
 سمه تعالیاب

  مجازی     مرکز    تقویم آموزشی
 تکمیلی( –)عمومی    99 – 99  ویمسال اول 

 

 دی 62      ها کالسپایان  مهز 1ها       شزوع کالس
 

 توضیحات سمان ووع عملیات سیستمی

 آخزیه ريس خًاَذ تًد. 32ايلیه ريس ي پایان آن ساعت  صثح 9شزيع اس   شهزیور 62  تا  62 اوتخاب واحذ

  درصیًر  عیذر رعاییت،    تاشیذ  میی  ياحذ21ي در تکمیلی   ياحذ 23در عمًمی  اوتخاب ياحذحذاقل ،

 شًد.کل اوتخاب ياحذ حذف می
 مهز 12  تا  11 حذف و اضافه

 شًد.اجاسٌ حذف درس تا رعایت حذاقل ياحذ دادٌ میاوتخاب َیچ درسی امکان پذیز ویست، فقط   دی 11  تا  9 حذف اضطزاری

 ومی شًد.تعذ اس تاریخ مشخص شذٌ تزتیة اثز دادٌ قثل یا َای ارسالی تٍ درخًاست  دی 16 تا مهز 1 درخواست مزخصی

 

 امتحاوات

 و تذکزات توضیحات بزگشاری سمان ووع امتحان

 امتحاوات

 

 پایاوی

ی
ور

ض
ح

 

 بهمه  11

 تا  

 بهمه 11

  ملشر تیٍ شیزکت در   َا، تمامی طالب تًجٍ تٍ تزگشاری امتحاوا  در مزاکش استانتا

 تاشىذ. امتحاوا  استان محل سکًوت خًد می

 .در شُز مقذس قم امکان اسکان يجًد وذارد 

ه
الی

آو
 

 بهمه 61  تا بهمه 61
 )دقت فرمایید(

باتوجه به متفاوت بودن زمان 

در  ،دروس برگساریِ آزمونِ

جهت دریافت لطفا  ایه ترم،

 درس، هرزمان دقیق آزمون 

در سایت  ،به بروامه امتحاوی

 مراجعه ومایید.

 2امتحان آوالیه سطح 

   1اخالال                  آشالالیی ب  الالی ا  الالی                  اند شالالس اسیاالالب اخالالیی خ سیالالب       تالالیخ ا ااالال ی 

   1تیخ الالالا اه الالس      2تیخ الالالا اه الالس                   تیخ الالالا انبالال ال ااالال خب                          تیخ الالالا تشالالس 

       انال  دالالد          خوانشییاالب       ز   خااالال ی              علالمی رآآنالالب           شییاالالب  غالآال      

 فآ  و خذاهب اا خب       صحسفس اجی  س             1یهسم رآآ فخ              2  آخفیهسم رآ  

 3امتحان آوالیه سطح 

  1فقه        2فقه           3فقه         خ خشتس هیی تفسسآ و ک ی و فلسفس         4فقه  

 وام اسـکانثبـت

 و تغـذیـه
 دی  11   تا   11

 .امکان استفادٌ اس اسکان ي تغذیٍ صزفاً مىًط بٍ ثبت وام می باشد 

  باشد امکان پذیز می بُمه 81 تا صبح ريس  بُمه 9 استفادٌ اس اسکان، اس عصز ريس. 

سمان اعالم مزاکش 

 آسمون
 دی  11   تا   11

 لطفا در ایه تاریخ، دَید.  چىاوچٍ بٍ دالیلی در استاوی غیز اس محل سکًوت آسمًن می

 اصالح ومائید. خًدمدوظز درس محل سکًوت خًد را طبق مزکش آسمًن )استان ي شُز( آ

 


