
  پرورش و آموزش بندی زمان تقویم|  1401 خرداد نهایی امتحانات برنامه

در سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. زمان بندی  1401 برنامه امتحانات نهایی خرداد

امتحانات نهایی آموزش و پرورش هر ساله توسط مرکز سنجش این سازمان به اطالع مدارس و دانش آموزان می رسد 

پایه نهم و دانش آموزان تا بتوانند در تاریخ و ساعات مقرر در جلسه حضور یابند. بر این اساس، تمامی دانش آموزان 

عادی، روزانه و بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد، در تمامی رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، 

  .معارف، و فنی حرفه ای بایستی از تقویم امتحانات آموزش و پرورش مطلع شوند

تقویم آموزشی جداگانه ای دارند. داوطلبان، باید طبق  الزم به ذکر است تا بدانید که تمامی رشته های ذکر شده، برای خود

رشته تحصیلی خود، تقویم آموزشی را دریافت کرده و مطالعه نمایند. البته، گاهی اوقات ممکن است تمامی رشته های 

انتخاب دروس عمومی را در یک روز امتحان بدهند. نوع چینش امتحانات و برنامه امتحانات نهایی خرداد، بسته به نظر و 

  .آموزش و پرورش می باشد

در این مقاله قصد داریم تا بیشتر به برنامه برگزاری امتحانات نهایی خرداد بپردازیم و نکات الزم در این خصوص را 

برای دانش آموزان گرامی یادآور شویم. با توجه به آنکه هنوز اطالعیه ای در مورد تاریخ دقیق این امتحانات منتشر نشده 

  .ق تماس با کارشناسان ایرن تحصیل از جدیدترین اخبار آگاهی یابنداست، دانش آموزان عزیز می توانند از طری

  

  

 :اطالعیه

ای، نحوه برگزاری امتحانات دانش  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با صدور اطالعیه

 .را اعالم کرد ۱۴۰۰-۱۴۰۱آموزان در دی ماه سال تحصیلی 

  

  

 هایی خرداد مطلع شویم؟چگونه از برنامه امتحانات ن

همه دانش آموزان کشورمان در طول دوران تحصیل خود، دو بار در امتحانات نهایی شرکت می کنند. مرتبه اول در 

 .پایان پایه نهم و مرتبه دوم مربوط به امتحانات پایه سوم متوسطه دوم یا همان پایه دوازدهم می باشد

روز و ساعت برگزاری این امتحانات برای همه دانش آموزان هر پایه یکسان همانطور که از نام آن بر می آید، تاریخ، 

می باشد. از این رو، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش را در تاریخ 

پرورش را در اختیار مشخصی به مدارس اعالم می دارد. مدیران و معاونان نیز وظیفه دارند تا تقویم امتحانات آموزش و 

 .دانش آموزان قرار می دهد

نیز دانش آموزان پایه های نهایی متوسطه اول و دوم منتظر آگاهی از زمان برگزاری  1401-1400برای سال تحصیلی 

امتحانات خود هستند. برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه چند روز پیش برای تمامی رشته های پایه دوازدهم و پایه نهم 

سط سازمان آموزش و پرورش منتشر شده است. برای آشنایی و آگاهی از تمامی این برنامه ها در ادامه مقاله با ما تو

  .همراه باشید

  

  

https://irantahsil.org/برنامه-امتحانات-نهایی-خرداد-1401/


 .روی لینک کلیک کنید زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی برای

  

  

 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک برنامه امتحانات نهایی

ت نهایی آموزش و پرورش بر اساس روند موجود، به صورت هماهنگ می باشد. همانطور که اشاره زمان بندی امتحانا

شد، تقویم امتحانات آموزش و پرورش به تازگی منتشر شده است. الزم به ذکر است تا بدانید که امتحانات سال گذشته به 

و پرورش ایجاد شد. اما، امسال به احتمال زیاد  دلیل شیوع بیماری کرونا تغییراتی در زمان بندی امتحانات نهایی آموزش

  .این برنامه تغییری نخواهد کرد

با پیگیری  ایران تحصیل اگر شرایط بیماری به همین منوال پیش رود، امکان دارد که شاهد تغییرات جزئی باشیم. اما سایت

 .و بخشنامه ها، جدیدترین اخبار را در اختیار دانش آموزان قرار خواهد دادهمه دستورالعمل ها 

  

  تاریخ روز
 نام درس

  

 خرداد ماه 1 یکشنبه
 ()دینی، اخالق و قرآن 3تعلیمات دینی 

 ( اقلیت های دینی3ادیان الهی )

