
 

  

  حوزه علمیه اصفهان )۸۹۱۳ -۹۹حتصیلی(  سال اولنیم مرحله دوم رنامه امتحانات ب
 ﹥ ﹡︀م ︠︡ا︋

  آرزومندیم ندی را برای مشا فصلی توأم با موفقیت و سربل
 ۱۰/۰۲/۱۳۹۹    معاونت آموزش 

  

  

افراديكه در مرحله اول شركت نموده اند و موفق به كسب  لذا ) اجازه شركت در امتحان دارند اول يا دوم كليه طالب فقط يك مرحله (
    .  عنوان مجاز به شركت در آزمون مرحله دوم نمي باشندنمره قبولي نشده اند به هيچ 

 ۱۰                 ۹  ۸                  ۷ ۶                    ۵                    ۴ ۳                   ۲                     ۱    آزمون پايه 

  ۱۶:۰۰  ۱۱:۳۰  ۱۶:۰۰  ۱۱:۳۰  ۰۹:۴۵  ۰۸:۰۰  ۰۹:۴۵  ۰۸:۰۰  ۰۸:۰۰  ۱۱:۳۰  ساعت   تاريخ

  ۵فقه    ۴اصول   ۱اصول   ۹فقه  ۶عقائد  ۴عقائد  ۱بالغت    ۱حکام ا  ۰۷/۰۳/۱۳۹۹   هار شنبهچ  
به اختالف ساعت    ۳حنو  ۱قرآن   ۰۸/۰۳/۱۳۹۹     شنبه جنپ  

 دقت شود    

  ۱۱:۳۰ ساعت

به اختالف ساعت    ۶اصول   ۳اصول   ۲فقه
  دقت شود   

  ۱۶:۰۰ ساعت

  ۴اصول   ۱اصول   
  ۳فلسفه  ۱فلسفه  ۵اصول     ۶فقه  ۲اصول   ۲عقائد  ۱عقائد  ۱۰/۰۳/۱۳۹۹             شنبه 
  ۳اصول   ۱فقه    ۲فقه  ۷اصول   ۵فقه  ۱فقه  ۷وحن  ۲حنو     ۱۱/۰۳/۱۳۹۹    شنبه  یک 
    ۲فقه  ۵فقه  ۱فقه  ۸فقه        ۳منطق  ۴حنو    ۱۲/۰۳/۱۳۹۹   شنبه     دو 

  

در برنامه امتحاني ترم دوم روز هم  پايه هفتم ٣ول اصآزمون و خرداد ماه  ٨روز دقيقه  ٤٥:٩ساعت  فلسفه پايه هشتمآزمون مونها آزعالوه بر اين ��
    . د شدآزمون شركت نمايند برگزار خواه اين دو انستند در  براي افراديكه در مرحله دوم نتو  ٩:٣٠رماه ساعت تي  ٢٣به دوشن

  .استفاده نماييد   و دستكش  حتما از ماسككات بهداشتي ن لطفا به منظور رعايت

  .ه باشيد قبل از آزمون حضور داشت   دقيقه ٢٠حتما از      لسه ود جقسمت ور ردجمعيت  ازدحامه دليل جلوگيري از ب

كه ي مبلغ و طالب آزاد وحوزه امتحاني طالب آن مدرسه مي باشد مدرسه  هر اصفهان قبل و در امتحاني  هاي در شهرستانها همان حوزه مكان اين آزمونها

  مي باشد.مدرسه صدر بازار اصفهان بوده است ، اصفهان امتحاني آنها حوزه  مرحله اول

در   ضمنا صورت خودكار ثبت نام خواهند شدكرده اند به ن ركتشاند و  م نمودهرحله اول ثبت ناو افرادي كه در مندارند جديد وق نياز به ثبت نام مونهاي فآز

شدن در تا در صورت مجاز  دبت امتحاني با مسئولين محترم آموزش مدارس هماهنگ نمايجهت مجاز شدن غي ،دمتحان دادن ندارقصد ا به ايطلصورتيكه 

  .وندثبت نام شسال تحصيلي آينده ول ايمسال نيك مرحله اي امتحانات 

  .اول با ساير آزمونها متفاوت استآزمون  �� ساعت ٧و٣پايه هاي در
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