
 

 

 

 

      زمان درخواست انتقال و مهمانزمان درخواست انتقال و مهمانزمان درخواست انتقال و مهمان

  25/10/97حداکثر تا   ثبت درخواست طلبه

  2/11/97از زمان ثبت درخواست طلبه تا   تأیید مدرسه مبدأ

  9/11/97حداکثر تا   تأیید نهایی مدرسه مقصد

   زمان درخواست مرخصیزمان درخواست مرخصیزمان درخواست مرخصی

  2/11/97حداکثر تا   ثبت درخواست طلبه

  9/11/97از زمان ثبت درخواست طلبه تا   تأیید درخواست توسط مدرسه

  10/11/97تا  1/11/97   ثبت درسثبت درسثبت درس

   زمان انتخاب واحدزمان انتخاب واحدزمان انتخاب واحد

11/11/97   

  13/11/97تا 

 ساله) 5( دوره عمومی ویژه 95تا  90ورودي 

 ساله) 7( عمومی دوره 95تا  88ورودي 

14/11/97   

 15/11/97و 
 ساله) 5دوره عمومی ویژه ( 97و 96ورودي 

  آموزش انجام میشودنه و از طریق ساما 15/11/97در تاریخ  دوره عمومی (دارندگان مدرك سیکل) توسط مدارس 97و 96انتخاب واحد طالب ورودي 

  16/11/97شنبهسه  دومدومدومشروع نیمسال شروع نیمسال شروع نیمسال 
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1/12/97   

  4/12/97تا 

 ساله) 5( دوره عمومی ویژه 95تا  90ورودي 

 ساله) 7( عمومی دوره 95تا  88ورودي 

5/12/97   

  6/12/97و 
 ساله) 5دوره عمومی ویژه ( 97و 96ورودي 

  16/12/97تا  7/12/97   بررسی تخلفات انتخاب واحدبررسی تخلفات انتخاب واحدبررسی تخلفات انتخاب واحد

  20/12/97   رکود پرونده طالب بالتکلیفرکود پرونده طالب بالتکلیفرکود پرونده طالب بالتکلیف

  30/2/98و  29/2/98  اضطرارياضطرارياضطراري   زمان حذفزمان حذفزمان حذف

   زمان ثبت نمرات زمان ثبت نمرات زمان ثبت نمرات 

   (میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)(میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)(میانی، شفاهی، تحقیق، کتبی)
  30/4/98تا   1/3/98

  31/4/98   تأیید نهایی نمراتتأیید نهایی نمراتتأیید نهایی نمرات

   تعطیالت نیمسال دومتعطیالت نیمسال دومتعطیالت نیمسال دوم

  »علیهااهللاسالم«زهراشهادت حضرت فاطمه 20/11/97شنبه 

  پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی 22/11/97دوشنبه 

  و روز ملی شدن صنعت نفت» علیه السالم«والدت حضرت علی 29/12/97چهارشنبه 

  تعطیالت نوروز 13/1/98شنبه تا سه 1/1/98پنج شنبه 

  »وآله وسلمصلی اهللا علیه«مبعث حضرت رسول اکرم 14/1/98چهارشنبه 

  »فرجهتعالیاهللاعجل«والدت حضرت قائم  1/2/98یکشنبه 

  »علیه السالم«علیشهادت حضرت  5/3/98یکشنبه 

  و عید سعید فطر» ره«رحلت امام خمینی 14/3/98سه شنبه 

    خرداد 15سالروز قیام   15/3/98چهارشنبه 

  25/3/98  شروع امتحانات نیمسال دومشروع امتحانات نیمسال دومشروع امتحانات نیمسال دوم
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  ۹۷- ۹۸ دوم��و�م 

رس ع���ه ��ح دو   �دا

رس ع���ه �   دو�دا

 


