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 «21/02/22مقام معظم رَثری »  کىذ. را َیچ چیس پر ومی کتابجای 

 

 

 

 

، ارتثاط وذارد کتاب کسی کٍ تا دویای زیثا ي زوذگی تخش ، دویای 

شک از مُمتریه دستايردَای اوساوی ي ویس از تیشتریه معارف  تی

 «00/01/22مقام معظم رَثری » الُی ي تشری محريم است.

 

 

 

 

 

خًاوذ تا کسی کٍ سًاد  ومیکتاب چىذان فرقی میان شخصی کٍ 

 «ویًته»خًاوذن وذارد يجًد وذارد. 
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 ثبت نام 

 وحًٌ ثثت وام

آىّزش ىجازی داٌضگاُیان ةَ اةحسا ىیتایسث در سایث   ىاٌیو ىیکحاب ةا داٌضجّیان ىدحرم جِث ثتث ٌام در ىساةلَ در راٌَ 

 وارد روٌس ىساةلَ صٌّس.  ىاٌیو ىیکحاب ةا ی در راٌَ ام کرده و ةا اٌحزاب پّیش داٌضجّیثتث ٌ  «www.ec.nahad.ir» آدرس

 زمان ثثت وام

  ةاصس. ىی 1333فروردیً ىاه  25نغایث  1332اسفٍس ىاه  22یو  ىاٌ ىیکحاب زىان ثتث ٌام در ىساةلَ در راٌَ ةا 

 صیيه مسابقه 

 رگسار خًاَذ شذ.در سٍ سطح ت مساتقٍ

 کحاب یک اول سطح

 کحاب دو دوم سطح

 کحاب سَ سّم سطح

 .ٌيایٍس اٌحزاب ىساةلَ ةرای را سطّح از یکی ٌام ثتث اةحسای در ىیتایسث ىدحرم داٌضجّیان

جاىع از ُر سَ ةزش گرفحَ زش جلسیو صسه و ُر ةزش یک آزىّن ىیاٌی کّجاه رّاُس داصث و در پایان یک آزىّن ةةَ سَ کحاب  ُر

 رّاُس صس.

 صرکث ىجسد اىکان ساغث 24 از ةػس اول آزىّن در كتّنی غسم صّرت در و اسث كتهی آزىّن در كتّنی ةػسی آزىّن ةَ ورود صرط : وکتٍ

 ) جا سَ آزىّن(.صس رّاُس فراُو آزىّن در

 :آزمًن در قثًلی ي سًاالت شرایط

 .ىیتاصس ىرخهَ ُر در سّال 5 ٌِایحا اول ىرخهَ سَ سّاالت جػساد

 .اسث سّال 5 از سّال 3 ةَ پاسذ(  ىیاٌی ُای آزىّن)  اول آزىّن سَ در كتّنی ىػیار

 .اسث ٌيره 20 از 15 ٌيره کسب( کحاب کم از جاىع آزىّن) ٌِایی آزىّن در كتّنی ىػیار

 زمان مسابقه

 1333فروردیً ىاه  2صروع آزىّن سطح یک 

 1333فروردیً ىاه  14صروع آزىّن سطح دو 

 (1333صروع آزىّن سطح سَ ىحػاكتا اغالن رّاُس صس)خسودا اوارر فروردیً ىاه 

آرریً زىان ةرای جا  ٌَ ىدسودیث زىاٌی. ىی ةاصٍس وةیان گر زىان صروع ىساةلَ  ٌکحَ ىِو4 جاریذ ُای ذکر صسه ةرای آزىّن ُا صرفا

  ىساةلَ اىکان صرکث در ُيَ آزىّن ُا وجّد دارد.

http://www.ec.nahad.ir/
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  منابع و نحيه تىیه

 ه ةرای ایً آزىّن غتارجٍس از4ىٍاةع در ٌظر گرفحَ صس

 ( اسحاد غهی صفایی خائری صراط )کحاب  -1

 ( رُتری ىػظو ىلام ةیاٌات ىجيّغَ)  سانَ 250 اٌسان کحاب  -2

 ( پّر یاىیً وخیس دکحر)  ٌارٌج و ٌزم کحاب -3

کحاب داٌهّد  ٌرم افزارطاكچَ )ٌرم افزار جهفً ُيراه  از ُا   کحابجّاٌٍس ةرای دریافث ٌسزَ انکحروٌیکی  داٌضجّیان گراىی ىی

  ٌرم افزار در سایث پّیش داٌضجّیی كرار داده صسه اسث(انکحروٌیکی و صّجی( اسحفاده ٌيایٍس. ) نیٍک داٌهّد 

 جيایز

 (اٌس داٌضجّیان ىدحرىی کَ در سطح سَ صرکث ٌيّدهویژه )ی ریان ىیهیّن15جایزه  20

 اٌس( صرکث ٌيّده ح سَ و دوویژه داٌضجّیان ىدحرىی کَ در سط)ریانی  ىیهیّن 10جایزه  30

 کٍٍسگان(  )ةرای ُيَ صرکث ریانی ىیهیّن 5 جایزه 40

 (کٍٍسگان صرکث ُيَ ةرای) ریانی ىیهیّن 1 جایزه 100

 کضی زمان قرعه

 از طریق صفدَ رسيی ٌِاد ٌيایٍسگی ىلام ىػظو رُتری در داٌضگاه آزاد اسالىی اسحان زٌجان 23/01/1333جاریذ کضی در  كرغَ

 رگزار رّاُس صس.ة nahadaizu@ةَ آدرس  در ایٍیسحاگرام 

 دبیرخانه

آزاد اسالىی اسحان زٌجان دفحر ٌِاد ٌيایٍسگی ىلام ىػظو رُتری در داٌضگاه  ىاٌیو ىی_کحاب_ةا_راٌَ_در#ىدم دةیرراٌَ پّیش ىهی 

  داٌضگاه آزاد اسالىی زٌجان )سایث اىام )ره((  -روةروی راٍُيایی و راٌٍسگی  -ةهّار داٌضجّ   -زٌجان   واكع در

 024-33463504صياره جياس 4 

 45152-56161کسپسحی 4 

وُاد ومایىذگی مقام معظم  میتًاویذ تٍ صفحات رسمی دفتري پیگیری اخثار مرتًط تٍ پًیش جُت کسة اطالعات تیشتر 

 مراجعٍ فرمائیذ. nahadaizu@  تٍ آدرس رَثری در داوشگاٌ آزاد اسالمی استان زوجان

 


