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4/3/97(                                                                                              تاريخ : 1آزمون شماره)  

 محتوای آزمون نام درس

 لبًَى هذًی 311-341+ 33 -316هَاد  حمَق هذًی

 3131لبًَى حجت اسٌبد ٍ اهالن  3-44هَاد  حمَق حجت

 حمَق تجبست
)تبجش ٍ اػوبل تجبسی،داللی،حك الؼول وبسی،ضوبًت لبًَى تجبست 416-485+  114-433+  3-31هَاد 

 تجبسی،لبئن همبم تجبسی ٍ تػذی ثِ حول ٍ ًمل

 3144لبًَى دفبتش اسٌبد سسوی دفبتش اسٌبد سسوی

 حمَق جضا

 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  355-354+  3-31هَاد

ٍ ٍیژگی ّبی آى،هٌبثغ حمَق جضا،تؼشیف جشم، اغل لبًًَی ثَدى جشم ٍ ولیبت حمَق جضا)تؼشیف حمَق جضا 

هجبصات ٍ ًتبیج آى ٍ للوشٍ لَاًیي جضایی دس هىبى ٍ صهبى(ٍ هسیش فؼل هجشهبًِ)اًذیطِ ی هجشهبًِ،ػولیبت 

 همذهبتی،ضشٍع ثِ جشم ٍ جشم تبم(

 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  341-344+  354-351هَاد 

ِ دس استىبة جشم)هجبضشت،ضشوت،هؼبًٍت ٍ تسجیت(، سوي سٍاًی جشاین ػوذی ٍ غیشػوذی ٍ ضشایظ ًحَُ ی هذاخل

 هسئَلیت ویفشی

 ولیبت ادثی ادثیبت فبسسی

 ادثیبت ػشثی

تؼشیف ػلن غشف ٍ ًحَ، السبم ولوِ ، ػالهت ّبی اسن ، ػالهت ّبی فؼل ، اسن هزوش ٍاًَاع آى ، اسن هؤًج ٍ اًَاع 

ػذد، اسن اص لحبػ حشف آخش، اسن هػغش، اسن هٌسَة ، اًَاع اسن جبهذ، اسن فبػل، اسن هفؼَل، آى ، اسن اص ًظش 

 اسن صهبى، اسن هىبى، غفت هطجِْ، اسن هجبلغِ ، اسن تفضیل، اسن آلت

 اص جضٍُ ی گضیذُ احىبم ضشػی ، هَسسِ عشح ًَیي اًذیطِ 3-34غفحبت  احىبم ضشػی

 

 11/3/97تاريخ :                             (2آزمون شماره)

 محتوای آزمون نام درس

 لبًَى هذًی 381-511هَاد  حمَق هذًی

 حمَق حجت

ولیبت ٍ الذاهبت حجت اهالن ، ٍظبیف ٍ تىبلیف اضخبظ ، فَت هؼتشؼ، ٍاگزاسی حمَق ٍ ّیبت ّبی ًظبست وٌٌذُ 

حمَق ٍ ّیبت ّبی ًظبست  ،الذاهبت هشثَط ثِ حجت اهالن،ٍظبیف ٍ تىبلیف اضخبظ،فَت هؼتشؼ،ٍاگزاسی

وٌٌذُ،ٍظبیف هبلىیي ٍ اضخبظ دس هشاحل چْبسگبًِ ی ػولیبت همذهبتی حجت،فَت هؼتشؼ ٍ ٍاگزاسی حمَق،ّیبت 

 ّبی ًظبست وٌٌذُ ثش جشیبى حجت اهالن ٍ تٌظین اسٌبد،اسٌبد هبلىیت هؼبسؼ ٍ چگًَگی سفغ آى

 ( لسوت اٍل ) ضشوتْبی سْبهی 3141هػَة  الیحِ اغالحی لبًَى تجبست 3-346هَاد  حمَق تجبست

 دفبتش اسٌبد سسوی

+تبسیخچِ دفبتش اسٌبد سسوی،اػضبٍ تطىیالت دفبتش اسٌبد ولیبت ،اغَل حبون ٍ ٍظبیف سشدفتش + ًظبست ٍ هذیشیت

سسوی،همشسات هطتشن هشثَط ثِ سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى،سشدفتش  ٍ اغَل حبون دس تٌظین ٍ حجت اسٌبد،هسئَلیت 

