
 3939-39(  مركز پيش دانشگاهی كمال ماه خرداد – دومداوطلبان آزاد ) نيم سال  نهایی و داخلی برنامه امتحانات   

 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر شويد( 41 "برگزار مي شود.)لطفا 41رأس ساعت  دبيرستان دكتر مصاحبدر  داخلی: امتحانات توجه

 راه داشتن برگه انتخاب واحد عكسدار و كارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.هم - 3 نكات مهم:

                   و... درجلسه  mp9تلفن همراه، "استفاده از هرگونه جزوه ،كتاب ، ماشين حساب  ووسائل اضافی مخصوصا  -9                  

 رد خواهد شد.امتحان بعنوان تقلب محسوب شده وطبق مقرارت برخو        

                 

و جهت  41/30/4030و اعتراض در تاريخ  امتحانات نهاییلطفا جهت اطالع از نتايج 

 مراجعه فرماييد. 12/30/4030در تاريخ  دریافت كارنامهو اطالع از نتايج کلي 

 

 تذكر: 

و روزهای دوشنبه  31/90/3101لغایت  90/90/3101از مورخه  شهریورثبت نام ترم  

 انجام می شود. 31الی  30چهارشنبه ساعت 

 00990000تلفن:                                                                                                                              

www.drmosaheb.ir                                 

 ساعت امتحان      انسانی  رشته ساعت امتحان           تجربی  رشته ساعت امتحان     ریاضیرشته   مورخه روز

82/28/3131 يكشنبه  صبح 8 نهایی معارف اسالمی صبح 8 نهایی معارف اسالمی صبح 8 نهایی معارف اسالمی 

83/28/3131 دوشنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

12/28/3131 سه شنبه  صبح 8 نهایی فارسیادبيات  صبح 8 نهایی فيزیک صبح 8 نهایی فيزیک 

13/28/3131 چهارشنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

23/21/3131 نبهشپنج  حصب 8 نهایی زبان فارسی صبح 8 نهایی زبان فارسی صبح 8 نهایی زبان فارسی 

28/21/3131 جمعه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

21/21/3131 شنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

20/21/3131 يكشنبه  صبح 8 نهایی عربی صبح 8 نهایی زیست شناسی صبح 8 نهایی دیفرانسيل 

20/21/3131 دوشنبه  بعد از ظهر 9داخلی اجتماعی //////// //////// //////// //////// 

20/21/3131 سه شنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

20/21/3131 چهارشنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

22/21/3131 نبهشپنج  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

23/21/3131 جمعه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

32/21/3131 شنبه  بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه 

33/21/3131 يكشنبه  بعد از ظهر 9داخلی فلسفه بعد از ظهر 9داخلی شيمی بعد از ظهر 9داخلی شيمی 

38/21/3131 دوشنبه  بعد از ظهر 9داخلی تاریخ //////// //////// بعد از ظهر 9داخلی گسسته 

31/21/3131 سه شنبه  بعد از ظهر 9داخلی جغرافيا بعد از ظهر 9داخلی علوم زمين //////// //////// 

30/21/3131 چهارشنبه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

30/21/3131 نبهشپنج  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

30/21/3131 جمعه  //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

30/21/3131 شنبه  عد از ظهرب 9داخلی ریاضی پایه بعد از ظهر 9داخلی ریاضی عمومی بعد از ظهر 9داخلی هندسه 


