
  89-89سال تحصيلي اول تقويم تحصيلي نيمسال 
 مرکز آموزش های غيرحضوری طالب

                                                           
طالبی که متقاضی تغییر دوره از ابتدای  لذا ؛ه استاعالم شد 79-79در تقویم تحصیلی تابستان  11/4/79تا  1/4/79تاریخ  نیمسال اولاز  دوره درخواست تغییر مهلت. 1

 بود همان زمان اقدام نمایند.الزم  ؛بوده اند ) از نیمسال اول( 79سال تحصیلی 

   898989---898989   اولاولاول   نیمسالنیمسالنیمسال   درخواست مهمانیدرخواست مهمانیدرخواست مهمانی

 درخواست طالب غيرحضوری و حضوری 9/6/89تا  1/6/89

 ارسال درخواست طالب به مدارس حضوری 9/6/89تا  1/6/89

 19/6/89تا  11/6/89
حضوری و مرکز آموزش اعالم نتايج موافقت مدارس 

 ثبت مجوز در سامانه آموزش های غيرحضوری

 19/6/89تا  1/6/89   898989---898989   اولاولاول   نیمسالنیمسالنیمسال   درخواست مرخصی درخواست مرخصی درخواست مرخصی 

   انتخاب واحدانتخاب واحدانتخاب واحد

   ووو

   انتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهیانتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهیانتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهی

 18/6/89تا  19/6/89

 سطح دو

 ساله( 5به قبل دوره عمومي ويژه ) 98ورودی 

 ساله( 9به قبل دوره عمومي ) 99ورودی 

 مقطع سطح سه 22/6/89تا  19/6/89

 29/6/89تا  22/6/89

 سطح دو

 ساله( 5دوره عمومي ويژه )   86تا  89ورودی 

 ساله( 9دوره عمومي ) 89تا  99ورودی 

 1/9/89   898989---898989   اولاولاول   شروع نیمسالشروع نیمسالشروع نیمسال

راکد کردن پرونده طالب انتخاب واحد نکرده ، راکد کردن پرونده طالب انتخاب واحد نکرده ، راکد کردن پرونده طالب انتخاب واحد نکرده ، 

   به صورت سیستمیبه صورت سیستمیبه صورت سیستمی
99/9/89 

   واحدواحدواحد   حذف و اضافهحذف و اضافهحذف و اضافه

   ووو

   انتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهیانتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهیانتخاب حوزه امتحان کتبی و شفاهی

 19/9/89و   8/9/89

 سطح دو

 ساله( 5دوره عمومي ويژه ) به قبل 98ورودی 

 ساله( 9به قبل دوره عمومي ) 99ورودی 

 مقطع سطح سه

 12/9/89و  11/9/89

 سطح دو

 ساله( 5دوره عمومي ويژه )   86تا  89ورودی 

 ساله( 9دوره عمومي ) 89تا  99ورودی 

 19/8/89تا  29/9/89   898989---898989امتحانات میان نیمسال اول امتحانات میان نیمسال اول امتحانات میان نیمسال اول 

   898989---898989اول اول اول امتحانات شفاهی نیمسال امتحانات شفاهی نیمسال امتحانات شفاهی نیمسال 
 امتحانات برخط برگزاری  29/8/89تا  12/8/89

 امتحانات حضوری در مدارسبرگزاری  28/8/89تا  29/8/89

   111درخواست تغییر دوره از نیمسال دومدرخواست تغییر دوره از نیمسال دومدرخواست تغییر دوره از نیمسال دوم
 درخواست طالب و تاييد مبداء 19/8/89تا  1/8/89

 تاييد مقصد 99/8/89تا  16/8/89

 استانبررسي و تاييد  15/19/89تا  1/19/89

 8/8/89تا  6/8/89   درخواست حذف اضطراری واحددرخواست حذف اضطراری واحددرخواست حذف اضطراری واحد

 25/19/89   898989---898989اولاولاول   شروع امتحانات نیمسالشروع امتحانات نیمسالشروع امتحانات نیمسال