 3هندسه   خرداد ماه 4 چهارشنبه

 3شیمی  خرداد ماه 7 شنبه

 تسالمت و بهداش خرداد ماه 9 دوشنبه

 2حسابان  خرداد ماه 12 پنجشنبه

 3فیزیک  خرداد ماه 17 سه شنبه 

 3عربی، زبان قرآن  خرداد ماه 19 پنجشنبه 

 علوم اجتماعی خرداد ماه 21 شنبه

 3فارسی  خرداد ماه 23 دوشنبه

 3زبان خارجه  خرداد ماه 25 چهارشنبه

 ریاضیات گسسته خرداد ماه 28 شنبه

  

  

 .کلیک کنید  روی لینک راز موفقیت در امتحانات نهایی پایه دوازدهم و نهم به منظور آگاهی از

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/the-mystery-of-being-successful-in-final-exams-and-attainining-a-good-mean/
https://irantahsil.org/the-mystery-of-being-successful-in-final-exams-and-attainining-a-good-mean/


  

  

  

 زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش رشته تجربی

جدولی که در زیر مشاهده می فرمایید، برنامه امتحانات نهایی خرداد رشته تجربی سال گذشته می باشد. امتحانات این 

 .خردادماه به پایان رسید 19اردیبهشت آغاز و  27رشته در 

  

 عنوان امتحان تاریخ امتحان  روز 

  داد ماهخر 1 یکشنبه
 ()دینی، اخالق و قرآن 3تعلیمات دینی 

 ( اقلیت های دینی3ادیان الهی )

 3ریاضی   خرداد ماه 4 چهارشنبه

 3شیمی  خرداد ماه 7 شنبه

 سالمت و بهداشت خرداد ماه 9 دوشنبه

 3زیست شناسی  خرداد ماه 12 پنجشنبه 

 3فیزیک  خرداد ماه 17 سه شنبه 

 3عربی، زبان قرآن  خرداد ماه 19 پنجشنبه

 علوم اجتماعی خرداد ماه 21 شنبه

 3فارسی  خرداد ماه 23 دوشنبه

 3زبان خارجه  خرداد ماه 25 چهارشنبه

  

  

  

 .روی لینک کلیک کنید نهایی دوازدهم ریاضی بارم بندی امتحانات جهت اطالع از

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6/


  

  تقویم امتحانات آموزش و پرورش پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

 :زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش رشته علوم انسانی سال گذشته به شرح زیر می باشد

  

 تاریخ امتحان   روز 
 عنوان امتحان

  

 )دینی، اخالق و قرآن 3یمات دینی تعل  خرداد ماه 1 یکشنبه

 3تاریخ   خرداد ماه 4 چهارشنبه

 ()زبان تخصصی رشته 3عربی  خرداد ماه 7 شنبه

 سالمت و بهداشت خرداد ماه 9 دوشنبه

 2فلسفه  خرداد ماه 12 پنجشنبه

 3ریاضی و آمار  خرداد ماه 17 سه شنبه

 3علوم و فنون ادبی   خرداد ماه 19 پنجشنبه

 3جامعه شناسی  خرداد ماه 21 شنبه

 3فارسی  خرداد ماه 23 دوشنبه

 3زبان خارجه  خرداد ماه 25 چهارشنبه

 3جغرافیا  خرداد ماه 28 شنبه

  

  

  

 . لینک مربوطه را انتخاب نمایید نهایی دوازدهم انسانی بارم بندی امتحانات به منظور دریافت

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7/


  برنامه و تقویم امتحانات نهایی پایه دوازدهم معارف اسالمی

دانش آموزان رشته معارف نیز همانند رشته های دیگر در پایه دوازدهم بایستی امتحانات نهایی را با موفقیت پشت سر 

 .بگذارند. زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش این رشته در سال گذشته به ترتیب زیر است

  

 تاریخ امتحان  روز 
 عنوان امتحان

  

 خرداد ماه 1 یکشنبه 
 3علوم و معارف قرآنی 

  

  خرداد ماه 4 چهارشنبه
 ()تخصصی رشته 3تاریخ 

  

 3احکام  خرداد ماه 7 شنبه

 سالمت و بهداشت خرداد ماه 9 دوشنبه

 2فلسفه  خرداد ماه 12 پنجشنبه

 3ریاضی و آمار  خرداد ماه 17 سه شنبه

 3علوم و فنون ادبی  خرداد ماه 19 پنجشنبه

 3اصول و عقاید  خرداد ماه 21 شنبه

 3فارسی  خرداد ماه 23 دوشنبه 

 3زبان خارجه  خرداد ماه 25 چهارشنبه

 خرداد ماه 28 شنبه
 () زبان تخصصی رشته 3عربی 

  

