
 
  

  حوزه علمیه اصفهان )۹۱۳۹ -۴۰۰صیلی(حت   سال اولنیم امتحانات  برنامه  

 
 

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

    ۰۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  
  درایه          ۸قرآن     علوم حدیث     ۱اخالق   ۰۹/۱۳۹۹/ ۱۳          پنج شنبه  
        عقائد   د عقائ      ۴خالقا  ۳قرآن    ۱۳۹۹/ ۲۰/۰۹          پنج شنبه  
        ۱رجال  ۱رجال  ۸ق اخال  ۶اخالق         ۱۳۹۹/ ۲۷/۰۹          پنج شنبه  

  
  

  

  
  

  

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

  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰  ۸:۳۰  ۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۰۸:۳۰  ۸:۳۰    ساعت     روز و تاريخ
            ۴اصول       ۱اصول       ۰۱/۱۰/۱۳۹۹       شنبه    دو   
        ۱فقه   ۱ه فق    ۲فقه     ۲عقاید     ۰۲/۱۰/۱۳۹۹      سه شنبه     
  ۳اصول     ۱ فلسفه              ۱صرف   ۰۳/۱۰/۱۳۹۹   چهار شنبه     
    ۱اصول     ۱اصول     فلسفه    ۵قرآن      ۰۴/۱۰/۱۳۹۹      شنبه   ج پن  
          ۶ولصا        ۴عقاید    ۱ حنو    ۰۵/۱۰/۱۳۹۹            مجعه  
  ۳فلسفه    ۵فقه               ۱قرآن   ۰۶/۱۰/۱۳۹۹             شنبه    
    ۱فلسفه    ۲فقه     ۶عقائد     ۷حنو       ۰۷/۱۰/۱۳۹۹         نبه یکش  
         ۹فقه     ۳فقه     ۲اخالق    ۰۸/۱۰/۱۳۹۹     شنبه     دو   
  ۵فقه     ۴اصول               ۱احکام    ۰۹/۱۰/۱۳۹۹      سه شنبه     
    ۱فقه     ۶اصول     ۵فقه     ۱بالغت       ۱۳۹۹/ ۱۰/ ۱۰   چهار شنبه     
          ۷اصول    ۳اصول     ۱طق من    ۱۱/۱۰/۱۳۹۹     پنج شنبه     

  ۴اصول     ۵اصول       ۴تاریخ         ۱عقاید  ۱۲/۱۰/۱۳۹۹            مجعه
    ۲فقه             ۳منطق       ۱۳/۱۰/۱۳۹۹             شنبه    
            ۶فقه      ۲حنو     ۱۴/۱۰/۱۳۹۹     یکشنبه      

  

 

  مشترك   ٧با پايه  ٦سه درس پايه  البته  كه دباشمي  ساله   ٥دوده هاي جديد طبق مح ٦تا  ١محدوده دروس در پايه هاي

  مي باشد.   ٧و محدوده طبق پايه 

 كارگاهي برگزار كنند مي توانند  همه روزه يا به صورت  ا هماهنگي مركز  برا   علوم حديث  سر د ،دارس ي كه مدر صورت

اعالم شده  طبق برنامه  ، در غير اين صورت. اقدام نمايند درس مورد نظر آزمون نسبت به برگزاري پس از اتمام درس 

 گردد. مي آزمون برگزار 

 ) الزم است  ن سه درس هم در ايو  گردد) توسط مدارس برگزار مي  الب اسالميبينش مطهر ، انق   دفاع مقدس،دروس

 زمان كالس و آزمون با مركز هماهنگ نمايند.در مورد 

 هماهنگي صورت گيرد. معاونت پژوهش پژوهش نيز با  در برگزاري كالس و آزمون 

  متعاقبا اعالم مي گردد.  ي فوقنهاآزمو برگزاري مكان 
  رگ زندگی موفق باشید زموهنای بزدر آامید است  

  معاونت آموزش  
۲۶/۰۴/۱۳۹۹ 
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