ثبت نام دوره جديد مسابقات قرآن و عترت
بخشهاي :

.1كتابخواني :

تفسير و ترجمه قرآن  ،زندگاني پيامبر(ص) و معصومين(ع)،

زيارت عاشورا ،نماز ،احكام ،نهج البالغه ،ترجمه چند سوره از قرآن به انگليسي

 .2شفاهي  :حفظ( -55 -05 -01 - 5كل قرآن و جزء) 03

و قرائت قرآن كريم (رشته ترتيل و تحقيق) ،اذان و تواشيح
 .3هنر و ادبيات ديني  :نمايشنامه وداستان نويسي،شعر،عكس ،نقاشي،طراحي،
تذهيب  ،خطاطي،نقاشي خط ،قالي بافي ،مشبك و معرق ،فيلم كوتاه ،انيميشن
 .4پژوهش  :نرم افزارهاي pcو موبايلي ،مقاالت و پايان نامه

 -1پرداخت جوايز نقدي به صورت كارت هديه

امتيازات
ويژه

 -2افزايش  2نمره به يكي از دروس عمومي گروه معارف اسالمي
 -3اولويت در ثبت نام ترم تحصيلي جهت منتخبين برتر
-4

اهداء كتاب مسابقات به صورت رايگان

 -5اولويت در اردوهاي زيارتي _ سياحتي(مشهد مقدس -قم ،جمكران و)..
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 -1ساماهن دا و ی ش ا خاب و حد

 -2دادكشنه فنی و مهندسی ربق  -كانون قرآن وعترت رباردان

 -3دادكشنه علوم انسانی – كانون قرآن وعترت خوارهان
 – 4دفتر فرهنگ اسالمی آموزشكده سما جهت دانشجويان ماس

ب
خ
ب
خ
ی
ب
س
عت
ی
م
ن
م
ق
ک
ب
جدول هدا يای ش تا وا ی ت وچهار ن دوره سا قات رآن و رت
عنوان

کلیه  01رشته
کتابخوانی

هداياي دانشگاهي ( به تومان )
اول

دوم

سوم تا پنجم

هداياي كشوري ( به تومان )
اول

دوم

سوم

011/111 011/111 011/111 011/111 051/111 011/111

توضیحات بخش کتابخوانی :
 -1در اين بخش هر داوطلب مجاز به انتخاب يک رشته می باشد .
 -2آزمون مسابقات به صورت يک مرحله ای و چهار گزينه ای ( تستی ) برگزار می گردد.
(درصورت ضرورت در برخی رشته ها سؤاالت تشريحی نیز طراحی می شود)

 - 3چنانچه دانشجو در آزمون مسابقات كتابخوانی شركت نمايد و حداقل  % 70نمره را
كسب كند 5 ،نمره به يكی از دروس عمومی گروه معارف اسالمی وی در نیمسال جاری و يا
نیمسال دوم  97-98يا تابستان  98اضافه می شود.

بخ
صب
آزمون ش کتابخوانی همزمان ردسراسر کشور ساعت  9/30ح روز هس شنبه 97/9/12

ربگزار می گردد.

