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 چهارمدارس علمیه سطوح دو، سه و  1400-1401 اولیلی نیمسال ـتحصویم ـتق طالعیها

 بازه زمانی توضیحات عنوان

 فرایند تغییر شیوه تحصیلی

 20/05/1400تا  13/05/1400 ثبت درخواست

 02/06/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مبدا

 04/06/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری استان مبدا

 09/06/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مقصد

 فرایند انتقال و مهمان

 04/06/1400تا  30/05/1400 ثبت درخواست

 08/06/1400تا از زمان دریافت درخواست  پیگیری مدرسه مبدا

 11/06/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مقصد

 تا سه روز قبل از امتحان 27/09/1400از  درخواست مهمان امتحانی

 فرایند مرخصی
 11/06/1400تا  30/05/1400 ثبت درخواست

 14/06/1400تا از زمان دریافت درخواست  پیگیری مدرسه

استاد و معاف از درخواست معرفی به 

 کالس

 30/06/1400تا  15/06/1400 ثبت درخواست

 01/07/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه

 25/06/1400تا  10/06/1400 درخواست تطبیق دروس

 21/06/1400یکشنبه  شروع نیمسال اول

 انتخاب واحد

های سال )به جز ورودیطالب سطح دو 

دوره  1400دوره عمومی و ورودی  1400و99

 عمومی ویژه(
 17/06/1400تا  15/06/1400

 20/06/1400تا 18/06/1400 سطح سه و چهار طالب

دوره عمومی ویژه و انتخاب واحد  1400ساله( و ورودی 7دروه عمومی ) 1400و  99انتخاب واحد طالب ورودی 

 ، توسط مدارس انجام می شود.1400شهریورماه 20تا 17مازاد طالب ممتاز و...  در تاریخ  

 حذف و اضافه

های سال ورودی)به جز طالب سطح دو 

دوره  1400دوره عمومی و ورودی  1400و99

 عمومی ویژه(
 11/07/1400تا  09/07/1400

 14/07/1400تا  12/07/1400 طالب سطح سه و چهار

 22/07/1400 بالتکلیفرکود خودکار طالب 

 تعطیالت نیمسال اول

   05/07/1400 اربعین حسینی

   13/07/1400 «صلی اهلل علیه و آله»رسول اکرم حضرترحلت 

   15/07/1400 )علیه السالم(شهادت امام رضا

 02/08/1400 «صلی اهلل علیه و آله»رسول اکرم حضرتمیالد 

 16/10/1400 )علیها السالم(شهادت حضرت فاطمه

 حذف اضطراری
 08/09/1400تا  02/09/1400 ثبت درخواست توسط طالب

 10/09/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدارس

 03/11/1400تا  01/10/1400 چاپ کارت امتحانی

 04/11/1400 تا 08/10/1400 اول نیمسال امتحانات

 درخواست موجه کردن غیبت امتحانی
 از یک روز قبل تا یک روز پس از امتحان میانی

 تا یک روز پس از امتحان کتبی
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 بازه زمانی توضیحات عنوان

 درخواست تجدید نظر)اعتراض(

 ثبت درخواست
 تا سه روز پس از اعالم نمره 

 فرصت ثبت اعتراض وجود دارد. 06/11/1400البته در امتحانات آخر فقط تا 

 پیگیری درخواست
از زمان ثبت درخواست طلبه به مدت دو روز حداکثرتا 

07/11/1400 

 09/11/1400تا  12/10/1400 انتقال نمرات به کارنامه

 رکود طالب اتمام سنوات

 ها در سامانهاعمال انتقالی
 لیست نمره و قبل از انتخاب واحد پس از پایان تشکیل  07/11/1400

 یک روز پس از انتقال نمرات به کارنامه 10/11/1400 رکود طالب مشروط

 17/11/1400 شروع نیمسال دوم

 

 :توجه طالب ابلق تانک

 و بهاه  همها د   ت ی اهو  و  واوت ههاا کلده    هید  اایدو بهاه  همها د  واوت ها  ها       محهود  بهو    توجه  به    با  .1

 واوت هها اههو  وت  و تبهههوتی بههاه  همهها د ت هها  اایدههو تهها  و  ههوو  و      ترجدحهها  .کندههو ت   شههو  ت هها 

واوت ها   هووتد که  موو ه       و  فر ها تمهادگ ردهری منا ه  وت  تشهه  باشهدو.      تو ه  موو ه     واوت ا 

 دسهاد و  اوت و شو.ب   وو    واوت ا    و باه  مقرو پدگدری  کر   باشوشاا 

شههویو بلکهه   و وده ت اهها   دههر شههدو  بهه  موو هه  مقمههو منهقهه   اههد   د تغد بیههو ته تاددههو ت هقهها د بالفا ههل   .2

 و. اما   ت اا  اوت و شک   و تقویگ آمو  ت ا ت هقا  شاا  و   ات هقا د

ذف د تضهاف  موکهو   کندهو  تها     به  همها  حه   وت  و بهاه  همها د اوت هه  شهو  ت دهاد   دهو. د        ت هخاب دتحو زدما  .3

 حذف ب   لا غد ا کال د موتج   شویو. تکاد  ظرفدا کالس د  با مشک 

د  و  هووتد که   هود تمکها  تاددهو       وت تاددهو  اهاید  اایدهو     آ  باشهدو بیهو ته ت دهاد ت هخهاب دتحهو        تشه قا  .4

   ته موو   پدگدری  اایدو.اددو  ااید وت تاشو  بود توتد   وس تو   موو   ت هخاب دتحو ب    د   

 .ت هخاب دتحو   داه ب  تاددو  ااید مدو   تو  اددو  اایدترو   تغددر یا دیرتیش پس ته  ر  .5

 دتحو ای تاددو  ااید  شو   ب   وو   دسهاد حذف اوت نو شو.ت هخاب  .6

 ت داد شو .ته طریق موو   مقمو بایو ت هخاب دتحو د ت ا  ار  طالب مااا  دگدری پدما ز  .7

غد ها بهدش ته  ه  شها ز  گ  ته کهالس       و  هوو     اایدهو.  نههر  ک ای کال هد اهو  وت ته پرتها  طل ه      غد ا  .8

 .خوت دو  تشا تمکا  شرکا  و تمهحا  وت حذف مد شویو. د 

 مرتجی   اایدو. ب  پرتا  طل   باه  هما د ت الد شو   س ا ب   ویافا کاو  تمهحا د و  .9

تها  واوت ها اهو  وت     تها  ه  وده پهس ته ت هالد  اهر  فر ها  تویهو         زدمها  دویهو  رهر  ت واوت ها  ت ها  برتی  .10

بااه  مها      6تها تهاوی   محهود تر د   ر ها ت ها تدویهو  رهر    ف آاهر  تمهحا ها   و  ت ها  ب  ذکر. الهد   وا ت ا 

 .وت و بو ا


