ثبت نام دوره جديد مسابقات قرآن و عترت
بخشهاي :

.1كتابخواني:

هفاهین نهج البالغه ،ترجوه و تفسیر قرآى کرین (کتاب با قرآى

خوشبخت شویذ) ،ترجوه ادعیه و زیارات ،نواز ،احكام ،زنذگاني پیاهبر(ص)،
صحیفه سجادیه (کتاب عرفاى اسالهي فصل  41تا پایاى فصل  ،)41قرآى به زباى
انگلیسي ،سبک زنذگي اسالهي(کتاب حواسه حسیني  3فصل اول تا صفحه )411

 .2شفاهي :

حفظ( -25 -05 -01 - 5کل قرآى و جسء) 33

و قرائت قرآى کرین (رشته ترتیل و تحقیق) ،اراى ،تواشیح و دعاخواني

 -1پرداخت جوايس نقذي به صورت كارت هذيه

اهتيازات
ويژه

 -2افسايش  2نمره به يكي از دروس عووهي گروه هعارف اسالهي
 -3اولويت در ثبت نام ترم تحصيلي جهت هنتخبيي برتر
 -4اولويت در اردوهاي زيارتي _ سياحتي(هشهذ هقذس -قن ،جوكراى و)..

مح
 ل اهی ثبت انم :
 -1ساماهن دانشجوئی بخش انتخاب واحذ

مج
 -2تمع اداری و ساختمان مركزی ،طبقه همکف  -كانون قرآن وعترت رباردان
مج
لت
 -3ساختمان بیرونی تمع اداری،روربوی اداره افرغ ا حصیالن – كانون قرآن وعترت خوارهان
 – 4دفتر فرهنگ اسالمی آموزشكذه سما جهت دانشجويان سما

پنج
جذول هذا يای بخش کتابخوانی بیست و میه دوره مسابقات قرآن و عترت
عنوان

کتابخوانی

هذاياي دانشگاهي ( به تومان )
اول

دوم

311/111

251/111

سوم

هذاياي كشوري ( به تومان )
اول

دوم

سوم

511/111 611/111 711/111 211/111

توضیحات بخش کتابخوانی :
 -1در ايه تخش َر دايطلة مجاز تٍ اوتخاب يک رشتٍ می تاشذ .
 -2آزمًن مساتقات تٍ صًرت يک مرحلٍ ای ي چُار گسيىٍ ای ( تستی ) ترگسار می گردد.
(درصًرت ضريرت در ترخی رشتٍ َا سؤاالت تشريحی ویس طراحی می شًد)

 - 3چىاوچٍ داوشجً در آزمًن مساتقات كتاتخًاوی شركت ومايذ ي حذاقل  % 70ومرٌ را
كسة كىذ 2 ،نمره تٍ يكی از دريس عمًمی گريٌ معارف اسالمی يی در ویمسال جاری ي يا
ویمسال ديم  98-99يا تاتستان  99اضافٍ می شًد.

آزمون بخش کتابخوانی همزمان ردسراسر کشور ساعت  9/30صبح روز هس شنبه  98/9/26ربلزار می لردد.

