
 
  

  حوزه علمیه اصفهان )۸۱۳۹ -۹۹صیلی(حت  سال اولنیمامتحانات  برنامه  

 
 

 ۱۰                 ۹  ۸                  ۷ ۶                    ۵                    ۴  ۳                   ۲                    ۱  پایه آزمون   روز و تاریخ

  ۳قرآن    ۲۸/۰۹/۱۳۹۸         پنج شنبه  
  ۰۸:۳۰ساعت 

  ۴اخالق 
  ۸ق اخال    ۰۸:۳۰ساعت 

  ۱رجال    ۱۰:۳۰ساعت 
  درایه      ۱۴:۳۰ساعت 

  ۱۴:۳۰ساعت 

  ۱اخالق   ۰۵/۱۰/۱۳۹۸         پنج شنبه  
  علوم حدیث    ۰۸:۳۰ساعت 

  ۸قرآن     ۱۰:۳۰ساعت 
  عقائد    ۱۴:۳۰ساعت 

        ۰۸:۳۰ساعت 

  ۲اخالق     ۱۲/۱۰/۱۳۹۸         پنج شنبه  
  ۱۰:۳۰ساعت 

  ۱پژوهش
  ۰۸:۳۰ساعت 

  ۶اخالق 
  ۱۰:۳۰ساعت 

  ۲پژوهش 
  پژوهش      ۱۴:۳۰ساعت 

      ۰۸:۳۰ ساعت
  

  

  هاي آذر ماه دقت نمایید پنج شنبهبه اختالف ساعت در آزمونهاي 
  
  
  

 ۱۰                 ۹  ۸                  ۷ ۶                    ۵                    ۴ ۳                   ۲                    ۱    آزمون پایه 
  ۰۸:۰۰  ۰۸:۰۰  ۰۸:۰۰  ۰۸:۰۰  ۱۴:۳۰  ۱۴:۳۰  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳  ۱۰:۳۰  ۱۰:۳۰    ساعت     روز و تاریخ

            ۳اصول      ۱اصول     ۱عقاید  ۲۱/۱۰/۱۳۹۸            شنبه    
  ۳اصول     ۱ فلسفه    ۸فقه     ۴عقاید    ۲عقاید     ۲۲/۱۰/۱۳۹۸     یکشنبه      

    ۱اصول     ۱اصول     فلسفه    ۵قرآن    ۱صرف   ۲۳/۱۰/۱۳۹۸     شنبه    دو   
  ۳فلسفه    ۴اصول     ۷عقائد     ۱فقه     ۳حنو     ۲۴/۱۰/۱۳۹۸      سه شنبه     
    ۱فلسفه    ۱فقه     ۶عقائد     ۱بالغت     ۱قرآن   ۲۵/۱۰/۱۳۹۸   چهار شنبه     
  ۵فقه     ۵فقه      ۷اصول    ۲اصول     ۱منطق     ۲۶/۱۰/۱۳۹۸     پنج شنبه     
                      ۲۷/۱۰/۱۳۹۸            مجعه  
    ۱فقه    ۳اصول     ۵فقه     ۷حنو     ۱احکام   ۲۸/۱۰/۱۳۹۸            شنبه    
  ۴اصول     ۵اصول     ۹فقه     ۲فقه     ۴حنو     ۲۹/۱۰/۱۳۹۸     یکشنبه      

    ۲فقه     ۲فقه     ۴تاریخ     ۳منطق       ۳۰/۱۰/۱۳۹۸     شنبه    دو   
          ۶اصول           ۲حنو    ۰۱/۱۱/۱۳۹۸      سه شنبه     
            ۶فقه          ۰۲/۱۱/۱۳۹۸   چهار شنبه     

  
 

  برگزار اهنگی مرکز با هم مدرسه اي  آزمون انقالب اسالمی پایه دوم و دفاع مقدس پایه چهارم و بینش مطهر بصورت
  .شود

  دباشمی ساله  5طبق محدوده هاي جدید  6تا 1محدوده دروس در پایه هاي.  
  اساتید محترم می بایست نسبت به تدریس محدوده ها طبق روال متعارف عمل نمایند و در صورت تمام نشدن محدوده

  ها امتحان درس مورد نظر با هماهنگی مرکز با تاخیر برگزار شود.
 با پس از اتمام درس کارگاهی برگزار کنند می توانند همه روزه یا را به صورت جنبی  سرود ،ی که مدارسدر صورت

اعالم شده طبق برنامه  ،در غیر این صورت. اقدام نمایند درس مورد نظر آزمونهماهنگی مرکز نسبت به برگزاري 
 گردد.می آزمون برگزار 

 

  امید است در آزموهنای بزرگ زندگی موفق باشید
  معاونت آموزش 

۰۵/۰۵/۱۳۹۸ WWW.AMOUZESH.ESFHOZEH.IR 


