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 بازه زمانی توضیحات عنوان

 فرایند تغییر شیوه تحصیلی

 30/09/1400تا  24/09/1400 ثبت درخواست 

 1400/ 10/ 1تا    حداکثر از زمان دریافت درخواست   پیگیری مدرسه مبدأ 

 08/10/1400مبدأ تا  مدرسهاز زمان تأیید  پیگیری استان مبدأ 

 15/10/1400از زمان تأیید استان مبدأ تا  پیگیری مدرسه مقصد 

 فرایند انتقال و مهمان 

 15/10/1400تا  08/10/1400 ثبت درخواست 

 1400/ 10/ 22از زمان دریافت درخواست حداکثر تا   پیگیری مدرسه مبدأ 

 29/10/1400تأیید مدرسه مبدأ تا از زمان  پیگیری مدرسه مقصد 

 درخواست مهمان امتحانی 
  قبل روز سه  تا  امتحان اولین  از  قبل هفته یک از

 امتحان  از

 فرایند مرخصی
 22/10/1400تا  15/10/1400 ثبت درخواست 

 29/10/1400تا از زمان دریافت درخواست   پیگیری مدرسه 

درخواست معرفی به استاد و معاف از  

 کالس

 28/11/1400تا  09/11/1400 ثبت درخواست 

 02/12/1400از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه 

 25/11/1400تا  10/11/1400 درخواست تطبیق دروس 

 6/11/1400تا  22/10/1400 درخواست کمیسیون تمدید سنوات

 17/11/1400تا  10/11/1400 درخواست کمیسیون مشروطی

ها سنوات و اعمال انتقالیرکود اتمام 

 در سامانه
07/11/1400 

 18/11/1400 رکود طالب مشروط

 02/11/1400تا  25/10/1400 تشکیل کالس )ثبت درس(

 12/12/1400 تا 25/10/1400 تشکیل جلسات کالس

 12/3/1401 تا 17/11/1400 بازه زمانی جلسات کالس

 17/11/1400 شروع نیمسال دوم

 13/11/1400تا  12/11/1400طالب سطح سه و چهار  انتخاب واحد

 04/12/1400تا  03/12/1400طالب سطح سه و چهار  حذف و اضافه

 09/12/1400 تا 03/12/1400 بررسی تخلفات انتخاب واحد

 12/12/1400 رکود خودکار طالب بالتکلیف

 تعطیالت نیمسال دوم
  علیه »  علی حضرت والدت

 السالم« 
26/11/1400 



 بازه زمانی توضیحات عنوان

 10/12/1400 عید مبعث 

 13/01/1400تا  29/12/99 نوروز تعطیالت

 علیه »  علی حضرت شهادت

 السالم« 
04/02/1401 

 14/02/1401و  13/02/1401 فطر سعید عید

 حذف اضطراری 

ثبت درخواست توسط  

 طالب 
 12/02/1401 تا 10/02/1401

 17/02/1401درخواست تا از زمان دریافت  پیگیری مدارس 

 یک روز قبل از اتمام امتحانات  تا 07/03/1401 چاپ کارت امتحانی

 09/04/1401 تا 21/03/1401 دوم نیمسال امتحانات

 09/04/1401تا  16/03/1401 تشکیل لیست نمره

میانی، شفاهی، تحقیق، ) ثبت نمرات

 کتبی(
 13/04/1401تا  16/03/1401

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

 تا یک روز پس از امتحان پیگیری

 اعتراض() درخواست تجدیدنظر
 تا سه روز پس از اعالم نمره  ثبت درخواست 

 از زمان ثبت درخواست طلبه به مدت دو روز پیگیری درخواست 

 20/04/1401 تا 16/03/1401 انتقال نمرات به کارنامه 
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