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

جهت اطالع از محل حوزه ی نهایی وتحویل كارت  اشد.می بصبح  31شروع امتحانات نهایی ساعت   *:توجه  

 به این واحد آموزشی مراجعه نمایيد.  97/13/39ورود به جلسه از 

دقيقه  31 "برگزار می شود.)لطفابعداز ظهر 9ب راس ساعت صاحِدر دبيرستان دكتر مُداخلی امتحانات  *

       محل  حاضر شوید(  قبل از شروع امتحان در

 باشد.شناسايي معتبر الزامي مي  همراه داشتن برگه انتخاب واحد عكسدار و كارت- 1م:نكات مه     

 ل اضافي مخصوصا" تلفن همراه كتاب ووسائ، از آوردن هرگونه جزوه  -2                 

 خودداري فرماييد.جدا"                     

 .انجام خواهد شد    11الی  11از ساعت  1/11/29خ تاریتحویل کارنامه و اخذ اعتراضات فقط در                

 

 تذکر: 

 11روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت  11/9/29لغایت  2/19/29ثبت نام ترم دوم از مورخه  

 انجام می شود. 11الی 

 99192222تلفن:                                                                                                                              

 

www.drmosaheb.ir                                 

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

 صبح 31نهایی  معارف اسالمی  صبح 31نهایی  معارف اسالمی  صبح 31نهایی  معارف اسالمی  4/31/39 چهارشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 1/31/39 پنجشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 6/31/39 جمعه

 صبح 31نهایی  فارسیادبيات  صبح 31نهایی  فيزیک صبح 31نهایی  فيزیک  7/31/39 شنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 8/31/39 یكشنبه

 صبح 31نهایی  زبان فارسی  صبح 31نهایی  زبان فارسی  صبح 31نهایی  ارسی زبان ف 3/31/39 دوشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 31/31/39 سه شنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 33/31/39 چهارشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 39/31/39 پنجشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 39/31/39 جمعه

 صبح 31نهایی  عربی  صبح 31نهایی  زیست شناسی صبح 31نهایی  دیفرانسيل  34/31/39 شنبه

 ظهربعد از  9داخلی اجتماعی //////// //////// //////// //////// 31/31/39 یكشنبه

 بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه  بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه  بعد از ظهر 9داخلی زبان خارجه  36/31/39 دوشنبه

 بعد از ظهر 9داخلی جغرافيا //////// //////// //////// //////// 37/31/39 سه شنبه

 بعد از ظهر 9داخلی فلسفه از ظهربعد  9داخلی علوم زمين  بعد از ظهر 9داخلی هندسه 38/31/39 چهارشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 33/31/39 پنجشنبه

 //////// //////// //////// //////// //////// //////// 91/31/39 جمعه

 بعد از ظهر 9داخلی ریاضی پایه  بعد از ظهر 9داخلی ریاضی عمومی  بعد از ظهر 9داخلی گسسته 93/31/39 شنبه

 بعد از ظهر 9داخلی تاریخ بعد از ظهر 9داخلی شيمی  بعد از ظهر 9داخلی شيمی  99/31/39 یكشنبه