ٍ هذیشیت،وفبلت دفتشخبًِ،دسآهذ دفتشخبًِ،هسئَلیت ّبی ضغلی سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى،وبًَى سشدفتشاى ٍ ّب،ًظبست 

 دفتشیبساى

 

 حمَق جضا

 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة 346-341+  88-14هَاد 

ٍ تشثیتی  هَاًغ هسئَلیت ویفشی)ػَاهل سافغ هسئَلیت ویفشی ٍ ػَاهل هَجِْ جشم(، هجبصات ّب ٍ الذاهبت تبهیٌی

 اعفبل ٍ ًَجَاًبى
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 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  311-311+  34-16هَاد 

ٍیژگی ّب، اغَل ٍ اًَاع هجبصات ّب)هجبصات ّبی اغلی،تىویلی ٍ تجؼی(، ویفیبت هطذّدُ هجبصات)سشدستگی گشٍُ 

 هجشهبًِ،تىشاس ٍ تؼذد جشم(

 آسایِ ّبی ادثی ادثیبت فبسسی

 ادثیبت ػشثی
ىشُ، تؼشیف اسن هؼشفِ ٍ اًَاع آى : هؼشف ثِ ال ، هؼشف ثِ اضبفِ ، ػلن، ضوبیش ، اسوبء هَغَل ، اسوبء تؼشیف اسن ً

 اضبسُ ، اسن هؼشة ، اسن هجٌی، اًَاع اػشاة، اػشاة فؼل هضبسع

 اص جضٍُ ی گضیذُ احىبم ضشػی ، هَسسِ عشح ًَیي اًذیطِ 36-11غفحبت  احىبم ضشػی

 

 18/3/97تاريخ :   (3آزمون شماره)

 محتوای آزمون نام درس

 + لبًَى هسئَلیت هذًی لبًَى هذًی 111-111هَاد  حمَق هذًی

 حمَق حجت

،اسٌبد  ،تبسیخچِ،تطىیالت،لَاًیي،همشسات ٍ حجت هله،اختالفبت ٍ اضتجبّبت حجتیًىبت هْن حجت اهالن 

ی وٌٌذُ،اسٌبد هبلىیت هؼبسؼ،تفىیه،افشاص ٍ سبیش هَاسد، اختالفبت ٍ اضتجبّبت حجتی ٍ هشاجغ سسیذگ

هؼبسؼ،تمسین،افشاص ٍ تفىیه، جشاین حجتی، ثشسسی ًىبت هْن لبًَى تؼییي تىلیف پشًٍذُ ّبی هؼتشضیي حجتی فبلذ 

لبًَى اغالح....، ثشسسی ًىبت هْن لبًَى تؼییي تىلیف ٍضؼیت  1ٍ  3،5سبثمِ،ثشسسی ًىبت هْن لبًَى اغالح هَاد 

پیص فشٍش سبختوبى،ًىبت هْن لبًَى ٍ آییي ًبهِ افشاص ٍ فشٍش اهالن حجتی اساضی ٍ ...،ًىبت هْن لبًَى 

لبًَى حجت اسٌبد ٍ اهالن  311-344هَاد + هطبع،ًىبت هْن لبًَى جبهغ، حذ ًگبس)وبداستش(وطَس ٍ سبیش ًىبت هْن

یی ٍ آییي ًبهِ ی اجشا 3111+ لبًَى تؼییي تىلیف ٍضؼیت حجتی اساضی ٍ سبختوبى ّبی فبلذ سٌذ سسوی 3131

 3111+ لبًَى جبهغ حذًگبس 3113آى 

 حمَق تجبست
ضشوتْبی سْبهی لسوت ) لبًَى تجبست 3141الیحِ اغالحی لبًَى تجبست هػَة  511-111+ 341-545هَاد 

 (دٍم

 دفبتش اسٌبد سسوی

بیف ٍ ظٍ ولیبت ٍ اغَل حجت اسٌبد،ٍظبیف،غالحیت ّب هسئَلیت ّب ٍ آییي تٌظین اسٌبد،ًىبت هْن حجت اسٌبد 

سسیذگی ثِ تخلفبت  تىبلیف لبًًَی سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى،هسئَلیت سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى،هشاجغ اًتظبهی،

