
 

 

 تقَین آهَسشی هذارس حضَری عوَهی
 9318 -9311سال تحصیلی  دٍم سالًیو

 88خرداد  1پنجشنبه،  ّا پایاى کالس 89بهمن   5شنبه،  ّا شزٍع کالس

 انتخاب واحد

 بیي الولل ًوع عولیات سیستوی
 توام ٍقت

 روساًه( )خواتگاهی و
 ًیوِ ٍقت

 )صثح وعصز(

 سهاى پایاى سهاى شزٍع سهاى پایاى سهاى شزٍع سهاى پایاى سهاى شزٍع

 اًتخاب ٍاحذ
 تهوي 2

 صثح(01)ساعت 
 تهوي 3

 ضة( 24)ساعت 
 تهوي 2

 صثح( 01)ساعت 
 تهوي 3

 ضة( 24)ساعت 
 تهوي 2

 صثح(01)ساعت 
 تهوي 3

 ضة( 24)ساعت 

 حذف ٍ اضافِ 
 تهوي 05

 03خواتگاهی: ساعت 

 06روساًه: ساعت 

 تهوي 06
 ضة( 24)ساعت 

 تهوي 05
 03 ساعت: خواتگاهی

 03 ساعت: روساًه

 تهوي 06
 ضة(24)ساعت

 تهوي 05

 03: ساعت ًیوه وقت صثح

 01: ساعت وقت عصز

 تهوي 06
 ضة( 24)ساعت 

عادی  درخَاست هزخصی

 ٍ هزخصی با اهتحاى

 حذف و اضافهاس سهاى صذور کارًاهه تا قثل اس 
 )تا ثثت درخواست در سیستن و هزاجعه حضوری ته آهوسش و ًیش ارائه گواهی تزای هزخصی افشایص جوعیت( 

درخَاست اًتقال بِ هذارس 
 )تا هزاجعه  حضوری ته آهوسش( دی تا قثل اس اًتخاب واحذ 21اس  دیگزٍ  یا غیزحضَری

 ٍ درخَاست اًتقال 
 و هزاجعه حضوری ته آهوسش( اهلل علیها( )سالمالشهزاء )دریافت فزم اس سایت جاهعه  دی 05  تا بِ شْزستاى هْواى

 .ضذ خواهذ ریشی تزًاهه (الم ا... علیهاس) الشهزا جاهعه تعطیالت ضذى هطخص اس پس دوره تابستاوی واحذ اوتخاب

 .ضذ خواهذ ریشی تزًاهه )سالم ا... علیها( الشهزا جاهعه تعطیالت ضذى هطخص اس پس تابستان دورهاضافه  و حذف

 امتحانات
 ویمه وقت)صبح وعصز( تمام وقت)خوابگاهی و روساوه( )تمام وقت و ویمه وقت(الملل بیه ووع امتحان

 در هذارس علویه هطاتق تزًاهه ریشی آهوسش ًیوسال هیاىّفتگی ٍ اهتحاًات 

 خزداد 30   لغایت خزداد   01 خزداد 30   لغایت خزداد   01 خزداد 30   لغایت خزداد   01 پایاًیاهتحاًات 

 ضذ. واهذریشی خ تزًاهه )سالم ا... علیها( الشهزا جاهعهضذى تعطیالت  پس اس هطخص تابستاى دٍرُاهتحاًات 

 تعطیالت رسمی
 هٌاسبت تاریخ

 علیها()سالم اهلل شهادت حضرت فاطمه زهرا 99تهمه  9شىثه چهار

 سالريز پیريزی اوقالب اسالمی ایران 99تهمه  22شىثه  سه

 ي ريز پدر )علیه السالم(يالدت حضرت علی 99اسفىد  89شىثه یک

 تعطیالت عید وًريز 99فريردیه  81لغایت  جمعه   99اسفىد  29شىثه پىج

 الشریف(اهلل تعالی فرجه  )عجّليالدت حضرت صاحة السّمان 99 فريردیه 28 پىجشىثه

 01/12/99:   9901-0011سال تحصیلی  شروع نیمسال اول


