
  باسمه تعالی
  93 خرداددر نوبت دوم امتحانات پایه   هبرنام

   **باشد میصبح  8ساعت  کشوري   هماهنگ ساعت شروع امتحاندر هنرستان  و صبح 30/10ساعتغیر هماهنگ براي دورس  ساعت حضور هنرجویان محترم**

  ** د می باش  2/93 /22الی  16/2/93ازتمام رشته ها  سال دوم امتحانات کارگاه**  0  
  . حتی به صورت خاموش ممنوع است تلفن همراه همراه داشتن  –داشتن کارت دانش آموزي  در تمام جلسات امتحانات الزامی است   همراه                           

 **ابوذر مدیریت، معاونین ،هنرآموزان ودبیران وکارکنان اداري هنرستان فنی.رجویان در عرصه تحصیل را داریمآرزوي موفقیت براي تمامی هن***          

  ساختمان شماره دو   ساختمان شماره یک  محل برگزاري               
  ساخت وتولید رشته

 
  صنایع چوب

 
  نقشه کشی

 
  صنایع فلز

 
  کامپیوتر

 
 تا سیسا ت

 
  مکانیک خودرو

 
  الکترونیک  الکتروتکنیک

  زمان  
 تاریخ روز

  30/10 2دینی  2دینی  2دینی  2نی دی 2دینی  2دینی  2دینی  2دینی  2دینی   27/2/93  شنبه

بسته هاي نرم - رسم فنی رسم فنی رسم فنی  رسم فنی  28/2/93  یکشنبه
 2افزاري 

 30/10  رسم فنی رسم فنی رسم فنی رسم فنی

 30/10 اصول اندازه گیري     اصول اندازه گیري  -----------  فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک  29/2/93  شنبه  دو
 30/10 )2(زبان فارسی   )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی  )2(زبان فارسی   31/2/93  رشنبه چها

 30/10 2ریاضی   2ریاضی  2ریاضی  2ریاضی  2ریاضی  2ریاضی  2ریاضی  2ریاضی   2ریاضی   3/3/93  شنبه
 30/10 زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  زبان خارجه  5/3/93  دوشنبه

 30/10 یکالکترون خیتار یجغراف ----------  یجغراف ---- یجغراف تکنولوژي مواد خیتار  7/3/93  چهارشنبه
2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی   2/1عربی  10/3/93 شنبه  30/10 2/1عربی  

 30/10 آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی ---------- آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی  11/3/93  یکشنبه

 8ساعت ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی یات فارسیادب ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی  13/3/93  سه شنبه

  تکنولوژي صنایع چوب  شناخت مواد  17/3/93  شنبه 
  

 30/10  ----  --------  تکنولوژي مولد  یبهداشت ساتیتاس  2 سیستم عامل  ---------   شناخت مواد

  8ساعت مبانی برق مبانی برق 1محاسبات  ------  1برنامه سازي  1محاسبات  1محاسبات  1محاسبات  1محاسبات   20/3/93  سه شنبه
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