+ 3184+ لبًَى تسْیل تٌظین اسٌبد دس دفبتش اسٌبد سسوی  آییي تٌظین ٍ حجت اسٌبد)وبسثشدی( اًتظبهی)اداسی(،

 3111ٍ آییي ًبهِ ی اجشایی آى 3181لبًَى پیص فشٍش سبختوبى 

ق جضاحمَ  

 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  11-81هَاد 

ویفیبت هسبػذ ثِ حبل هجشم)ویفیبت هخففِ  ٍ هؼبف وٌٌذُ ی لضبیی،هؼبریش لبًًَی هؼبف وٌٌذُ ٍ تخفیف 

ًظبست الىتشًٍیىی ٍ  دٌّذُ، لشاس تؼَیك غذٍس حىن،لشاس تؼلیك اجشای هجبصات،ًظبم ًیوِ آصادی ٍ آصادی هطشٍط،

 جبیگضیي حجس(

دثیبت فبسسیا  دستَس صثبى فبسسی 

 ادثیبت ػشثی
تؼشیف فؼل ٍ ػالهت ّبی آى، غشف فؼل هبضی ٍ هضبسع، غشف اًَاع فؼل فشػی، فؼل الصم ، فؼل هتؼذی، غشف 

 افؼبل حالحی هضیذ

 اص جضٍُ ی گضیذُ احىبم ضشػی ، هَسسِ عشح ًَیي اًذیطِ 14-48غفحبت  احىبم ضشػی
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 25/3/97تاريخ :                                                                       ( 4آزمون شماره)

 محتوای آزمون نام درس

 لبًَى هذًی 118-431هَاد  حمَق هذًی

 حمَق حجت

+ آییي ًبهِ ی اجشایی 3111+ الیحِ ی لبًًَی ساجغ ثِ اضتجبّبت حجتی 3131آییي ًبهِ ی لبًَى حجت اهالن 

+ لبًَى افشاص ٍ فشٍش اهالن هطبع  3141+ فْشست اضتجبّبت حجتی 3145لىیت هؼبسؼ سسیذگی ثِ اسٌبد هب

  (3148)ٍ آییي ًبهِ ی اجشایی آى 3141

 لبًَى تجبست)سبیش ضشوتْب( 481-611+ 14-555+ هَاد 31هبدُ  حمَق تجبست

 دفبتش اسٌبد سسوی

 63+ آییي ًبهِ ی اغالحی هبدُ 3144ی + آییي ًبهِ ی دفبتش اسٌبد سسو3131ًظبهٌبهِ ی دفبتش اسٌبد سسوی 

+ آییي ًبهِ ی هشخػی 3183سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى اسٌبد سسوی+ آییي ًبهِ ی ثیوِ ٍ ثبصًطستگی 3111هػَة 

 .3114+ آییي ًبهِ ی تطىیل غٌذٍق تؼبٍى3184سشدفتشاى ٍ دفتشیبساى اٍلتحػیلی 

 حمَق جضا

وتبة 3115لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  448-448+ 168-181+ 113-133+ 581-514+ 531-566هَاد 

حذٍد)ثِ غیش اص حذ سشلت،هحبسثِ،افسبد فیبالسؼ ٍ ثغی(،وتبة لػبظ)السبم ٍ تؼبسیف جٌبیبت،ضشایظ ػوَهی 

 لػبظ،ضشوت دس جٌبیت ٍ اوشاُ دس جٌبیت( ٍ وتبة دیبت

 آییي ًگبسش ٍ ٍیشایص فبسسی ادثیبت فبسسی

 ادثیبت ػشثی

، غشف فؼل هضبػف ، فؼل هؼتل، ًىبت هشثَط ثِ غشف فؼل هؼتل، اًَاع اػالل، تؼشیف حشف  فؼل غحیح ٍ اًَاع آى 

حشٍف جبسُّ، حشٍف هطجِْ ثبلفؼل ، حشٍف ًبغجِ، حشٍف جبصهِ، الء ًفی جٌس، اًَاع حشٍف غیشػبهل، اًَاع )هَي(، 

 اًَاع )هب(، اًَاع )ال(

اعالػبت ػوَهی ٍ 

 َّش
 ٍ لبًَى اسبسی،اًتطبسات آساُ اص وتبة اعالػبت ػوَهی 6-66غفحِ

جهت مدیزیت سمان داوطلبان و امکان مطالعه منابع اعالم شده در آسمون ، منبع و مفاد آسمون درس اطالعات توجه : 

