
 

 

 

   هاهاهادرخواستدرخواستدرخواست

  3/6/98حداکثر تا   درخواست انتقال و مهمان

  10/6/98حداکثر تا   درخواست مرخصی

  98 شهریور 20تا  10  درخواست معاف از کالس

  98شهریور  20تا  10  درخواست معرفی به استاد

تغییر شیوه 

  تحصیل

  98 آذر 21تا  16  ثبت درخواست طلبه

  98 آذر 28تا 23  اظهار نظر مدرسه مبدأ

  98 دي 5آذر تا  30  اظهار نظر استان مبدأ

  98 دي 12تا  7  اظهار نظر مدرسه مقصد

  12/6/98تا  7/6/98   ثبت درسثبت درسثبت درس

  25/7/98تا  7/6/98   تشکیل جلسات کالستشکیل جلسات کالستشکیل جلسات کالس

   انتخاب واحدانتخاب واحدانتخاب واحدزمان زمان زمان 
  18/6/98تا  13/6/98

  تمامی طالب سطح دو

  دوره عمومی ویژه) 98دوره عمومی و ورودي  98و  97هاي سال (به جز ورودي 

 تمامی طالب سطح سه و چهار 23/6/98تا  20/6/98

مهرماه  15 تا 13ساله)، در تاریخ  5دوره عمومی ویژه (98ساله) و نیز ورودي سال  7دوره عمومی ( 98و  97انتخاب واحد طالب ورودي سال 

  شود.توسط مدارس در سامانه آموزش انجام می

  24/6/98یکشنبه   شروع نیمسال اولشروع نیمسال اولشروع نیمسال اول

  زمان حذف واضافهزمان حذف واضافهزمان حذف واضافه
  9/7/98تا  3/7/98

   تمامی طالب سطح دو

 دوره عمومی ویژه) 98دوره عمومی و ورودي  98و  97هاي سال (به جز ورودي

 طالب سطوح سه و چهارتمامی   13/7/98تا  10/7/98

   21/7/98تا       14/7/98   بررسی تخلفات انتخاب واحدبررسی تخلفات انتخاب واحدبررسی تخلفات انتخاب واحد

  23/7/98   رکود خوکار طالب انتخاب واحد نکردهرکود خوکار طالب انتخاب واحد نکردهرکود خوکار طالب انتخاب واحد نکرده

  زمان حذف اضطراريزمان حذف اضطراريزمان حذف اضطراري
  17/9/98و  16  ثبت درخواست توسط طالب

  19/9/98و  18  پیگیري مدارس

   زمان ثبت نمراتزمان ثبت نمراتزمان ثبت نمرات

   (میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)(میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)(میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)   
  14/11/98تا       3/10/98

    15/11/98تا  از ابتداي زمان ثبت نمرات   انتقال نمرات به کارنامهانتقال نمرات به کارنامهانتقال نمرات به کارنامه

  تعطیالت نیمسال اولتعطیالت نیمسال اولتعطیالت نیمسال اول

  اربعین حسینی  27/7/98

  (علیه السالم)و شهادت امام حسن مجتبی (صلی اهللا علیه و آله)  رحلت پیامبر اکرم  5/8/98

  (علیه السالم)شهادت امام رضا  7/8/98

  (علیه السالم)شهادت امام حسن عسگري  15/8/98  

  16/10/98  شروع امتحانات نیمسال اولشروع امتحانات نیمسال اولشروع امتحانات نیمسال اول

  19/11/98  شروع نیمسال دوم شروع نیمسال دوم شروع نیمسال دوم 
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