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شنبه

برانمه زمانبندی کالسهای آنالین و آنالین-حضوری سالیانه کنکور1401
یکشنبه

دوشنبه

پنجشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

ریاضیات کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور

ریاضیات تجربی کنکور

فیزیک کنکور

عربی فشرده کنکور

مهرداد عباسپور

حامد اسماعیلی

محمد مرادی

امیرهوشنگ انصاری

امیر میرحسینی

مسعود محمدی

شروع  9مرداد

شروع پایه31 :مرداد

شروع پایه 11 :مرداد

شروع  29تیر

شروع  13مردادماه

مرداد-شهریور-مهر

15:15-19:00

15:15-20:00

15:15-19:00

15:15-19:00

15:00-19:15

12:00-14:15

ریاضیات تجربی کنکور

شیمی پایه

شیمی پایه

ادبیات و زبان فارسی

فیزیک دوازدهم

فیزیک کنکور

آنالین-حضوری

حامد اسماعیلی

محمد مرادی

هامون سبطی

امیر میرحسینی

آنالین-حضوری

علی مقدمنیا

شروع 31مرداد

شروع  11مرداد

شروع  2شهرویورماه

شروع  13مردادماه

مهدی یحیوی

15:15-19:00

15:15-17:30

15:15-17:00

19:15-21:45

15:00-17:00

14:30-18:30

زیست شناسی کنکور

شیمی دوازدهم

شیمی دوازدهم

ادبیات و زبان فارسی

فیزیک پایه

علیمحمد عمارلو

حامد اسماعیلی

محمد مرادی

علی احمدنیا

امیر میرحسینی

شروع  26تیر

شروع اعالم میشود

شروع  1شهریور

شروع  19مردادماه

شروع  13مردادماه

19:15-22:15

17:45-20:00

17:15-19:00

19:15-21:45

17:15-19:15

زیست شناسی کنکور

شیمی کنکور

علی ظهریان

آنالین-حضوری

علیرضا خوانچهزر

شروع مهرماه

محمدرضا مصالیی

شروع مهرماه

شروع مهرماه

19:00-22:00

15:15-20:00

19:15-22:30

15:15-18:45

20:15-22:00

15:15-16:45

15:00-18:30

مهرداد دهقان

19:15-21:00

علیرضا شریف خطیبی

16:45-18:45

شروع مهرماه

علی فروغینیا

هندسه

فیزیک کنکور

مسعود محمدی

شروع 31مرداد

13:30-15:00

جواد قزوینیان

ریاضیات تجربی کنکور

عربی کنکور

علیرضا شریف خطیبی

رضا کیاساالر

فیزیک کنکور

مهران ترکمان

ریاضیات گسسته

زبان انگلیسی

عربی کنکور

دین و زندگی کنکور

جمعه

18:30-20:00

ادبیات و زبان فارسی
شاهین شاهینزاد
شروع  20مردادماه
19:30-21:45

عربی فشرده کنکور
مسعود محمدی
مرداد-شهریور-مهر
19:15-21:30
عربی کنکور
علی مهدیزاده
شروع مهرماه
19:15-21:00

کالس عربی فشرده کنکور مسعود محمدی ،دو نوبت در هفته از مرداد تا اواخر مهرماه برگزار خواهدشد.
کالس آنالین-حضوری شیمی محمدرضا مصالیی ،روز یکشنبه ساعت  15:30-20:00از اواسط مرداد بصورت آنالین برگزار شده و بعد از امکان تشکیل کالسهای حضوری  ،کالس پسران در روز
یکشنبه ساعت  15:30-18:30و کالس دختران در روز سهشنبه ساعت  15:30-18:30برگزار خواهدشد.
کالس آنالین-حضوری ریاضیات تجربی علی مقدمنیا  ،روز شنبه ساعت  15:15-19:00از اواسط مرداد بصورت آنالین برگزار شده و بعد از امکان تشکیل کالسهای حضوری  ،کالس دختران در روز
شنبه ساعت  15:30-18:30و کالس پسران در روز یکشنبه ساعت  18:45-21:45برگزار خواهدشد.
کالس آنالین-حضوری فیزیک مهدی یحیوی ،روز پنجشنبه ساعت  14:30-18:30از اواسط مرداد بصورت آنالین برگزار شده و بعد از امکان تشکیل کالسهای حضوری  ،کالس دختران ساعت
 17:00-13:00و کالس پسران ساعت  17:30-21:00برگزار خواهدشد.

جدول کالسهای حضوری بصورت جداگانه اعالم میشود.

021-88779962-88773994-88772917

Hadaf.academy

