
 

فرهنگ جوان هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای   

 اصالحیه  -  1400  برنامه امتحانات ترم اول / دی ماه 
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 تاریخ

 

 ردیف

 شنبه  4/10 دینی دینی دینی دینی دینی دینی دینی دینی

 یکشنبه   5/10      عربی  عربی  عربی 

 دوشنبه  6/10 زبان زبان زبان زبان زبان دفاعی  دفاعی  دفاعی 

 سه شنبه    7/10      بدنی تربیت  بدنی تربیت  بدنی تربیت 

 چهارشنبه   ۸/10 الزامات  الزامات  سواد رسانه  سواد رسانه  سواد رسانه    

 شنبه   11/10 ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی تخصصیدانش فنی   اتوکد 

دانش فنی    
 تخصصی 

 یکشنبه    12/10 نقشه کشی رایانه   فناوری  فناوری

 دوشنبه  13/10 ---- خرید و فروش  برنامه سازی  تولید مدیریت  نقشه کشی  مدیریت خانواده  مدیریت خانواده  مدیریت خانواده 

 سه شنبه   14/10 نصب و راه اندازی  ارتباط موثر  عربی  عربی  عربی    

 چهارشنبه   15/10 دانش فنی پایه   نوآوری  نوآوری  نوآوری  هویت اجتماعی  هویت اجتماعی  هویت اجتماعی 

 شنبه   1۸/10  وجوه نقد  محیط زیست  محیط زیست  محیط زیست    مبانی طراحی 

 یکشنبه   19/10 عربی  عربی     تجارت    

 دوشنبه  20/10 جغرافی  جغرافی   حقوق و دستمزد  عناصر   اخالق  اخالق  اخالق 

 سه شنبه    21/10 تربیت بدنی  تربیت بدنی  تربیت بدنی  تربیت بدنی  تربیت بدنی  سالمت  سالمت  سالمت 

 چهارشنبه   22/10 ادبیات  ادبیات  ادبیات  ادبیات  ادبیات  ادبیات  ادبیات  ادبیات 

 نبهش 25/10 کفیزی زیکفی شیمی  شیمی  یزیکف   

 یکشنبه  26/10       های مالی  صورت  ری نقشه بردا 

 دوشنبه 27/10 تولید محتوا  دانش فنی  وب  طراحی موال و انبارا تاسیسات    

 سه شنبه  2۸/10      تجهیزات شبکه  بهای تمام شده  متره 

 هچهارشنب 29/10   تاریخ تاریخ تاریخ   



 
 

 توضیحات:

آزمو  -1 به  نکلیه  و    ها  گذاری  فاصله  رعایت  با  هنرستان  در  و  حضوری  گردد.صورت  می  برگزار  بهداشتی  های   پروتکل 

 

، نذا همراه داشیتب کارت واکسیب در   وزارت بهداشیت و مسیلونیب بهداشیت اداره از روند برگزاری آزمونها   ا توجه به بازرسییب-2

 .)زدن واکسب انزامی است(  همه ی آزمون ها انزامیست.

 

 بود.  غیبت هنرجویان در آزمونها به منزنه نمره صفر خواهد-3

 

ساعت هوشمند، هندزفری و ...( در ساعات امتحان تخلف محسوب شده و   همراه داشتب هرگونه وسایل ارتباطی )تلفب همراه،  -4

 ها خواهد شد.  موجب محرومیت از آزمون

 

و از ورود هنرجویان    روزهای برگزاری آزمون انزامی است  ی  در کلیه  رعایت ظاهر دانش آموزی )نباس مناسب و مدل مو(-5

 خودداری شود(  اسلش) از پوشیدن شلوار  هر نامناسب جلوگیری بعمل می آید.با ظا

 

 .شوددرب هنرستان به محض شروع آزمون )راس ساعت اعالم شده( بسته می  -6

 

 .استهمراه داشتب نوازم انتحریر شخصی انزامی  -7

 

که پروتکل های بهداشتی   ی هنرجویان ماسک روی هم در زمان برگزاری آزمون توسط هنرجویان انزامی است و 2استفاده از   -۸

 . د آزمون محروم خواهند شدآین فراز را رعایت نکنند  

 

تا    ادهامتحانات مسلونیب هنرستان را در جریان قرار د   در  قبل از حضورکرونا می باشد حتما    به  مبتالر صورتی که هنرجویی  د-9

 راهنمایی های الزم انجام گردد. 

 

 

 

 

 برگزاری امتحانات هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان ستاد 


