
  ظر در رشته غیر متنا  1393شهریورماه  جدول مواد آزمون تغییر رشته دانش آموزان متقاضی ورود به دوره پیش دانشگاهی
 

 روز وتاریخ امتحان
 صبح  8  ساعت شروع امتحان           

 هنر علوم ومعارف اسالمی ادبیات وعلوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

  )2(اصول عقاید   ) 1(زیست شناسی   1/6/93              شنبه  
 )1(طراحی      2/6/93            یکشنبه
    )2(زیست شناسی  حسابان 3/6/93         شنبه   دو

 مبانی هنر هاي تجسمی     4/6/93       شنبه   سه 
 تاریخ هنر ایران      5/6/93چهارشنبه       

 تاریخ هنر جهان    و آزمایشگاه3فیزیک  8/6/93            شنبه    
   ادبیات فارسی تخصصی   12/6/93      شنبه چهار
     جبر و احتمال 15/6/93                شنبه

  ویژه معارف اسالمی) 3(عربی  ویژه ادبیات)3(عربی    17/6/93         دوشنبه
    و آزمایشگاه)3(شیمی   19/6/93      چهارشنبه

 :تذکر
    .اداره ابالغ شده است موارد زیر مد نظر قرار گیرد/ به آن مدیریت   25/2/1381 – 25865/420کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش که طی شماره  3/2/1381مورخ  283ضمن رعایت مفاد راءي  

 .گردد  تعیین می 12/5/93ت لغای  1/5/93 زمان ثبت نام از متقاضیان تغییر رشته از تاریخ -1 
و پسران به کارشناسـی سـنجش وارزشـیابی    ) دو( 2دختران به کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی اداره آموزش وپرورش ناحیه : متقاضیان تغییر رشته هنر شهر اصفهان و شهرهاي همجوار   -2

     .مراجعه نمایند )چهار ( 4تحصیلی اداره ناحیه 
 .   مراجعه نمایند  2یزیک شهر اصفهان و شهرهاي همجوار دختران و پسران به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش وپرورش ناحیه متقاضیان تغییر رشته هاي علوم تجربی و ریاضی ف-3
زشـیابی تحصـیلی آمـوزش وپـرورش     ش و ارمتقاضیان تغییر رشته هاي ادبیات و علو م انسانی و علوم و معارف اسالمی شهر اصفهان و شهرهاي همجوار دختران و پسران به کارشناسـی سـنج   -4

  .مراجعه نمایند 4ناحیه
                                                 کت درآزمـون آن درس نمـی باشـد   چنانچه متقاضی قبالً در رشته قبلی دروس فوق الذکر را نمره قبولی کسب نموده باشد ایـن نمـره از نـامبرده پذیرفتـه مـی شـود و نیـازي بـه شـر         –  5
 .دیریت هاي ذیربط جهت ثبت نام مراجعه نمایندداوطلبان تغییر رشته هنر در شهر هاي کاشان ، نجف آباد ، شهرضا ، فریدن ، مبارکه ، شاهین شهر ، به واحد هاي آموزشی مشخص شده توسط م – 6
 .میزان دریافت وجه برابر تعرفه داوطلبان آزاد می باشد  – 7