  

  

 اطالع یابید، لینک قرمز را انتخاب کنید اعالم نتایج امتحانات نهایی اگر می خواهید از

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/


  ن امتحانات نهایی رشته هنرزما

رشته هنر، هنوز از سمت سازمان آموزش و پرورش اعالم نشده است. بنابراین،  14011زمان امتحانات نهایی خرداد مال 

برای آشنایی شما عزیزان با برنامه امتحانی این رشته، برنامه امتحانی سال گذشته را در ادامه به شما عزیزان ارائه 

   .خواهیم داد

 تاریخ امتحان  م درسنا
 نام درس

  

 27اردیبهشت  معارف اسالمی
 دوشنبه

  

 29اردیبهشت  زبان فارسی
 چهارشنبه

  

 خرداد 1 سیر هنر در تاریخ
 شنبه

  

 خرداد 3 آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران
 دوشنبه

  

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید سایت پشتیبانی سامانه سناد به منظور آشنایی به شیوه استفاده از

  

  

  تقویم زمان بندی آموزش و پرورش امتحانات پایه نهم 

دانش آموزانی که در پایه نهم تحصیل می کنند نیز همانند پایه دوازدهم، امتحانات خرداد ماه به شکل هماهنگ برگزار 

د و حدود می شود. برای این مقطع هنوز برنامه امتحانات نهایی خرداد مشخص نشده است. اما به دلیل آنکه اطالع از رون

اجرای این امتحانات برای دانش آموزان جهت کسب آمادگی اهمیت بسزایی دارد، سعی کرده ایم، تقویم امتحانات آموزش 

 .و پرورش را درج نماییم

  

 تاریخ برگزاری روز
 دروس امتحانی

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/


 اردیبهشت 27 دوشنبه
 قرآن

  

 اردیبهشت 28 شنبهسه
 امال

  

 اردیبهشت 29 چهارشنبه
 عربی

  

 خرداد 1 شنبه
 ریاضی

  

 خرداد 3 دوشنبه
 مطالعات اجتماعی

  

 خرداد 5 چهارشنبه
 زبان انگلیسی

  

 خرداد 8 شنبه
 علوم

  

 خرداد 10 دوشنبه
 های آسمانپیام

  

 خرداد 11 شنبهسه
 آمادگی دفاعی

  

 خرداد 12 چهارشنبه
 نگارش

  

  

  

 آگاهی ندارید، وارد لینک شوید نهایی دوازدهم ریاضی بارم بندی امتحانات چنانچه از

  

  

 برنامه امتحان نهایی روزانه و بزرگساالن، آموزش از راه دور، و داوطلبان آزاد رشته ریاضی و تجربی

برنامه امتحانی جدیدی برای امتحانات نهایی روزانه و بزرگساالن و... نیز از سمت آموزش و پرورش منتشر نشده است. 

  .همین دلیل، برنامه امتحانی سال گذشته را برای شما عزیزان به اشتراک می گذاریمبه 

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6/


 نام امتحان رشته ریاضی روز و تاریخ
 نام امتحان رشته علوم تجربی

  

 اردیبهشت 27دوشنبه 
)دینی،اخالق و قرآن(  3تعلیمات دینی 

 اقلیت های دینی –( 3و ادیان الهی )

)دینی،اخالق و  3تعلیمات دینی 

اقلیت  –( 3قرآن( و ادیان الهی )

 های دینی

  

 3شیمی   اردیبهشت 29چهارشنبه 
 3شیمی 

  

 3فیزیک  خرداد 1شنبه، 
 3فیزیک 

  

 3فارسی  خرداد 3دوشنبه، 
 3فارسی 

  

 سالمت و بهداشت خرداد 5چهار شنبه، 
 سالمت و بهداشت

  

 ریاضیات گسسته خرداد 8شنبه، 
 ریاضی

  

 علوم اجتماعی خرداد 10دوشنبه، 
 علوم اجتماعی

  

 عربی زبان قرآن خرداد 12چهار شنبه، 
 عربی زبان قرآن

  

 حسابان خرداد 17دوشنبه، 
 3زیست شناسی 

  



 خرداد 19چهار شنبه، 

 3زبان خارجی 

زبان آلمانی و  -3زبان انگلیسی )

 (فرانسه و زبان ناشنوایان

 3زبان خارجی 

زبان آلمانی و  -3زبان انگلیسی )

