
   
 باسوِ تعالی

 حبفظ گرامی ضمه آرزوی موفقیت ؛

 جهت شرکت در سلسه مسببقبت سبالوه تثبیت به وکبت ذیل توجه فرمبئید :

 حداقلبرای دریافت ّدیِ ًقدی ٍ گَاّیٌاهِ تثبیت،  باید طرح در کٌٌدُ شرکت حافظاى .1

 . دٌّد ارائِ را خَد هحفَظاتکل  از سَم دٍ

 از جسء7 حداقل قرآى جسء12 حافظ ٍ جسء02 حداقل باید قرآى کل حافظ ًوًَِ عٌَاى )بِ

 هحفَظات سَم دٍ از کوتر ارائِ با داٍطلباى شرکت ترتیب ایي بِ.  دّد ارائِ را خَد هحفَظات

 (.ًیست هجازجْت دریافت گَاّیٌاهِ ٍ ّدایا 

 خَاّذ اعالم طرح هراحل ّوِ در را خَد ارائِ قاتل هحفَظات هیساى ًام ثثت ٌّگام حافظ .2

 ٍ گَاّیٌاهِ خَاّذ تَد. ّذایا تقذین هالک ایي هیساى از هحفَظات، ٍ کرد

 با ّدف ارزیابی ٍ شرکت در ازهَىبا ایي ٍجَد افسایش هیساى اجساء حافظ در هراحل بعدی ) 

 (بالهاًع است. 

تا ارائِ هحفَظات ثاتت خَد  آزهَى ایي حداقل چْار هرحلِ از پٌج هرحلِ در تایذ حافظ ّر .3

 .تاشذ دٍرُ ٍ اعطای گَاّیٌاهِ پایاى جَایس شاهل تا ًوایذ شرکت

بلکِ برای عدم  ؛اهکاى عدم شرکت در یک هرحلِ بِ هعٌای اختیاری بَدى ایي هرحلِ ًیست) 

از عدم اهکاى حضَر در قن  عبارت دلیل هَجِ هٌد ارائِیک هرحلِ از هسابقِ ًیاز تٌْا شرکت در

 ( هی باشد. بدلیل سفر ضرٍری غیر قابل جابِ جایی یا بیواری یا تداخل اهتحاًی

 ترگسار جسء 30 ٍ جسء 20، جسء 10 حفظ هصَب سطح سِ در آزهَى ایي ّای گَاّیٌاهِ .4

 . شذ خَاٌّذ هعرفی سطح ّر از ترگسیذگاى ٍ شذ خَاّذ

 هی شرکت هساتقات در(  جسء 8 یا 3 هثال)  هصَب سطَح از کوتر اجساء تا کِ حافظاًی .5

 سطَح در هتساتقیي زهرُ در اها. شذ خَاٌّذ ترخَردار ًقذی ّذایای از ضَاتط هطاتق کٌٌذ

 .ًخَاّذشذ اعطا ایشاى تِ گَاّیٌاهِ ٍ تَد ًخَاٌّذ شذُ تعریف

تِ رًٍذ هساتقات تثثیت فقط تا ّذف  از هرحلِ دٍم تِ تعذ تِ صَرت آزادپیَستي حافظاى  .6

 ارائِ ٍ ارزیاتی هحفَظات تالهاًع است.

 

 



 هی تاشذ. 14 ًصاب قثَلی ًورُهٌظَر شذُ ٍ  20 در ّر جسء از آزهَى ًورُ .7

 .شد خَاّد پزسیدُ خطی 5 حداقل سَال یک گزاهی حافػاى هحفَغات اس جشء ّز اس .8

تألیف  قرآى حکینهتي کتاب از  از ّر جسء ،تعذ هعرفتی حافظیي قرآى ارتقاء جْت اّویت .9

یک رٍز پیش از ترگساری  طرح هی شَد. آزهَى هرتَط تِ هفاّین یک سَال هکارم ایت اهلل

 ترگسار خَاّذ شذ. 16/11/1398 رٍز چْارشٌثِ هساتقات در پٌجن هرحلِشفاّی  آزهَى

 است. هساتقاتدر ًْایی شرط قثَلی  ترجوِ، تخشکسة ًصاب اهتیاز  .10

 سال یعٌی)  باشد تکزاری اجشاء ٍلی باشد گذراًدُ را تثبیت هزاحل اهسال کِ حافػی .11

 هی دریافت ّدیِ ٍ هطابق آییي ًاهِ اجشاء تٌاسب بِ( دادُ اهتحاى را اجشا ّویي گذشتِ

 .ًواید
 

 دارای کِ افزادی لذا. باشد هی پیَستِ، هحفَغات داشتي ، گَاّیٌاهِ دریافت شزط .11

 شزکت آسهَى در گَاّیٌاهِ کسب جْت تَاًٌد ًوی باشٌد هی پزاکٌدُ هحفَغات

 .است بالهاًع ًقدی ّدایای تعلق جْت هزحلِ پٌج درّز ایشاى شزکت کيل.  ًوایٌد

 بدیي شزح اعالم هی شَد : 1398 سال تقَین اجزایی آسهَى ّای تثبیت  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبعت تبریخ روز ردیف

 تعییي ًَبت در طَل ّفتِ اسهَى 15/7/1398 پٌج شٌبِ 1

 با تواس تلفٌی اس طزف حافع

 تعییي ًَبت 13/8/1398 پٌج شٌبِ 2

 تعییي ًَبت 18/9/1398 پٌج شٌبِ 3

 تعییي ًَبت 17/11/1398 پنج شنبه  4

 تعییي ًَبت 18/1/1399 پنج شنبه 5



 

هَى شٌبِ ّفتِ ای کِ آس 1رٍس شٌبِ تا حفاظ هکلف ّستٌد در ّز سِ هزحلِ آسهَى ،  .11

ٍ پزّیش اس  جْت دریافت ًَبت حضَر در آسهَىشٌبِ آى بزگشار هی شَد،  5رٍس 

 تواس بگیزًد. 31111355اتالف ٍقت با شوارُ 

برای حبفظ اوتظبر بدیهی در صورت عدم ثبت ووبت اداره قرآن و حدیث مسئولیتی در قببل  

 ودارد.دریبفت ووبت 

هسابقِ حاضز باشد . در صَرت تاخیز حافع هکلف است در سهاى تعییي شدُ در هحل  .15

 عَاقب هتَجِ خَد اٍست.

بِ  سالم اهلل علیْادر سایت جاهعِ الشّزا  1398 هْزها1ُاٍلیِ ایي هسابقات اس تاریخ  ثبت ًام .11

 هوکي است. www.jz.ac.irآدرس 
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