
 
 

 2023-2024تقویم ثبت نام آزاد در قرعه کشی 
 

 رویداد تاریخ

 9:00ساعت  2023جنوری  6
 ازچاشتقبل

 شود.باز می  2023 انتخاب مکتب در سالآزاد پنجره درخواست ثبت نام 

 4:00ساعت 2023فبروری  10
 بعدازچاشت.

 های انتخاب مکتب.درخواست مهلت ارسال "سر وقت"

 4:01ساعت  2023فبروری  10
 بعدازچاشت

 از

 4:00ساعت 2023آگوست،  25
 بعدازچاشت

های آخر وقت در صورتی شود. درخواستپذیرفته میهای آخر وقت درخواست

گیرند که چوکی بعد از خالی شدن کامل فهرست انتظار در مورد رسیدگی قرار می

 دسترس باشد.

 لیسه قرعه کشی انتخاب اول 2023مارچ  20

 مکتب متوسطه قرعه کشی انتخاب اول 2023مارچ 21

 مکتب ابتدائیه قرعه کشی انتخاب اول 2023مارچ  23

 2023مارچ  24
 

 بعدازچاشت 5بعد از ساعت 

نتایج قرعه کشی انتخاب اول به آیمیل آدرس والد و صندوق پیام میزکار 

در قرعه کشی اولیه  ** فقط برگزیدگان انتخاب اولشود. درخواست ارسال می

در صورتی اشتراک داده  و سوم های انتخاب دومکشیقرعه شوند.اشتراک داده می

های یک پروگرام را بعد از شوند که متعلمین بیشتری ضرورت باشد تا چوکیمی

 درج فهرست انتظار و متقاضیان آخر وقت پر کنند.

مارچ ارسال  24عه کشی اولیه در برای نتایج قر چوکی مهلت پذیرش جایگاه 2023 مارچ 31

هایی که تا مهلت مندرج در مکتوب انتخاب پذیرفته های چوکیشود. جایگاهمی

و به متقاضیان فهرست انتظار به ترتیب مندرج  گرفته شده نشوند، بطور اتومات 

 شود.در فهرست انتظار داده می

مکتوبات تصدیق اشتغال و تأیید جایگاه از طریق ایمیل  انتقال متعلمین کارمند 2023 جون 30-1

فبروری  10** مهلت درخواست برای متقاضیان "سر وقت" شود. ارسال می

آخر وقت منوط به در دسترس بودن چوکی  ESTهای است. درخواست 2023

 است.

برای بدست آوردن معلومات از 

های ثبت نام در پروگرام انتخاب تاریخ

سایت هر مکتب مکتب به ویب

 مراجعه نمایید

های مکاتب ذکر شده چوکی در ویب سایت مطالبهدر مکتب برای مهلت ثبت نام 

سایت مکتب برای ثبت نام است. چوکی هرکسی که تا مهلت ذکر شده در ویب

و به متقاضیان ذکر شده در فهرست انتظار به فته شده گر"حاضر نباشد" باشد، 

 .شودترتیب مندرج در فهرست انتظار داده می

 2023آگوست  25
 

 بعدازچاشت 4:00

این آخرین تاریخ برای رسد. روند انتخاب پروگرام انتخاب مکتب به پایان می

های آخر وقت های انتظار و درخواستتعیین جایگاه متعلمین از روی فهرست

است. هر متقاضی که جایگاهش تا این تاریخ مشخص نشده باشد، باید سر از 

 دوباره برای سال تعلیمی آینده درخواست بدهد.

 در دسترس است. 2023بپریل  14جنوری الی  6 از پشتیبانی تلیفونی 
بعدازچاشت، به جز روزهای رخصت و آخر  5:00ازچاشت الی قبل 9:00دوشنبه الی جمعه: از ساعت 

 0050 / 0035-676-678ها. هفته

 انتخاب مکتب

DARI 


