
تعالیاسمه

مقطع عمومیـ مدارس علمیه  1400-1401 تابستان و امتحانات مجدد یلی نیمسالـتحصویم ـتق

بازه زمانیتوضیحاتعنوان

فرایند  مهمان

20/04/1401تا  18/04/1401ثبت درخواست

21/04/1401از زمان دریافت درخواست تا مبدا پیگیري مدرسه

22/04/1401از زمان تایید مدرسه مبدا تا پیگیري مدرسه مقصد

درخواست مهمان امتحانی
 زا قبل روز سه تا شروع امتحانات از قبل هفته یک از

امتحان

درخواست معرفی به استاد و معاف از کالس
26/04/1401تا  20/04/1401ثبت درخواست

28/04/1401از زمان دریافت درخواست تا پیگیري مدرسه

16/04/1401 تا 11/04/1401تشکیل کالس

30/04/1401تا  11/04/1401تشکیل جلسات کالس

24/05/1401تا  25/04/1401بازه زمانی جلسات کالس

23/04/1401تا  20/04/1401تابستان و ثبت درخواست امتحان مجددانتخاب واحد

05/05/1400 تا طلبه درخواست ثبت زمان ازمدرسه توسط آزمون تاریخ ثبت و مجدد نمره پیگیري

یک روز قبل از اتمام امتحانات   تا 18/05/1401چاپ کارت امتحانی

05/06/1401  تا 25/05/1401و مجدد تابستان نیمسال امتحانات

05/06/1401تا  22/05/1401تشکیل لیست نمره

08/06/1401تا بعد از برگزاري آزمون نهایتا و مجدد نمرات(میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)ثبت 

درخواست تجدید نظر(اعتراض)
10/06/1401نهایتا تا روز پس از اعالم نمره سهتا ثبت درخواست

از زمان ثبت درخواست طلبه به مدت دو روزپیگیري درخواست

31/60/1401تا بعد از ورود نمره و بررسی اعتراض ها، نهایتا انتقال نمرات به کارنامه

140119/06/1401شروع نیمسال مهر

نکات:

نیمسال دوم می باشد. ارسالی دستورالعمل اجرایی تقویم تابستان همانند دستورالعمل اجرایی.1

سال آتی اطالع رسانی خواهد شد. در تقویم نیمسال اول 1401-1402فرایند انتقال و تغییر شیوه تحصیلی سال تحصیلی .2

، فقط مدارسی مجوز برگزاري ترم تابستان را دارند که بتوانند کلیه خدمات آموزشی را در بازه     به محدودیت زمانی در تقویمبا توجه .3

هاي شروع نیمسال  جدید از جمله  ثبت درخواست و مشکالتی براي اجرایی کنندبه نحو احسن و کامل زمانی کوتاه مدت ذکر شده 

مهمانی، انتقالی و انتخاب واحد نداشته باشند.

صمیم .4 سیون و انتخاب واحد، از تمدید      گیري طالب به علت مؤثر بودن ثبت نمرات در ت ست مهمانی، انتقالی، کمی صوص درخوا در خ

زمانی ابالغی معذوریم.بازه

ست آن به با توجه به احتمال ادغام برخی م.5 ست   دارس (که لی ست)،  پیو ست  آمده ا ستان    الزم ا سال تاب این مدارس از برگزاري نیم

رسانی شود تا در موارد لزوم، از فرصت مهمانی به مدارس همجوار    است این موضوع به طالب محترم اطالع   مناسب  .خودداري کنند

..استفاده کنند

شد   رود انتظار می.6 ستانی مدارس ذکر  شته       ،5بند ه در مدیریت محترم ا سط این مدارس دا شکیل کالس تو نظارت کافی بر عدم ت

باشند.


