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  19/119460/5701 :شماره                       
  31/4/1396 :تاریخ                                                                         
  صفحه  11  : وست یپ                                                                    

  

ی  ،((  ۱۳۹۶سال       قاو صاد  السال ا غ ید و ا   ))و

----------------------------------------- ----------  

  
      )غیر دولتی –بزرگساالن  –روزانه ( متوسطهکلیه آموزشگاه هاي دوره دوم :به 

  اداره  آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان  :  از 
وپیش  )نظري ، فنی و حرفه اي (  برنامه امتحانات نهائی دوره هاي متوسطه موضوع 

   1396دانشگاهی و تغییر رشته شهریور ماه 
  با سالم 

در  ،اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان     28/04/96به تاریخ  19/14309/5700به پیوست تصویر بخشنامه شماره  ؛احتراماً       
و پیش دانشگاهی بـه انضـمام   ) نظري ، فنی و حرفه اي ( سطه خصوص برنامه امتحانات نهائی کلیه رشته هاي تحصیلی دوره هاي متو

مقتضـی اسـت ضـمن اعـالم وصـول، عـین برنامـه        . ارسال می گردد 1396برنامه امتحانات تغییر رشته پیش دانشگاهی در شهریور ماه 
      .امتحانی در اسرع وقت بدون دخل و تصرف به اطالع دانش آموزان و داوطلبان ذینفع  رسانده شود

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
 دفتر مدیر محترم اداره    - -
  معاونت آموزش متوسطه  -
 ارزیابی عملکرد / حراست / گروه آموزشی دوره دوره دوم متوسطه / فنی و حرفه اي / آموزش دوره دوم متوسطه : کارشناسان -
 سنجش و ارزشیابی تحصیلی             -

             

  کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري
  ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره

  متوسطهکلیه آموزشگاه هاي دوره دوم     :مجریان 
            :معاون / رئیس 

        غیر دولتی –بزرگساالن  ،روزانه    :نوع آموزشگاه 
     دختر و پسر       : جنسیت 

       شهر و روستا      :محل جغرافیایی 
     مناسب       :اطالع رسانی 

       دارد      :ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

      3/14/96   :اریخ تـ                      748-6    :ردیف 
/  ريمتوسطه نظ/  راهنمائی/  ابتدائی/ کلیه /  غیر دولتی/  دولتی :نوع آموزشگاه 

کانون / آزمایشگاه / کاردانش/ فنی وحرفه اي /پیش دانشگاهی
  مجتمع هاي ورزشی/ فرهنگی وتربیتی

/ شهري  : محل جغرافیایی                 مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسیت 

 باسمه تعالی

        
 























 بسمه تعالی

 استان زنجان  – 9316شهریور ماه سال   - متناظر غیرهای  برنامه امتحانات تغییر رشته متقاضیان ورود به پیش دانشگاهی سالی واحدی در رشته 

 تاریخ امتحان روز امتحان
 صبح 8 ساعت ضروع امتحان

 علوم و معارف اسالمی هنر ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیسیک

 * (2اصول عقایذ )     1/6/1396 ضنبهچهار

     * حسابان 4/6/1396 ضنبه

  * تاریخ هنر جهان  * ( و آزمایطگاه3ضیمی )  6/6/1396 ضنبهدو

  (1طراحی)    7/6/1396 ضنبه سه

  * تاریخ هنر ایران    8/6/1396 ضنبهچهار

    * ( و آزمایطگاه2زیست ضناسی ) * جبر و احتمال 11/6/1396 ضنبه

  مبانی هنرهای تجسمی  ( و آزمایطگاه1زیست ضناسی)  16/6/1396 ضنبه پنج

  * (و آزمایطگاه3فیسیک) 19/6/1396 ضنبه یک
( ویژه ادبیات 3عربی )

 *و علوم انسانی
 

( ویژه علوم و 3عربی )

 * معارف اسالمی

   21/6/1396 ضنبه سه
ادبیات فارسی 

 *تخصصی
  

 گردد.دروسی که به صورت امتحان  نهایی برگسار می (*)

 اداره سنجص آموزش و پرورش استان زنجان
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