
 بسم رب المهدی)عج(

 جدول زمانبندی کالس های تابستانه فرصت طالیی
 

  

   برنامه گروه الف : مهندسی پیشرفت ، نویسندگی ، فن بیان ، تندخوانی                 

 

 گروه الف :  مهندسی پیشرفت رایگان+  نویسندگی  150 تومان+ فن بیان150 تومان + تندخوانی180 تومان = مجموع بسته الف: 480 تومان   

19:15الی   18 11:45الی   11  10:45الی   10  9:45الی   9   روزهای هفته 
 شنبه                                                                                                          

هندسی پیشرفتم نویسندگی فن بیان    یکشنبه 
 دوشنبه علمی

یتندخوان ن بیانف  ویسندگین   
 

 مهندسی پیشرفت
 

 سه شنبه

 چهارشنبه علمی
 باز فضای در مدرسه از خارج گروهی گردش  پنج شنبه 



 بسم رب المهدی)عج(

 جدول زمانبندی کالس های تابستانه فرصت طالیی
 

 برنامه گروه ب:  نجوم ، مهندسی پیشرفت ، برنامه نویسی ، تندخوانی

 

 گروه ب : مهندسی پیشرفت رایگان + نجوم 170 تومان + برنامه نویسی  150 تومان  + تندخوانی 180تومان= مجموع بسته :  500هزار تومان  

 

 

19:15الی  18 11:45الی   11  10:45الی   10  9:45الی   9   روزهای هفته 
   شنبه 

 یکشنبه مهندسی پیشرفت نجوم برنامه نویسی  
 دوشنبه علمی

جومن برنامه نویسی تندخوانی هندسی پیشرفتم   سه شنبه 
 چهارشنبه علمی

 باز فضای در مدرسه از خارج گروهی گردش  پنج شنبه 



 بسم رب المهدی)عج(

 جدول زمانبندی کالس های تابستانه فرصت طالیی
 

  برنامه گروه ج: مهندسی پیشرفت ، خیاطی ، نقاشی روی پارچه ، تندخوانی                 

 

 گروه ج: مهندسی پیشرفت رایگان + خیاطی 150تومان + نقاشی روی پارچه  150 تومان + تندخوانی 180 تومان = مجموع بسته480هزارتومان

 

  

19:15الی  18 10:45الی   10  9:45الی   9   روزهای هفته 
     شنبه 

قاشی روی پارچهن نقاشی روی پارچه  یکشنبه مهندسی پیشرفت خیاطی 
 دوشنبه علمی

 سه شنبه مهندسی پیشرفت خیاطی تندخوانی
 چهارشنبه علمی

 باز فضای در مدرسه از خارج گروهی گردش  پنج شنبه 



 بسم رب المهدی)عج(

 جدول زمانبندی کالس های تابستانه فرصت طالیی
   برنامه گروه د: عکاسی ، مهندسی پیشرفت ، برنامه نویسی  ، تندخوانی

 

 گروه د: مهندسی پیشرفت رایگان + برنامه نویسی 150 تومان + عکاسی 120تومان + تندخوانی 180 تومان = مجموع بسته د : 450 هزارتومان

10:45الی   10  19:15الی  18 9:45الی   9   روزهای هفته 
  شنبه 

کاسی ع رنامه نویسیب  کاسیع  هندسی پیشرفتم   یکشنبه 
 دوشنبه علمی 

هندسی پیشرفتم  یرنامه نویسب تندخوانی  سه شنبه 
 چهارشنبه علمی

 باز فضای در مدرسه از خارج گروهی گردش  پنج شنبه 


