
 

مىىاد در اياه راًرت ادار در      در امتحاوات مقطع بااتتر شارمت   تًاوىد : متقاضيان شرمت در امتحاوات سطح دي ي سٍ مٍ فاقد مدرك علمي يل يا دي باشىد؛ مي51مادٌ 

 باشىد. مسب ومايد از امتحان مقطع قبلي معاف مي 51ي معدل  51دريس فقٍ ، ارًل ي تفسير حداقل ومرٌ 

 

 

 ؛ام ضرذُ  2 كِ هجاص تِ  ضرشك  دس اهحااًراس سر     .......................... داساي ضٌاسٌاهِ ضواسُ  ..........................فشصًذ  ............................................ايٌجاًة 

 ًواين.  اعالم هي اهحااًاس پٌجندسٍس ٍ حَصُ اًحخاتي خَد سا تِ ضشح ريل تشاي ضشك  دس هشحلِ 
 تزكرررررش:

 (1 ّش داٍطلة ) ـ    )مشهد ـيكي اص ضْشّاي  الصم اس ًوَدُ ٍ دس سحَى هشتَطِ ثث  سا تِ عٌَاى حَصُ اهحااًي خَد اًحخاب  (اصفهان  قم ـ تهران 

 ًوايذ.

  (2 ِدسٍسي سا كِ تشاي ضشك  دس هشحل )هطرخ  كٌيرذ. دس ررَستي كرِ ّريي دسسري         كٌيذ دس سحَى هشتَطِ ترا عالهر    اهحااًاس اًحخاب هي پٌجن
  اهحااًاس ضشك  ًخَاّيذ كشد پٌجنهطخ  ًطَد تِ هعٌاي ايي اس  كِ دس هشحلِ 

 (3) ُتاضذ اقذام ًواييذ ًاهِ ًوي آئيي 15دس ايي هشحلِ ًسث  تِ اًحخاب ٍاحذ كليِ دسٍس تاقيواًذُ ٍ دسٍسي كِ ًوشاس آًْا طثق ضشايط هاد. 

 توجه : 

   ضَد. رث  تشگضاس هي 10كليِ اهحااًاس ساس ساع 
  ِدقيقِ قثل اص ضشٍع اهحااى تِ حَصُ اهحااًي اًحخاتي هشاجعِ ًواييذ. 30جْ  دسياف  كاسس ٍسٍد تِ جلس 

 ُسساًي هشكض هذيشي ، اعالم خَاّذ ضذ. پايگاُ اطالعّاي اهحااًي هحعاقثاً اص طشيق  ًطاًي حَص 

  فلكِ  قثل اصاًحْاي تلَاس اهيي ر  -قن:تِ ًطاًي  10/7/49ايي تشگ الصم اس  تَسط داٍطلة تكويل ٍ  تا تاسيخ
 اسسال گشدد. ،هذاسج ًظام قذين، هعاًٍ  آهَصش –ّاي علويِ خَاّشاى  ر هشكض هذيشي  حَصُ 51كَچِ   استص ر

 

 امضاء دايعلة..................      5تاريخ تكميل فرم......................................    وام ي وام خاوًادگي دايعلة5              

 

 ايه قسمت تايذ تًسظ دايعلة    مًاد امتحاوي سغح دي
 تكميل شًد

 حًزٌ امتحاوي    اوتخاب درس امتحانمته  تاريخ امتحان عىًان

 11/3/44شىثٍ يک 1 اصًل
الشک  الثاوي)في از اتتذاي كتاب تا اتتذاي المًضًع –رسائل

 استثىاي دليل اوسذاد تٍ( تٍ المكلف في
 

 

 

 

 

 

 

  «الكالم في شريط المتعاقذيه»اتتذاي تا ي كتاب از اتتذا -مكاسة 13/3/44شىثٍ  چُار 1 فقٍ
 

  سًرٌ مثاركٍ اسراء –تفسير الميسان )عالمٍ عثاعثائي( 11/3/44شىثٍ   تفسير
 

 تٍ( تا پايان كتاب المكلف الشک في الثاوي)في از اتتذاي المًضًع -رسائل 21/3/44شىثٍ  چُار 2اصًل 
  

 24/3/44شىثٍ يک 2فقٍ 
اتتذاي ماَيٍ »تا « الكالم في شريط المتعاقذيه»اتتذاي از -مكاسة

 «تحث خيارات -العية 

  

 

 
   تذايٍ الحكمٍ )عالمٍ عثاعثائي( تمام كتاب 22/3/44شىثٍ  چُار فلسفٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   از ايل كتاب تا ايل تحث وًاَي –كفايٍ 1/4/44شىثٍ  يک 3اصًل

 4/4/44شىثٍ  چُار عقايذ
 گلپايگاوي( )تلخيص علي رتاوياستاد سثحاوي االلُياتمحاضرات في 

 تمام كتاب

  

 تسوِ تعالي

 سطح دو –برگ انتخاب درس و حوزه اهتحاني هذارج علوي نظام قذين 

  94آباى و آرر  -پنجنهرحله 

 


