
 سمه تعالیاب

  غیرحضوری و تکمیلی  عمومی  تقویم آموزشی ربانهم
 97-98اول  ویمسال

 

 بهمه 7 پایان ویمسال  شهزیور 24       شزوع ویمسال

 توضیحات سمان ووع عملیات سیستمی

 42تامذاد ي پایان آن ساعت  1ششيع اص    شهزیور 27  تا  24 انتخاب واحذ

   وثاشذ، دس صوًس  عوذر سعایوت کوت اوتخواب ياحوذ       ياحذ کمتش  14اوتخاب ياحذ اص

 مهز 26  تا 24 حذف و اضافه شًد.حزف می

 دی 01  تا  8 حذف اضطزاری
   اوتخاب َیچ دسسی امکان پزیش ویست، فقط اجاصٌ حزف دسس تا سعایت حذاقت ياحذ

 شًد.دادٌ می

 .شذٌ تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ صتعذ اص تاسیخ مشخ اسسالی َایتٍ دسخًاست   دی 01 تاشهزیور  24 درخواست مزخصی

 امتحاوات

 و تذکزات توضیحات بزگشاری سمان ووع امتحان

 میان نیمسال

 آنالین

 اولمیان ویمسال 

 ذرآ 3  تا آبان  26
  خًاَذ تًد.آخشیه سيص  42ي پایان آن ساعت ايلیه سيص تامذاد  1ششيع اص 

  میان ویمسال دوم حذيد یک َفتٍ پس اص آخشیه امتحان خًاَذ تًد.وتیجٍ امتحاوا  َش میان ویمسال 

 دی 29  تا  دی 22

 پایانی

 حضوری
 بهمه 04تا  8

 َوا مزوضر   َا، تمامی طالب ایه تخشتا تًجٍ تٍ تشگضاسی امتحاوا  دس مشاکض استان

محوت تشگوضاسی   تاشوىذ.  تٍ ششکت دس امتحاووا  اسوتان محوت سوکًوت خوًد موی      

 گشدد.استان متعاقثا اطالع سساوی می امتحاوا  دس َش

  قم امکان اسکان يجًد وذاسد.مقذس دس شُش شایان رکش است 

 پایانی

 آنالین
 بهمه 27تا  20

 گردد:دروس ذیل به صورت آنالین برگزار می 
تالاریخ   / اسالالیی تاریخ انقالب  / 2 تاریخ ائمه / 1تاریخ ائمه  / تاریخ اسالم / آشنایی تا ادیان / 1اخالقسطح دو: 

 /خالانواد  در اسالالم   /زن در اسالالم   / فرق و یالاابة اسالالیی   / غرب شناسی / روانشناسی / علوم قرآنی / تشیع
 دانش حدیث/ اندیشه سیاسی ایام خمینی/ 1تفسیر

  4فقه /  3فقه / 2فقه  /1فقه  : )بمه رشته با ته جس رشته فقه و اصول(سطح سه

ثبت نام اسکان و 

و مشاهذه  تغذیه

 حوسه امتحانی
  دی 05 تا 01

 