 (فرانسه و زبان ناشنوایان

  

 3هندسه  خرداد 23یکشنبه، 
———– 

  

  

  

 وارد لینک قرمز شوید و شرایط استفاده از آن 1400ی تک ماده در امتحان نهای برای کسب اطالعات در مورد

  

  

 برنامه امتحانی روزانه و بزرگساالن، آموزش از راه دور، و داوطلبان آزاد رشته انسانی و معارف اسالمی

  

 انسانی تاریخ و روز
 معارف اسالمی

  

 اقلیت های دینی-( 3ادیان الهی ) اردیبهشت 27دوشنبه، 
——– 

  

 اردیبهشت 28سه شنبه ، 

 3تعلیمات دینی 

 (دینی، اخالق و قرآن)

  

 علوم و معارف قرآنی

  

 2فلسفه   اردیبهشت 30پنج شنبه ، 
 2فلسفه 

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af/


 سالمت و بهداشت خرداد 2یکشنبه، 
 سالمت و بهداشت

  

 3جامعه شناسی  خرداد 4سه شنبه، 
 3احکام 

  

 ()زبان تخصصی رشته 3عربی  خرداد 6پنجشنبه، 
 ()تخصصی رشته 3تاریخ 

  

 3ریاضی و آمار  یک شنبه، خرداد
 3ریاضی و آمار 

  

 3علوم و فنون ادبی  خرداد 11سه شنبه،
 3علوم و فنون ادبی 

  

 3جغرافیا  خرداد 13پنج شنبه، 
 3اصول عقاید 

  

 ()زبان انگلیسی 3زبان خارجه  خرداد 18سه شنبه ، 
 ()زبان انگلیسی 3زبان خارجه 

  

 خرداد 19چهارشنبه، 
زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان )

 (ناشنوایان 3انگلیسی 

زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان )

 (ناشنوایان 3انگلیسی 

  

 3تاریخ  خرداد 22شنبه، 
 ()زبان تخصصی رشته 3عربی 

  

 3فارسی  خرداد 24دوشنبه، 
 3فارسی 

  

  



  

 .وارد لینک قرمز شوید چند است؟ معدل الزم برای رشته تجربی آیا می دانید

  

  

 اهمیت اطالع از زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش

دلیل تصمیم آموزش و پرورش تصمیم در باب اجرای هماهنگ امتحانات نهایی، ایجاد معیاری یکسان برای همه دانش 

بسزایی آموزان در سر تا سر کشور در هر منطقه و موقعیتی است. نتایج و معدل به دست آمده از این امتحانات نیز تاثیر 

در مراحل بعدی تحصیلی دارد. برای مثال، یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب رشته متوسطه دوم برای دانش آموزان 

 .پایه نهم، معدل به دست آمده در امتحانات نوبت دوم آن ها است

ز به آگاهی از زمان درصدی در نتیجه کنکور دلیل بسیار خوبی بر نیا 30برای دانش آموزان پایه دوازدهم نیز، تاثیر 

بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش باشد. چرا که مسلما معدل باالتر، تاثیر مثبت تری بر رتبه کنکور خواهد داشت. 

 .بنابراین، یکی از مزایای برنامه امتحانات نهایی خرداد را می توان چینش یک برنامه ریزی مدون است

ه یک امتحان کوتاه است، این مورد را در برنامه خود تاثیر می دهد و به طور برای مثال، اگر دانش آموز بداند که فرج

جدی ترین درس می خواند. همچنین، حضور به موقع در جلسه با توجه به برنامه امتحانات نهایی خرداد ضروری است. 

صت دیگر جهت شرکت چرا که اگر دانش آموز در ساعت مقرر در مدرسه حضور نیابد، دیگر امکان تمدید یا ایجاد فر

 .در امتحان امکانپذیر نخواهد بود

  

  

 لینک قرمز را برای این مورد انتخاب نماییدبرای امتحان چگونه درس بخوانم که در ذهنم بماند ؟ آیا می دانید

  

  

 برنامه امتحانات نهایی برای ترمیم معدل

نداشته و از تاثیر کم آن در رتبه بسیار پیش می آید که برخی از دانش آموزان از معدل خود در امتحانات نهایی رضایت 

کنکور نگران هستند. برای چنین مواردی، این دانش آموزان می توانند به منظور ترمیم معدل، یک بار دیگر در امتحانات 

نهایی شرکت نمایند. البته ذکر این نکته ضروری است که هر دانش آموز تنها یک بار می تواند برای ترمیم معدل اقدام 

