
بىام خذا  

 دارالفىًن ديلتی َىزستان غیز دبیزستان ي  93خزداد ماٌ بزوامٍ امتحاوات 

تاريخ ايام َفتٍ 
كالس ايل 

  صبح 8

 كالس ديم 

رياضی فیشيک 

صبح 10

  ديم  كالس

 معماری

  صبح 10 

  ديم  كالس

 كارداوش

 صبح 10 

 كالس سًم

رياضی  

صبح  8

 كالس سًم

كامپیًتز 

صبح 8

كالس سًم 

معماری 

 صبح  8

كالس سًم 

كارداوش 

 صبح  8

   (ع)برًاهِ سازی  (ع)هباًی رایاًِ   ترسین فٌی   20/2/93شىبٍ 

طراحی اهَر   پرٍرشیپرٍرشی  21/2/93يكشىبٍ 

بستِ ّای ًرم   گرافیکی

 افساری
  

   22/2/93دي شىبٍ 
هباًی کاهپیَتر 

 (ع)
 (ع)دایرکتَر  (ع)حجن هاکت    (ع)رایاًِ کار

 (ع)رایاًِ کار   (ع)شبکِ   دفاعی دفاعیدفاعی   24/2/93چُار شىبٍ 

 اتَکذ  (ع)باًک  تاریخ  هباًی ٌّرآهار   25/2/93پىجشىبٍ 

 دیي ٍ زًذگیدیي ٍ زًذگی  دیي ٍ زًذگی دیي ٍ زًذگی  تعلیوات دیٌی تعلیوات دیٌی  27/2/93شىبٍ 

رایاًِ کار          28/2/93يكشىبٍ 

  صبح8
-------- --------  -------- 

 عٌاصر جسئیات  باًک اطالعاتی جبر ٍ احتواال  فیسیک فیسیک  29/2/93دي شىبٍ 

ایوٌی بْذاشت          30/2/93سٍ شىبٍ 

  صبح8
 ایوٌی بْذاشت-------- --------  --------

 آشٌائی با بٌا ّا ( 3)ریاضی  (3)عربی   هباًی کاهپیَتر 2ریاضیاجتواعی  31/2/93چُار شىبٍ 

طراحی اهَر     1/3/93پىجشىبٍ 

هیکس    -------- -------- -------- صبح 8ی گرافیک

صبح 10

 تاسیسات زباى تخصصی  حساباى  طراحی 2عربی  1عربی  3/3/93شىبٍ 

دایرکتَر    -------- -------- --------     4/3/93يكشىبٍ 

 صبح10

 هترُ ٍ برآٍرد  شبکِ ّای کاهپیَتری ( 3)شیوی  2زباى خارجِ 2زباى خارجِ 2زباى خارجِ 1زباى خارجِ 5/3/93دي شىبٍ 

    (3)زباى خارجی     7/3/93چُار شىبٍ 

رایاًِ کار    ًقشِ کشی  -------- 1/2عربی  1/2عربی  شیویزیست  8/3/93پىجشىبٍ 

 صبح10

 2/2عربی  2/2عربی  2/2عربی  (3)فیسیک      10/3/93شىبٍ 

    --------  2ریاضی 1ٌّذسِ ریاضی 11/3/93يكشىبٍ 

 حجن هاکت   (3)زباى فارسی     12/3/93دي شىبٍ 

 13/3/93سٍ شىبٍ 
  شیوی

 صبح10
       2ادبیات 

  صبح8
       2ادبیات 

  صبح8
       2ادبیات 

  صبح8
کارآفریٌی     -------

 صبح10

  ًقشِ برداری 3ًرم افسار  (2)ٌّذسِ      17/3/93شىبٍ 

 18/3/93يكشىبٍ 
  1زباى فارسی 

 صبح10

        2دیٌی 

  صبح8
شٌاخت هَاد  

  صبح8

        2دیٌی 

  صبح8
-------- 

قاًَى کار   

 صبح10

 هباًی طراحی  3برًاهِ سازی  هباًی کاهپیَتر     19/3/93دي شىبٍ 

   --------  2زباى فارسی 2زباى فارسی 2زباى فارسی 1ادبیات 20/3/93سٍ شىبٍ 

    (3)ادبیات فارسی     21/3/93چُار شىبٍ 

 تاریخ تاریخ تاریخ  جغرافی جغرافیجغرافی   22/3/93پىجشىبٍ 

 :تذكز     

.   دريس عملی تخصصی با تشكیل كالس بزگشار می گزدد 25/2/93 لغايت 20/2/93امتحاوات اس * 

 1/04/93تقاضای تجذيذ وظز حذ اكثز آخزيه يقت اداری ريس شىبٍ  *28/03/93وتايج امتحاوات چُار شىبٍ * 

 


