
تاريخ اجرااقدام کنندهمشخصات برنامهرديف

  99/06/16مدارس ومراکز تخصصیشروع کالس هاي درسی۱

تا  99/06/20مدارس ومراکز تخصصیآخرین مهلت  نقل و انتقاالت۲

99/06/10  لغایت  99/06/25اساتیدمهلت ثبت تقاضاي تدریس اساتید از طریق پورتال۳

99/06/10  لغایت  99/06/25مدارس ومراکز تخصصیبرنامه ریزي آموزشی  و ایجاد کالس سال۴

99/06/15  لغایت  99/06/24طالبمهلت انتخاب درس طالب۵

99/07/01  لغایت  99/07/20مدارس ومراکز تخصصیبررسی ، حذف و اضافه و تأیید نهایی دروس۶

25 تا 27 هر ماهمدارسثبت وتایید گزارش کار کادر علمی و آموزشی۷

99/09/20  لغایت  99/10/01طالبنظرسنجی اساتید(مرحله اول)۸

تا 99/10/01مدارس ومراکز تخصصیارسال جدول امتحانات کتبی میان سال به مدیریت ارزشیابی۹

از 99/10/09مدارس ومراکز تخصصیبرگزاري امتحانات کتبی میان سال۱۰

99/10/09  لغایت   99/10/30مدارس ومراکز تخصصیثبت نمرات کتبـــی میان سال بیشتر ازسه واحد۱۱

99/10/09  لغایت   99/10/30مدارس ومراکز تخصصیثبت نمرات دروس سه واحد وکمتر ازآن۱۲

1400/03/01  لغایت  1400/03/10طالبنظرسنجی  اساتید(مرحله دوم)۱۳

از 1400/03/08مدارس ومراکز تخصصیبرگزاري امتحانات شفاهی۱۴

حداکثر تا 1400/03/29مدارس ومراکز تخصصی مهلت ثبت غیبت هاي کالسی طالب۱۵

1400/03/30  لغایت  1400/04/15سیستمیصدور کارت هاي ورود به جلسه امتحانات پایان سال۱۶

1400/04/01  لغایت  1400/04/15مدارس ومراکز تخصصیبرگزاري امتحانات پایان سال۱۷

1400/04/05  لغایت  1400/04/25مدارس ومراکز تخصصیثبت غیبت هاي موجه طالب در امتحانات پایان سال۱۸

1400/04/01  لغایت  1400/04/30مدارس ومراکز تخصصیثبت کلیه نمرات شفاهی ،استاد،میان سال ،تحقیق وپایان سال۱۹
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       شنبه  15 /03/ 1400  قیام 15 خرداد

  دوشنبه1400/03/17   -   شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

اداره آموزش و برنامه ریزي سطح دو و سه / واحد مدارس ومراکز تخصصی

    چهارشنبه 99/11/22   -    پیروزي انقالب اسالمی ایران

    پنجشنبه 99/12/07   -    والدت باسعادت حضرت علی علیه السالم

    پنجشنبه 99/12/21   -    مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله

      1400/1/01   لغایت     1400/1/13  -  تعطیالت عید نوروز(اختیار بامدرسه)

      23  فروردین  لغایت 24 اردیبهشت  1400 - ماه مبارك رمضان-تعطیل(اختیار بامدرسه)

    23  لغایت  28  دي ماه 99 - ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها (دهه فاطمیه ) (اختیار بامدرسه)

باسمه تعالي

تقويم آموزشي تخصصي سطح۲و۳ و۴سالي واحدي- سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰

تعطيالت سال تحصيلي ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ 

     هفدهم  لغایت بیست و ششم  مهر دهه آخر ماه صفر(اختیار بامدرسه)

     چهارشنبه 99/08/04  شهادت امام حسن عسکري علیه السالم

    سه شنبه 99/08/13  والدت حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله


