
   
 باسوِ تعالی

 ؛حافؼ گساهی ضوي آزشٍی هَفقیت

 :تثبیت بِ ًکات ذیل تَجِ فسهائید جْت شسکت دز سلسِ هسابقات ساالًِ

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

 . دٌّد ارائِ را خَد هحفَظاتکل  از سَم دٍ حداقل

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

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

 (.ًیست هجازجْت دریافت گَاّیٌاهِ ٍ ّدایا  هحفَظات

 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 خَاّذ

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

 (بالهاًع است. ازهَى

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

 .تاشذ دٍرُ ٍ اعطای گَاّیٌاهِ پایاى جَایس شاهل تا ًوایذ شرکتخَد 

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

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

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

 25، جسء 20 ،جسء 15 ،جسء 10 حفظ هصَب سطح پٌج در آزهَى ایي ّای گَاّیٌاهِ .4

  هی گردًذ.  هعرفی سطح ّر از ترگسیذگاى ٍ شذ خَاّذ ترگسار جسء 30 ٍ جسء

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

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

 .شذ ًخَاّذ اعطا ایشاى تِ گَاّیٌاهِ ٍ تَد ًخَاٌّذ شذُ تعریف سطَح

فقط  ،تِ رًٍذ هساتقات تثثیت از هرحلِ دٍم تِ تعذ تِ صَرت آزادحافظاى سایر پیَستي  .6

 تالهاًع است. ،)ًِ دریافت گَاّیٌاهِ ٍ ّذیِ( تا ّذف ارائِ ٍ ارزیاتی هحفَظات

 

 



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

 .شد خَاّد پسسیدُ خغی 5 حداقل سَال یک گساهی حافؾاى هحفَؽات اش جصء ّس اش .8

 قرآى حکینهتي کتاب از  آزهَى هفاّین ،تعذ هعرفتی حافظیي قرآى ارتقاء جْت اّویت .9

یک  از ّر جسءترگسار خَاّذ شذ. تِ ایي ترتیة کِ  شیرازی هکارم یت اهللآتألیف 

، تِ خَد هتٌاسة تا ّواى تعذاد اجسا آزهَى شفاّی تثثیتّر فرد  طرح هی شَد ٍ سَال

  سَاالت پاسخ هی دّذ.

دریافت ّذیِ تواهی شرکت کٌٌذگاى ٍاجذ شرایط، هٌَط تِ شرکت در آزهَى هفاّین  .10

 است. 

 پٌجن هرحلِشفاّی  آزهَىاز ترگساری پیش یک رٍز آزهَى هرتَط تِ هفاّین  .11

لیٌک ) ترگسار خَاّذ شذ. تصَرت ایٌترًتی 28/2/1401 رٍز چْارشٌثِ در ،هساتقات

 ّوراُ شرکت کٌٌذگاى پیاهک خَاّذ شذ.(آزهَى هفاّین، در رٍز آزهَى تِ تلفي 

 است. هساتقاتدر ًْایی شرط قثَلی  ترجوِ، تخشاهتیاز  درصذ 70کسة  .12

 یعٌی) باشد تکسازی اجصاء ٍلی باشد گرزاًدُ زا تثبیت هساحل اهسال کِ حافؾی .13

 ّدیِ ٍ هغابق آییي ًاهِ اجصاء تٌاسب بِ( دادُ اهتحاى زا اجصا ّویي گرشتِ سال

 .ًواید هی دزیافت
 

 دازای کِ افسادی لرا. باشد هی ،پیَستِ هحفَؽات داشتي گَاّیٌاهِ، دزیافت شسط .14

 شسکت آشهَى دز گَاّیٌاهِ کسب جْت تَاًٌد ًوی باشٌد هی پساکٌدُ هحفَؽات

 بالهاًع ًقدی ّدایای تعلق جْت هسحلِ پٌج ّس دز ایشاى شسکت کيل .ًوایٌد

 .است

 

 

 

 

 

 



 :شسح اعالم هی شَدبدیي  1400 سال تقَین اجسایی آشهَى ّای تثبیت  .15

 

شٌبِ ّفتِ ای  سِزٍش فقظ ٍ فقظ ، هکلف ّستٌد دز ّس سِ هسحلِ آشهَىحفاػ  .16

 جْت دزیافت ًَبت حضَز دز آشهَىشٌبِ آى بسگصاز هی شَد،  5هَى زٍش کِ آش

 تواس بگیسًد. 32112548ٍ پسّیص اش اتالف ٍقت با شوازُ 

حبفظ انتظبر بدیهی در صورت عدم ثبت نوبت اداره قرآن و حدیث مسئولیتی در قببل  

 ندارد.برای دریبفت نوبت 

. دز صَزت ییي شدُ دز هحل هسابقِ حاضس باشدحافؼ هکلف است دز شهاى تع .17

 تاخیس عَاقب هتَجِ خَد اٍست.

سالم اهلل دز سایت جاهعِ الصّسا  1400آذزهاُ  15اٍلیِ ایي هسابقات اش تازیخ  ثبت ًام .18

 هوکي است. www.jz.ac.irبِ آدزس  علیْا

 

 سبعت تبریخ روز ردیف

 تعییي ًَبت سِ شٌبِ ّفتِ آشهَى 23/10/1400 پٌج شٌبِ 1

 12-8ساعت   با تواس تلفٌی اش عسف حافؼ

 تعییي ًَبت 21/11/1400 پٌج شٌبِ 2

 تعییي ًَبت 19/12/1400 پٌج شٌبِ 3

 تعییي ًَبت 25/1/1401 پنج شنبه 4

 تعییي ًَبت 29/2/1401 پنج شنبه 5

http://www.jz.ac.ir/