مین سبب، اطالع از تقویم امتحانات آموزش و پرورش جهت ترمیم معدل یکی از سواالت متداول دانش آموزان کند. به ه

 .به شمار می رود

مطابق با قوانین موجود، دانش آموزان متقاضیان ترمیم معدل می توانند در یکی از امتحانات نوبت دی، خرداد یا شهریور 

تحانات شرکت نمایند. البته شرکت در این امتحانات مستلزم پرداخت یک شهریه ماه همزمان با سایر دانش آموزان در ام

 .ثابت و هزینه به ازای هر کدام از امتحانات می باشد

روز قبل از برگزاری امتحانات خواهد بود و توصیه می شود که دانش  45زمان ثبت نام برای این منظور نیز حدود 

 .برای نام نویسی اقدام کنندآموزان گرامی حتما در زمان های مقرر 
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 .کلیک کنیدروی لینک سایت همگام انتخاب رشته در پایه نهم برای

  

  

 1401برنامه امتحانی شهریور ماه سال 

دانش آموزانی که نتوانند در خرداد ماه در دروس خود نمره قبولی را کسب نمایند، باید در شهریور ماه مجدد امتحان 

ی مربوط به بدهند. به همین دلیل، برنامه امتحانات شهریور ماه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما، برنامه امتحان

هنوز از سمت وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده است. سایت ایران تحصیل در صورت  1401شهریور ماه سال 

انتشار این برنامه آن را هر چه سریع تر به ما عزیزان بیان خواهد کرد. در واقع، پس از ابالغ از سمت آموزش و 

  .پرورش، این مقاله به روز خواهد شد

  

 1401ار پیرامون امتحانات نهایی جدیدترین اخب

 ۱۴۰۱جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانش آموزان در خرداد 

های برگزاری امتحانات و در ای در حوزهدانش آموزان مبتال یا مشکوک به بیماری کرونا و یا دارای بیماری زمینه

ای در  به بیماری کرونا و یا دارای بیماری زمینهاز دانش آموزان مبتال یا مشکوک  دهند. محیطی قرنطینه امتحان می

محلی مجزا )قرنطینه( که برای همین منظور در همان حوزه برگزاری امتحانات پیش بینی و تجهیز شده است، با حضور 

 .آید مراقبین، امتحان به عمل می

 اعالم زمان امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم

شود.  خرداد برگزار می ۲۸تا  ۱معاون آموزش متوسطه مازندران: امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم از 

 ۱خرداد، رشته ادبیات و علوم انسانی از  ۲۵تا  ۱خرداد، رشته علوم تجربی  ۲۸تا  ۱امتحانات رشته ریاضی فیزیک از 

 .های امتحانی برگزار خواهد شد خرداد در حوزه ۲۸تا  ۱خرداد و رشته علوم و معارف اسالمی از  ۲۸تا 

 امتحانات پایان ترم دانش آموزان به چه شکل برگزار می شود؛ حضوری یا غیر حضوری؟ 

امتحانات نهایی پایان ترم برای همه دانش آموزان، حتی مبتالیان یا مشکوک به کرونا به صورت حضوری برگزار  

  .خواهد شد

  

  

 اطالعیه مهم

نامه های آموزشی و ارزشیابی  ات دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم به شیوه حضوری و بر اساس آیینامتحان

  .مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود
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 خالصه مطالب

ت آن آگاه در این مقاله تالش کردیم تا زمان بندی امتحانات نهایی آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهیم و از اهمی

شویم. اگر شما هم جز دانش آموزان پایه نهم و یا دوازدهم هستید، بهتر است که در طول تحصیل خود حتما از مشاوران 

با تجربه کمک بگیرید. به یاد داشته باشید که بهتر است به سراغ هر مشاوری نروید و با تحقیق و پرس و جوی فراوان 

ایران  است مشاوری را انتخاب کنید که شما را اشتباه راهنمایی کند. مشاورانمشاوری را انتخاب کنید. زیرا، ممکن 

همه رشته ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهند،  برنامه امتحانات نهایی خرداد این آمادگی را دارند تا نه تنها تحصیل

ه مطالعه، برنامه ریزی، نمونه سواالت، و حذفیات آشنا نمایند. اگر مایل به دستیابی موارد ذکر شده بلکه آن ها را با نحو

در همه روزهای هفته و از طریق شماره های درج شده در جدول زیر با ما  12صبح الی  8هستید، می توانید از ساعت 

 .تماس حاصل فرمایید

  

 کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله
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