( درس احکام شزعی را با دقت 3عمومی و هوش متعاقباً اعالم خواهد شد . لذا کلیه داوطلبان باید تا پایان آسمون شماره)

 ( منبع درس اطالعات عمومی و هوش را طبق بزنامه مطالعه نمایند .4و پس اس آن اس آسمون شماره ) مطالعه نموده

 1/4/97تاريخ :                                                        (                            5آزمون شماره)

 محتوای آزمون نام درس

 یلبًَى هذً 438-854هَاد  حمَق هذًی

 حمَق حجت

دسخَاست غذٍس اجشائیِ ٍ ًحَُ ی غذٍس آى، هجوَػِ ی غالحیت هشاجغ غبدسوٌٌذُ ی اجشائیِ ٍ اسٌبد لبثل اجشا، 

الذاهبت تب ضىبیت اص ػولیبت اجشایی، اثالؽ، تشتیت اجشا، ثبصداضت، ػولیبت اجشایی، تَلیف ػولیبت 

اجشایی،اسصیبثی،ٍحیمِ، هضایذُ،ختن ػولیبت اجشایی،ّضیٌِ ّبی اجشایی،ضىبیت اص ػولیبت اجشایی، تؼبسیف ٍ غذٍس 

ثبصداضت اهَال ًضد ضخع حبلج، ثبصداضت  ٍ اجشا ٍ ثبصداضت، غذٍس اجشائیِ، ثبصداضت اهَال هٌمَل، اجشائیِ ٍ اثالؽ

اهَال غیش هٌمَل،اسصیبثی، ٍحیمِ هضایذُ ختن ػولیبت اجشایی،ضىبیت ٍ ّضیٌِ ّب، تخلیِ ٍ ختن ػولیبت اجشایی، 

ٍ لبًَى  3181ٌبد سسوی الصم االجشاء آییي ًبهِ ی اجشای اس،ضىبیت اص ػولیبت اجشایی ٍ عشص سسیذگی ثِ ضىبیت

  3155اغالح ثؼضی اص هَاد لبًَى حجت ٍ لبًَى دفبتش اسٌبد سسوی 

 ( اسٌبد تجبسیلبًَى تجبست + لبًَى غذٍس چه )  551-114هَاد  حمَق تجبست
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دفبتش اسٌبد 

 سسوی

دستَسالؼول  -3115تػذیدستَسالؼول ثشسسی تمبضبی سشدفتشاى اسٌبد سسوی جْت اًتمبل ثِ دفتشخبًِ ّبی ثال

حجت الىتشًٍیىی + ضیَُ ًبهِ ی ثْشُ ثشداسی اص دفتش الىتشًٍیه + ضیَُ ًبهِ ی ثْشُ ثشداسی اص دفتش اهالن 

 الىتشًٍیه + ضیَُ ًبهِ ی ثْشُ ثشداسی اص دفتش اهالن الىتشًٍیه گَاّی اهضبء 

 حمَق جضا

 561-518+ هَاد  3114صات اسالهیوػَة وتبة تؼضیشات لبًَى هجب 611-614+ 418-411+ 488-416هَاد 

+ هَاد 3114وتبة تؼضیشات لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  643-661+ هَاد 3115هػَة لبًَى هجبصات اسالهی 

 3161لبًَى تطذیذ هجبصات هشتىجیي استطبء، اختالس ٍ والّجشداسی هػَة  8-3

ًت دس اهبًت،اختالس،تػشف غیش لبًًَی،سشلت جشاین ػلیِ اهَال ٍ هبلىیت )والّجشداسی ٍ جشاین دس حىن آى،خیب

 حذی ٍ تؼضیشی( ٍ جشاین ػلیِ آسبیص ػوَهی)سضبء ٍ استطبء(

 دسن هفبّین ٍ استجبط هؼٌبیی اثیبت ٍ ػجبسات ادثی ادثیبت فبسسی

 ادثیبت ػشثی
ع جولِ فؼلیِ ٍ اسویِ، تؼشیف ػلن ًحَ، اًَاع هجشٍسات، فبػل ٍ اًَاع آى، ًبئت فبػل ، هجتذا، خجش، افؼبل ًبلػِ، اًَا

