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  تاريخ
  

  كتابنام 

  غيرحضوري 1آزمون 
14/4/97 

  غيرحضوري 2آزمون 
28/4/97 

  غيرحضوري 3آزمون 
11/5/97 

  غيرحضوري 4آزمون 
25/5/97 

  غيرحضوري 5آزمون 
8/6/97 

  6آزمون 
  غيرحضوري

15/6/97  

 -  -  -  -  ۱۴درس  انیتا پا ۱۰از درس  ۴درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا 1فارسي 
 کل کتاب ۱۶درس  انیتا پا ۱۴از درس  ۹درس  انیتا پا ۶از درس  ۲درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا -  -  2فارسي 

 -  -  -  -  ۶و  ۵ یها درس ۲و  ۱ یها درس 1عربي، زبان قرآن 
 کل کتاب ۶درس  ۴و  ۳ یها درس ۱درس  -  -  2عربي، زبان قرآن 

 -  -  -  -  ۱۱درس  انیتا پا ۸از درس  ۴درس  انیتا پا ۱از درس  1دين و زندگي 
 کل کتاب ۱۶درس  انیتا پا ۱۴از درس  ۱۰درس  انیتا پا ۸از درس  ۳درس  انیتا پا ۱از درس  -  -  2دين و زندگي 
 -  -  -  -  ۹۵ صفحۀ انیتا پا ۷۱ صفحۀاز  ۳درس  ۴۱ صفحۀ انیتا پا ۱درس  1زبان انگليسي 
 کل کتاب ۹۸ صفحۀ انیتا پا ۸۷ صفحۀاز  ۷۷ صفحۀ انیتا پا ۴۹ صفحۀاز  ۲درس  ۲۷ صفحۀپایان کتاب تا  یاز ابتدا -  -  2زبان انگليسي 
 -   -   -   -   ۴و فصل  ۳درس  یاز ابتدا ۳فصل  ۱درس  یتا انتها ۲و فصل  ۱فصل   1رياضي و آمار 
 کل کتاب ۱درس  ۳فصل  تابع عالمت یتا ابتدا ۲فصل  ۱درس  ۱فصل  -  -   2رياضي و آمار 

 -   -   -   -   ۴و  ۳ یها بخش فصل سوم انیتا پا ۱بخش   اقتصاد
 -   -   -   -   ۳فصل  ۱فصل   1علوم و فنون 
 کل کتاب ۱۱و  ۱۰ یها درس ۷درس  یتا انتها ۵از درس  ۲و  ۱ یها درس -  -  2علوم و فنون 

 -   -   -   -   ۱۲درس  یتا انتها ۹از درس  ۴درس  یتا انتها ۱از درس   1تاريخ 
 کل کتاب )۱۶۷ صفحۀ ی(انتها ۱۵تا درس  ۱۳از درس  ۹رس د یتا انتها ۷از درس  ۳درس  یتا انتها ۱از درس  -  -  2تاريخ 

 -   -   -   -   ۸و  ۷ یها درس ۴درس  یتا انتها ۱از درس   1جغرافيا 
  کل کتاب  ۱۰و  ۹ یها درس  ۶و  ۵ یها درس  ۲و  ۱ یها درس  -  -   2جغرافيا 

 -   -   -   -   ۱۲درس  یتا انتها ۸از درس  ۴درس  یتا انتها ۱از درس   1شناسي  جامعه
 کل کتاب  ۱۳و  ۱۲ یها درس  ۸درس  یتا انتها ۶از درس   ۳درس  یتا انتها ۱از درس   -  -   2شناسي  جامعه

 -   -   -   -   ۱۰درس  یتا انتها ۷از درس  ۴درس  یتا انتها ۱از درس   منطق

  تا انتهای  ۱بخش   -  -   فلسفه
  )»۱( ستیفلسفه چ«درس 

 تا  ۲بخش  یاز ابتدا
  »و جاودانه لیاص یگوهرها« یابتدا

   ۲بخش 
  »منظم و موشکاف یشمندیاند«رس د

  کل کتاب

  ۱درس   -  -   شناسي روان
تا » های توجهدر کارک«از ابتدای  ۳درس 

چه عواملی بر «ابتدای  ۵ابتدای درس 
  »گذارند حل مسئله تأثیر می

  از ابتدای ۷درس 
  تا انتها »ناهامهنگی شناختی«

  کل کتاب

  


