
 باسمه تعالی

دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی )دوره دوم( 99برنامه امتحانات غیر حضوری دی ماه   

دهمدواز  پایه  

22-03/21ساعت شروع:   

دهمیازپایه   

03/9-22 ساعت شروع:  

 پایه دهم

8-03/9 ساعت شروع:  روز تاریخ 

 تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی انسانی

6/23/99 ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی حسابان ریاضی ریاضی حسابان ریاضی  شنبه 

8/23/99 عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی عربی  دوشنبه 

22/23/99 زیست هندسه تاریخ زیست هندسه تاریخ زیست هندسه فلسفه  پنجشنبه 

20/23/99 دینی دینی دینی دینی دینی دینی دینی دینی دینی  شنبه 

21/23/99 خارجه خارجه خارجه خارجه خارجه خارجه خارجه خارجه خارجه  دوشنبه 

21/23/99 فارسی فارسی فارسی فارسی فارسی فارسی - گسسته تاریخ  چهارشنبه 

13/23/99 فیزیک فیزیک علوم و فنون فیزیک فیزیک علوم و فنون فیزیک فیزیک علوم و فنون  شنبه 

11/23/99 جغرافیا جغرافیا جغرافیا زمین زمین روانشناسی فارسی فارسی فارسی  دوشنبه 

شناسی جامعه شیمی شیمی جغرافیا شناسی جامعه شیمی شیمی  11/23/99 شیمی شیمی   پنجشنبه 

11/23/99 - - منطق - آمار جغرافیا علوم اجتماعی علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی  شنبه 

19/23/99 - - اقتصاد تاریخ تاریخ فلسفه سالمت و بهداشت سالمت و بهداشت سالمت و بهداشت  دوشنبه 

2/22/99 - - - - - - مدیریت مدیریت مدیریت  چهارشنبه 
 

 دهید: قرارزیر را مد نظر  موارد (www.bhsk.ir) سایت آموزشگاهو )شاد( با توجه به برگزاری آزمون به صورت آنالین و در فضای 

 .حاصل فرمایید اطمینان (مرورگر -فلش پلیر-اپلیکیشن شاد ) های مرتبطافزارقبل از ورود به صفحه آزمون، از به روز بودن نرم -2

 خواهد شد.ن برخورد برابر مقررات امتحانات با متخلفیو  تخلف محسوب شده  (دو آی پی)ورود یک کاربری با نام کاربری و پسورد خود را در اختیار دیگران قرار ندهید،  -1

 و پسورد(اطمینان حاصل فرمایید.بری قبل از شروع آزمون ها از صحت اطالعات ورودی خود) نام کار -0

 نمی باشد. هیچ وجه قابل تمدیدواهد شد و زمان امتحان به ختعیین  توسط دبیرزمان پاسخگویی مدت طبق برنامه فوق و  آزمونساعت شروع  ،در برگزاری آزمون ها -4

 قبل از شروع هر آزمون، فیلترشکن ها و پروکسی های احتمالی را خاموش یا غیر فعال نمایید.-1

 در اسرع وقت نسبت به تغییر پسورد خود اقدام فرمایید.افزایش امنیت جهت  .ملی دانش آموز قرار داده شده استورود به سایت آزمون، کد پیش فرض نام کاربری و پسورد  -6

  .از ورود مجدد به صفحه آزمون خودداری فرماییده ظاهر نشد، رمکلیک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر اعالم نرا  ( در پایان پاسخگویی به سئواالت، حتماً گزینه )خاتمه آزمون -1

 ان مربوطه بعمل خواهد آمد.، با هماهنگی دانش آموزان و دبیردروسی که در برنامه فوق ذکر نشده استآزمون  -8


