
 هنرستان فنی طالقانی) 93ماهخرداد( دومبرنامه امتحانات ترم 

 تاریخ روز
 پایه سوم پایه دوم اول پایه

 مکانیک ساختمان تاسیسات برق مکانیک ساختمان تاسیسات برق

 دین وزندگی دین وزندگی ادبیات فارسی 27/2/93 شنبه

 فیزیک 29/2/93 شنبهدو
اصول اندازه 

 گیري
 تکنولوژي مولد قدرت مصالح ساختمانی فیزیک

ماشین 

ACالکتریکی 
 تاسیسات برودتی

فناوري ساختمان هاي 

فلزي
 رسم فنی تخصصی

)3(ریاضی  جغرافیا روش هاي اجرایی تاریخ معاصر ایران مبانی رایانه زیست شناسی 31/2/93 شنبهچهار

 زبان خارجه زبان خارجه 3/3/93 شنبه
مدار هاي 

 الکتریکی
 )2(محاسبات فنی  ایستایی تاسیسات حرارتی

 زبان فارسی زبان فارسی 5/3/93 دوشنبه
ماشین 

DCالکتریکی 

نقشه کشی 

تاسیسات

فناوري ساختمان هاي 

بتنی
 اجزاءماشین

 عربیعربیعربی 7/3/93 چهارشنبه

 )2(فیزیک  مقررات ملی برق تاسیسات الکترونیک کاربردي ریاضی ریاضی 11/3/93 یکشنبه

 تکنولوژي دیزل جغرافیا ادبیات فارسی مطالعات 13/3/93 سه شنبه

 تکنولوژي شاسی و بدنه مبانی رایانه آمادگی دفاعی- آمادگی دفاعی مبانی رایانه تأسیسات بهداشتی آمادگی دفاعی دین وزندگی 18/3/93 شنبهیک

 ایرانتاریخ معاصر - محاسبات فنی محاسبات فنی - مبانی برق شیمی 20/3/93 شنبهسه 
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