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 بسمه تعالی
 0911-0011 نخست یلی نیمسال ـتحصویم ـتق

 مدارس علمیه سطوح دو، سه و چهار 

 بازه زمانی توضیحات عنوان

 فرایند تغییر شیوه تحصیلی

 13/4/99    تا    52/4/99 درخواستثبت 

 2/2/99از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مبدا

 9/2/99از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری استان مبدا

 52/2/99از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مقصد

 فرایند انتقال و مهمان

 52/2/99   تا    4/2/99 درخواستثبت 

 13/2/99درخواست تا از زمان دریافت  پیگیری مدرسه مبدا

 5/6/99از زمان دریافت درخواست تا  پیگیری مدرسه مقصد

 تا سه روز قبل از امتحان 54/9/99از  درخواست مهمان امتحانی

 مرخصیفرایند 
 5/6/99     تا    4/2/99 درخواستثبت 

 33/6/99تا زمان دریافت درخواست از  پیگیری مدرسه

 معاف از کالسدرخواست معرفی به استاد و 
 53/6/99   تا     5/6/99 درخواستثبت 

 51/6/99از زمان دریافت درخواست تا  مدرسه پیگیری

 32/6/99       تا       3/2/99 درخواست کمیسیون مشروطی و اتمام سنوات

 55/6/99         تا         33/6/99 درخواست تطبیق دروس

 5/6/99         تا     52/2/99 ثبت درس

 32/2/99          تا       52/2/99 تشکیل جلسات کالس

 انتقالی و تغییر شیوه در سامانه اعمال نتیجه

 توسط مرکز
3/6/99 

 انتخاب واحد

)به جز ورودی های سال طالب سطح دو 

دوره  88دوره عمومی و ورودی  88و89

 عمومی ویژه(
 33/6/99   تا     1/6/99

 32/6/99تا 35/6/99 طالب سطح سه و چهار

دوره  88ساله( و ورودی 7دروه عمومی ) 88و  89انتخاب واحد طالب ورودی 

 ، توسط مدارس انجام می شود.88شهریورماه 00و01تاریخ  عمومی ویژه در 

 36/6/99 شروع نیمسال اول

 حذف و اضافه

)به جز ورودی های سال طالب سطح دو 

دوره  88دوره عمومی و ورودی  88و89

 عمومی ویژه(
 5/2/99تا  13/6/99

 6/2/99      تا     1/2/99 طالب سطح سه و چهار

 53/2/99    تا    2/2/99  بررسی تخلفات انتخاب واحد

 53/2/99  کلیفرکود خودکار طالب بالت
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 بازه زمانی توضیحات عنوان

 حذف اضطراری
 33/39/99     تا     32/9/99 ثبت درخواست توسط طالب

 35/39/99     تا     32/9/99 پیگیری مدارس

 تشکیل لیست نمره

 )میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی(ثبت نمرات

 انتقال نمرات به کارنامه

 4/33/99     تا     32/39/99 

 تعطیالت نیمسال اول

   32/2/99 اربعین حسینی

   56/2/99 )علیه السالم(شهادت امام رضا

 4/9/88 )علیه السالم(شهادت امام حسن عسکری

صلی اهلل علیه و »رسول اکرم حضرت والدت

 «آله
01/9/88 

 11/8/88تا  07/8/88 چاپ کارت امتحانی

 77/01/88     تا     0/01/88 امتحانات نیمسال اول

 درخواست موجه کردن غیبت امتحانی
 میانی

از یک روز قبل تا یک روز پس از 

 امتحان

 تا یک روز پس از امتحان 11/8/88از  کتبی

 تجدید نظر)اعتراض(درخواست 

 ثبت درخواست
عالم تا سه روز پس از ا 0/01/88از 

 نمرات

 پیگیری درخواست
از زمان ثبت درخواست طلبه به مدت 

 سه روز

 تا روز قبل از امتحان 6/01/88از  درخواست نمره مجدد

 8/00/88تا        78/01/88 امتحانات مجدد بهمن

 07/00/88 شروع نیمسال دوم

 

 طلبه تحصیل شیوه و مدرسه نام تحصیل، شیوه تغییر و انتقال فرایند انتهای در پس این از اینکه به توجه با  نکته:

تکمیل ثبت  به نسبت علمیه مدارس است الزم؛ است ستاد سوی از اعمال به منوط تغییر این و کرد نخواهد تغییر

 و مدرسه تغییر با که چرا ؛باشند داشته را الزم اهتمام امتحانات شروع از قبل تا سامانه در حضور و غیاب طالب

 به مبدا مدرسه دسترسی عدم دلیل به ـ گذشته ترم غیاب و حضور ویرایش امکان شده، اعالم تاریخ در طلبه شیوه

 به الزم است. مربوطه غیاب به عهده مدرسه عواقب عدم صحت حضور و یست ون میسر عنوان هیچ به ـ اطالعات

 خواهد شد.در سامانه اعمال  1/6/99  تاریخ در ها توسط ستادنتقالیا نهایی تایید  است ذکر


