
 
 
 

 

 بسمه تعالی
 

( 8998 مرداد) 79-89سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال   

 آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه 

 مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 معاونت آموزش

مجازیو مرکز آموزشهای غیرحضوری   

 

 تاریخ ایام هفته

 ساعت شروع امتحانات عصر ساعت شروع امتحانات صبح

  01:08ساعت  پایه 01:08ساعت  پایه 08008ساعت   پایه 0088ساعت  پایه

 50/50/8998 شنبه
0ب  0فقه  1 0ب  0فقه  0  2ب 2اصول  0 عقاید 1   

0ب  4فقه  9 0ب  6فقه  08  2ب  2اصول  08 رجال 9   

 

 تاریخ ایام هفته

 ساعت شروع امتحانات عصر ساعت شروع امتحانات صبح

  01008ساعت  پایه 01008ساعت  پایه 08008ساعت   پایه 0088ساعت  پایه

 50/50/8998 شنبه یک
0ب 0اصول 0 0اصول ب  1  2فلسفه ب 1 رجال 0   

0ب 0اصول 08 0اصول ب 9  2فلسفه ب 9 درایه 08   

 

 تاریخ ایام هفته

 ساعت شروع امتحانات عصر ساعت شروع امتحانات صبح

  01008ساعت  پایه 01008ساعت  پایه 08008ساعت   پایه 0088ساعت  پایه

 57/50/8998 شنبهدو 
0  فلسفه ب1 تفسير 00ب  2فقه 01ب2اصول0  

0ب2اصول 08 0ب 1فقه 9  0  فلسفه ب 9 تفسير  08   

 

 تاریخ ایام هفته

 ساعت شروع امتحانات عصر ساعت شروع امتحانات صبح

  01008ساعت  پایه 01008ساعت  پایه 08008ساعت   پایه 0088ساعت  پایه

 58/50/8998 شنبهسه 
2ب  0فقه  1 2ب  0فقه  0   عقاید 0 تفسير 1 

2ب  4فقه  9 2ب  6فقه  08  2فلسفه ب 08 تفسير 9   
 

 تاریخ ایام هفته

 ساعت شروع امتحانات عصر ساعت شروع امتحانات صبح

  01008ساعت  پایه 01008ساعت  پایه 08008ساعت   پایه 0088ساعت  پایه

 59/50/8998 چهارشنبه
2ب0اصول 0 2اصول ب  1  2ب  2فقه  1     

2ب0اصول 08 2اصول ب  9  0فلسفه ب 08  2ب  1فقه  9   

          

                    

  0نکات قابل توجه 

 دقیقه می باشد. 09دقیقه و غیر آن  09فلسفه و  اصولزمان امتحانات فقه،  .1

 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.  29. طالب محترم الزم است حداقل 2

 جلسه امتحانی ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.جهت شرکت در . 3

مشخص شده در   آزمونشرکت در امتحان بدون انتخاب درس در سامانه و یا شرکت در محل آزمونی غير از محل . 4

 سامانه، بر خالف ضابطه بوده و موجب بطالن امتحان می باشد.

ن به صورت متمرکز و یا خارج از محل تحصیل طلبه برگزار می شود، تعیین محل آزمون و اطالع رسانی . در استان هایی که امتحا5

 آن به طالب، به عهده مدیریت محترم استان ها می باشد. 

 . به همراه داشتن هرگونه کیف، کتاب، جزوه و تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع می باشد.0

          

 و مجازی غيرحضوریهای مرکز آموزش


