
 سمه تعالیاب

 ( 2= سطح   عمومی)غیرحضوری   تقویم آموزشی ربانهم
 97 - 98     اول ویمسال

 

 بهمه 7 پایان ویمسال  شهشیوس 24 ششوع ویمسال
 

 توضیحات صمان ووع عملیات سیستمی

  12ٍ پایاى آى ساعت  ظْش 21ششٍع اص   شهشیوس 27  تا  24 اوتخاب واحذ

  مهش 26  تا  24 حزف و اضافه شَد.کل اًتخاب ٍاحذ حزف هی ،ًثاشذ، دسصَست عذم سعایتٍاحذ کوتش  21اًتخاب ٍاحذ اص 

 شَد.اًتخاب ّیچ دسسی اهکاى پزیش ًیست، فقط اجاصُ حزف دسس تا سعایت حذاقل ٍاحذ دادُ هی  دی 01  تا  8 حزف اضطشاسی

 .شذُ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ صتعذ اص تاسیخ هشخ اسسالی ّایتِ دسخَاست  دی 01 تاشهشیوس  24 دسخواست مشخصی

 

 امتحانات

 و تزکشات توضیحات بشگضاسی صمان ووع امتحان

میان 

ن ویمسال
الی
آن

 

 اولمیان ویمسال 

 آخشیي سٍص خَاّذ تَد. 12تاهذاد اٍلیي سٍص ٍ پایاى آى ساعت  2ششٍع اص    آرس 3  تا آبان  26

   میان ویمسال دوم اص آخشیي اهتحاى خَاّذ تَد.ّفتِ پسحذٍد یکًتیجِ اهتحاى ّش هیاى ًیوسال 

 دی 29  تا  دی 22

 امتحاوات

 

 پایاوی

ی
ور
ض
ح

 
 بهمه  8

  تا 

 بهمه  04

 ّالا  ّا، تواهی طالبب ایالي تخال    تا تَجِ تِ تشگضاسی اهتحاًات دس هشاکض استاى

تاشالالٌذ. هحالالل هلالالضم تالالِ شالالشکت دس اهتحاًالالات اسالالتاى هحالالل سالالکًَت خالالَد هالالی 

 گشدد.تشگضاسی اهتحاًات دس ّش استاى هتعاقثا اطبع سساًی هی

 .شایاى رکش است دس شْش هقذس قن اهکاى اسکاى ٍجَد ًذاسد 

ن
الی
آن

 

 بهمه 20

 تا

 بهمه 27 

 :گسددبسگصاز می ( 2دز )سطح دزيس ذیل بٍ صًزت آوالیه 

 1اخالق        اندیشه سیاسی اهام خوینی       آشنایی تا ادیااى        تاایی  اساالم    

 1  ائوه اتایی       2  ائوه اتایی            تاییا  انقالب اسالهی        تاییاا  تشای       

    1هفاهین قاآآى              دانا  دادی            یوانشناسای        زى دیاساالم      

  علوم قآآنی          شناسی غآب           فآق و هذاهة اسالهی  

 کانـوام استـثب

 هـزیـو تغ
 دی 05   تا   01

َای حًشٌلیست  ،وام اسکان ي تغریٍتًاوید ضمه ثبتمی باشٌ شماویدز ایه شما 

 امتحاوی بسگصاز گىىدٌ آشمًن دز استاوُا زا ویص مشاَدٌ ومایید

 


