
 سمه تعالیاب

 0011ماه  دوم تیرمتحانات کتبی نیمسال برنامه ا

 حضرت حجت بن الحسن )عج( علمیه حوزه 01الی  6پایه های 

 

 تاریخ ایام هفته ردیف
 6پایه 

 صبح ( 9) 

 7پایه 

 صبح ( 9) 

 8پایه 

 بعدالظهر ( 05) 

 9پایه 

 بعدالظهر ( 05) 

 01پایه 

 صبح ( 9) 

 0اصول   2اصول   اصول 15/10/0011 شنبه 0

  اصول  اصول  16/10/0011 شنبهیک  2

 تفسیر  عقاید  علوم قرآن 17/10/0011 دوشنبه 3

  رجال  عقاید  18/10/0011 سه شنبه 0

 2اصول   0اصول   01فقه  19/10/0011 چهارشنبه 5

  0فقه   0فقه   01/10/0011 پنج شنبه 6

 6فقه   3فقه   02فقه  02/10/0011 شنبه 7

  5فقه   2فقه   03/10/0011 شنبهیک  8

 فلسفه    آشنایی با فلسفه 00/10/0011 دوشنبه 9

  فلسفه  فلسفه  05/10/0011 سه شنبه 01

     علوم حدیث 06/10/0011 چهارشنبه 00

 
 :  بسیار مهم تذکرات

 
 ( برگزار می شود.در شبستان اصلی مسجد )درب خیابان سهروردی کلیه امتحانات -1
   .منوع می باشدطالب )حتی شب خواب( در مدرسه مو توقف اسکان بدلیل قانون پروتکل های بهداشتی  -2
    عنوان هر بهمدرسه  تردد در مسجد وو پس از اتمام امتحان توقف در  الزامی می باشد(  ٪011 ماسک ) زدن -3

 ممنوع می باشد.    
                                                     دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.  22طالب محترم جهت ضد عفونی حتماَ  -4
 طرح کلیه سئواالت با استاد مربوطه می باشد. -5
  در شرکتمنوط به رعایت تمامی شرایط آئین نامه آموزشی از جمله  دومشرط شرکت در امتحانات نیمسال  -6

 حذف درس می باشد. عدم ودروس فضای مجازی     
 آوردن هر گونه کیف ، کتاب ، جزوه ، تلفن همراه و ... به محل امتحان ممنوع می باشد. -7
   ارسمی توانند در مدطالبی که ساکن شهرستانهای دور می باشند )حجره دار( چنانچه برای امتحانات مشکل دارند ،  -۸

 .صورت پذیرفته نخواهد بود نیاز است در غیر اینبه هماهنگی با هر دو مدرسه  شهرستان امتحان بدهند اما حتماَ    
 ن خود را به موسم تجدیدی موکول نفرمائید.بدلیل شرایط خاص کرونا خواهشمند است امتحا -۹

 امتحانات تجدیدی حدوداَ پانزده روز بعد از این امتحانات برگزار می شود.  – 12
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