
 

 

 
 

 علیْااهللسالمجاهعِ السّرا  تقَین آهَزشی سطَح هختلف

 2342 -2341سال تحصیلی دٍم ًیوسال 
 

 موضوع
 و مجاسی غیزحضوری 4سطح 3سطح 2سطح -تمهذیه

 سمان سمان سمان سمان

 2342 بْوي  12 شٌبِیک 2342 بْوي  21 شٌبِیک 2342 بْوي  21 شٌبِیک 2342 بْوي  21 شٌبِیک ها کالس شزوع

 2341 خرداد28 پٌجشٌبِ 2341 خرداد22 پٌجشٌبِ 2341 خرداد22 پٌجشٌبِ 2341 خرداد22 پٌجشٌبِ ها کالس پایان

 انتخاب واحذ
 بْوي 24لغایت      9

 شب( 13صبح(        )ساعت  24)ساعت 
 بْوي 24لغایت      9

 شب( 13صبح(        )ساعت  24)ساعت  
 بْوي 22لغایت      24

 شب( 13صبح(        )ساعت  24)ساعت 
 بْوي 21لغایت      22

 شب( 13صبح(        )ساعت  24)ساعت 

 حذف و اضافه
 بْوي 13لغایت      12

 شب( 13عصر(        )ساعت  21)ساعت 

 بْوي 13لغایت      12
 شب( 13)ساعت      عصر(    21)ساعت 

 بْوي 13لغایت      12
 شب( 13عصر(        )ساعت  21)ساعت 

 اسفٌذ 1لغایت      2
 شب( 13صبح(        )ساعت  24)ساعت 

 درخواست مزخصی

 تمام سطوح() عادی 

 (3و2ویژه سطح (افشایش جمعیت

 بْوي 21لغایت      2 بْوي 9  لغایت    2 بْوي 8  لغایت    2 بْوي 8  لغایت    2

 درخواست

 امتحان مزخصی با
 بْوي 21لغایت      2 ------ بْوي 8  لغایت    2 بْوي 8  لغایت    2

درخواست انتقال و مهمان به 

 واحذهای داخلی جامعه
 بْوي 9  لغایت    2 ------ بْوي 9  لغایت    2 بْوي 8  لغایت    2

 دی 24 لغایت  آرر  2 ------ دی  24 لغایت آرر 2 دی  24 لغایت آرر 2 درخواست انتقال به شهزستان

 دی 24 لغایت  آرر  2 دی  24 لغایت  آرر 2 دی  24 لغایت آرر 2 دی  24 لغایت آرر 2 به شهزستان مهماندرخواست 

 اردیبْشت 24لغایت  14 ------ اردیبْشت 24لغایت  14 ----- درخواست تغییز رشته

 ------- خرداد 2لغایت     2 ------ ----- آسمون جامع

 امتحانات

 تعطیالت رسمی

 مناسبت روس هفته تاریخ

 پیرٍزی اًقالب اسالم شٌبه 1441بهوي  22

 )صلّی اهلل علیه ٍ آله(هبعث حضرت رسَل اکرم  شٌبه 1441بهوي   22

 (عجل اهلل تعالی فرجه )ٍالدت حضرت قائن  چهارشٌبه 1441اسفٌد  11

 تعطیالت ًَرٍز  --- 1442فرٍردیي  13اسفٌد لغایت  22

 )علیه السالم(شهادت اهیرالوؤهٌیي اهام علی  پٌجشٌبه 1442فرٍدریي  24

 تعطیالت عید فطر یکشبه ٍ دٍشٌبه 1442اردیبهشت  4ٍ  3

 )علیه السالم(شهادت اهام جفعر صادق  چهارشٌبه 1442ادیبهشت  21

 (هاهلل علی ) رحوهرحلت حضرت اهام خویٌی یکشٌبه 1442خرداد  14

 هـ ش(1342) خرداد  15قیام خًَیي  دٍشٌبه 1442خرداد  15

 91/60/9061  2341-2342سال تحصیلی اول  شرٍع ًیوسال 

 سمان بزگشاری نوع امتحان

 آهَزشی ٍاحذّای زهاى اعالم شذُ از طرفطبق  اهتحاًات هیاى ترم 

 تیر  8  لغایت  خرداد  21               اهتحاًات پایاًی طالب حضَری

 هتعاقبا اعالم خَاّذ شذ. اهتحاًات پایاًی طالب هجازی ٍ  غیرحضَری


