
 بسمه تعالي

  

  آزمون پايان دوره برنامه معارف اسالمي غیرحضوري جھت اعطاء گواھي پايان دوره،به یاری خداوند  

برگـزار  علیھـا  اهللا سـالم   الزھـراء  به صورت حضوري در جامعـه  ٥١٣٩  بھمن  ٩٢و  ٢٨تاريخ   در 

  گردد. مي

  شرايط شركت كنندگان

تمام واحدھاي  و نیمسال ھای قبل  ) ٩٥ بھمن ( ٩٥ -  ٩٦اول كه تا پايان نیمسال  دانش پژوھانی 

   مي باشند.  ، مجاز به شركت در آزمون به اتمام رسانده اند درسي را با موفقیت 

در نیمسـال  برنامـه معـارف   کامـل  بـدلیل  تعطیلـی   دقـت فرماییـد    :مھـم  خیلی 

مانده خود را قبال باتمام باقی ھای واحد تمامی پژوھاني كه دانش فقط جاری 

وانند در ايـن آزمـون   مي تبھمن ماه سال جاری باتمام  برسانند  ١٠تا  یارسانده 

  . ندشركت نماي

  

  پایان دوره یامتحانی برنامه جدول 
  

 عنوان رديف
 آزمون

 : بصورت

 مشخصات کتاب 
 زمان

  محدوده امتحان  مولف 

 كتبي احكام ويژه بانوان١ 
االسالم فالح  حجه

 زاده

  كل كتاب 

 بحث حج و جھادم بجز

   شنبهپنج 

٢٨/١١/٩٥   

8 

 ٢
الھیات و معارف 

 اسالمی
 سبحاني هللاآيت  كتبي

   ٢٥٠از صفحه 

 آخر كتابتا   ٦١درس  از

  شنبه پنج 

٢٨/١١/٩٥   

4 

 كتبي خانواده  در قرآن٣ 
احمد  هللاآيت ا

 بھشتي

آخر بحث تا از ابتدا 

 طالق

  جمعه

٢٩/١١/٩٥   

8 

  جمعه كل كتاباالسالم جواد  حجه كتبي معاشرت   اخالق٤ 



   ٢٩/١١/٩٥ محدثي

4 

 -شفاھي  قرائت قرآن و نماز٥ 

   

 

 

  مصاحبه٦  

شفاھي 

 و

کتبی   

-  
   

  

  باشد. می تستیو تشریحی سؤال  تعدادي مشتمل برھر درس آزمون كتبي   *

 لوح فشرده ی، از قران  آمادگي بیشتر امتحان شفاھيکسب گردد،خواھران محترم جھت توصیه مي *

بھـره   .. )، ُحَصـری یـا   منشـاوي   ،ترتیل قاريـاني مثـل اسـتاد پرھیزگـار      (از جزء يك قرآن)  CD (صوتي 

  .گیرند
  

  ثبت نام:  نحوه 

 

١ – واريز مبلغ ١٠٠٫٠٠٠ ريال (ده ھزار تومان) بابت " ھزينه ثبت نام " و ١٠٠٫٠٠٠ ريال (ده ھزار 

تومان) بابت " ھزینه اسکان و تغذیه " به شماره « ٠١٠٨٢١٦٠١٢٠٠٥ -   حساب سیبا 

 (بانک ملی) –  بنام جامعه الزھرا (س) » (ارائه اصل فیش ھنگام پذيرش الزامي است).

و خـواھرانی   (ده ھزار تومان) ريال  ١٠٠٫٠٠٠فقط در امتحانات شرکت می کنند لذا دانش پژوھاني كه

درمجمــوع  ،را دارنــد تغذيــه  اســكان وھــم کــه عــالوه بــر شــرکت در امتحــان قصــد اســتفاده از امکانــات  

  واريز نمايند.یاد شده ريال به حساب ھزار تومان)  بیست(ريال  ٢٠٠٫٠٠٠

خواھرانیکه قصد دارند مبالغ مذکور را نقدا یا بـا کـارت بـانکی پرداخـت کننـد قبـل از حضـور در جامعـه          -٢

  الزھرا ء (س)اعالم کنند. 

درخواست  ،شماره تحصیلي نام خانوادگي و نام و ،شماره فیش بانكي« :محتوي ارسال پیامك -٣

  به شرح ذیل : ٣٠٠٠٧٢٢٧٠٠٢٦٢٦پیامك به شماره » شركت در امتحان پايان دوره 

  

  

  

  

اینجانب ........... به شماره دانشجوئی ....... و به شماره واریزي/ شماره پیگیري .........تقاضاي شرکت در امتحان پایان 

  را دارم. 95دوره بهمن 



  باشد. می 1395دي ماه  30 پنج شنبه تامهلت ثبت نام * 

خـود   ، و نام و نام خانوادگیمجددا شماره تحصیليدر صورت انصراف از شركت در امتحان،  : ١توجه* 

پیامــك  ٣٠٠٠٧٢٢٧٠٠٢٦٢٦بــه شــماره  »انصــراف از شــركت در امتحــان پايــان دوره« را ھمــراه بــا مــتن

  نمايید. 

  برگردانده نمي شود. ، ھزينه ثبت نام، در صورت انصراف از شركت در امتحان  : ٢توجه* *

  پذیرش و اسکان :

 ٨٢/١١/٥٩شـنبه  پـنج  صـبح روز   ٧الـی   ٧٢/١١/٩٥شـنبه  چھارروز  عصـر شروع پذیرش و اسکان از  - ١

روز  نــیم ســاعت قبــل از اولــین جلســه امتحــانی ی بایســت دانــش پژوھــان مــکلیــه  باشــد. (مــی

  ) .در جامعه الزھراء سالم اهللا علیھا حاضر باشند٨٢/١١/٩٥

 واریزشـده، بـرای پـذیرش    فـیش و اصـل  ) عکسـدار   شناسـنامه  يـا  ائه کارت شناسایی (کارت ملیار -٢

  الزامی است.

  :  توجه

نسبت به  الزھراء و جامعه بوده  شھرستانیمختص دانش پژوه  * خدمات اسکان و غذا

  تعھدی ندارد. آنان ھمراھان

بلوار بو علی سینا ـ جامعه  –فلکه ساالریه  -سه راه ساالریه -بلوار امین   *آدرس:

   ٠٢٥ -٣٢١١٢٣١٥  الزھراء(س) ـ تلفن تماس با برنامه:

  

  

  ٠٢٥ -..............  *  تلفن تماس بخش اسكان : 

  

      

  

  

  

  

                          

                          

                        

  

  

  

  

  

  درس : 5سواالت امتحانی  ؛ جهت اشنایی خواهران طلبه با نحوه امتحانات پایان دوره

  تجوید -خانواده در قران  –اخالق معاشرت  –الهیات و معارف اسالمی  –احکام بانوان  

  قرار داده شده است در سایت معارف 

  مراجعه کنید ادرساین به جهت دریافت سواالت 

 یراومطابق تص

بدلیل کثرت  امور مربوط به امتحانات پاسخگویی به مشکالت اسکان فقط از 

پاسخگوئی روز قبل از امتحانات انجام می گیرد و در غیر این ایام از  یک

  025-  32112166معذور خواهیم بود .تلفن تماس : 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ***دفتر معارف اسالمی غیر حضوري      

  1395دي ماه 


