودیتبا توجه به برنامه با  برای دانش آموز پیشرفته( –سطح کالس)پایه  امکان انتخاب)درس مربوطه حاضر شوند.

 (آن تغییر یابدالزم است بخش قرمز رنگ در نشانی برای هر کالس متناسب با گردد:)به نشانی ذیل برگزار میاسکای روم های درس در محیط کالس -3

8classFahttps://www.skyroom.online/ch/jabersch/  

شود از این زمان به منظور رفع های اصلی تدریس دبیران در ساعات رسمی، توصیه میها توصیه شده و با توجه به انجام فعالیتظم دانش آموزان در کالسحضور من -4     

 های بیشتر استفاده گردد.اشکال و ابهام و انجام تمرین

بدیهی است در صورت عدم ، گرددوسط اولیای محترم تامین میشده ت ها از محل پرداخت شهریه مصوب قانونی پرداختشهریه حضور در این کالس -5

 های اسکای روم اقدام خواهد نمود.های مربوطه توسط اولیای محترم، مدرسه نسبت به حذف نمودن دانش آموزان از کالسپرداخت هزینه

 باشد.می به پیوستهای مربوطه اسامی دانش آموزان و کالس -6        

 :های فوق برنامهای پرداخت شهریه مصوب مدرسه و کالسهروش        

 به نام دبیرستان جابربن حیان نزد بانک ملی 4150096183005الف( واریز به شماره حساب 

 ب( پرداخت از طریق شماره کارت مجازی حساب بانکی دبیرستان نزد بانک ملی به شماره:                     

6037-9975-9922-2347 

 09125782023به شماره تلفن  "بله"، "شاد"، "تلگرام"، "واتساپ"های های غیرحضوری، تصویر کامل فیش واریزی را در یکی از پیام رسانصورت پرداخت لطفا در

 با ذکر مشخصات کامل دانش آموز ارسال نمایید.

https://www.skyroom.online/ch/jabersch/%20classFa8