 افؼبل همبسثِ،ال ًبفیِ جٌس

اعالػبت ػوَهی 

 ٍ َّش
 اص وتبة اعالػبت ػوَهی ٍ لبًَى اسبسی،اًتطبسات آساُ 61-351غفحِ

 

 8/4/97تاريخ :                                                            (             6آزمون شماره)

 محتوای آزمون نام درس

مَق هذًیح  لبًَى هذًی 854-141هَاد  

 حمَق حجت

،تػَیجٌبهِ ساجغ ثِ 3158،آییي ًبهِ استوالن اتجبع خبسجِلَاًیي، همشسات ٍ ًظبهبت حجتی ساجغ ثِ حجت اهالن 

لبًَى هؼبفیت هحل هسىًَی ًوبیٌذگی ّبی سیبسی ٍ وٌسَلی ثیگبًِ دس  اجبصُ ی خشیذ اهَال غیشهٌمَل،

ًَگی توله اهَال غیشهٌمَل تَسظ اتجبع خبسجی غیشهمین دس جوَْسی ،آییي ًبهِ چگ3111ایشاى

لبًَى استفسبسیِ تجػشُ ی ریل  ،3144،لبًَى تطىیالت ٍ اختیبسات سبصهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَس خیشی3114ِاسالهی

یي ًبهِ ،آی3116لبًَى تطىیالت ٍ اختجبسات سبصهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ، لبًَى سٍاثظ هَجش ٍ هستبجش 1هبدُ 

،لبًَى الضام اختػبظ ضوبسُ هلی ٍ وذ 3144،لبًَى حجت احَال 3118اجشایی لبًَى سٍاثظ هَجش ٍ هستبجش

، لبًَى ساجغ ثِ سضذ 3118،آییي ًبهِ اجشایی لبًَى الضام اختػبظ ضوبسُ هلی ٍ وذ پستی 3116پستی

 34،لبًَى اغالح هبدُ 3136سسوی ، لبًَى تشجوِ ی اظْبسات ٍ اسٌبد دس هحبون ٍ دفبتش اسٌبد 3131هتؼبهلیي

ٍ  3166،لبًَى صهیي ضْشی3144،لبًَى تبهیي اجتوبػی3164ػولیبت ثبًىی ثذٍى سثب ٍ الحبق دٍ تجػشُ ثِ آى 

ٍ آییي 3181ٍ ٍاگزاسی اساضی فبلذ وبسثشی هسىًَی ثشای اهش هسىي ثِ ... لبًَى هٌغ فشٍشآییي ًبهِ اجشایی آى، 

، 3114، لبًَى هبلیبتْبی هستمین3144ٍ هؼبهالت وطتیْب ،آییي ًبهِ حجت اًتمبالت3141ًبهِ آى،لبًَى دسیبیی ایشاى

، لبًَى ًحَُ غذٍس اسٌبد هبلىیت 3111لبًَى تؼییي تىلیف پشًٍذُ ّبی هؼتشضیي حجتی وِ فبلذ سبثمِ ثَدُ ٍ یب ...

شیذ ٍ توله اساضی ٍ اهالن ، الیحِ لبًًَی ًحَُ ی خ3111اهالوی وِ اسٌبد حجتی آًْب دس احش جٌگ یب حَادث ...

، لبًَى هحبسجبت ػوَهی 3111، لبًَى ًحَُ ی تمَین اثٌیِ،اهالن ٍ اساضی هَسد ًیبص ضْشداسی ّب 3148ثشای ...

 + گضیذُ ثخطٌبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبی حجتی )حجت اهالن( + دستَسالؼول تفىیه آپبستوبًْب 3166وطَس 

 ٍسضىستگی() لبًَى تجبست 435-414هَاد  حمَق تجبست

دفبتش اسٌبد 

 سسوی

، آییي ًبهِ استوالن اتجبع لَاًیي،همشسات ٍ ًظبهبت حجتی ساجغ ثِ حجت اسٌبد + حجت ضشوت ، ػالئن ٍ اختشاػبت

،تػَیجٌبهِ ساجغ ثِ اجبصُ ی خشیذ اهَال غیشهٌمَل،لبًَى هؼبفیت هحل هسىًَی ًوبیٌذگی ّبی 3158خبسجِ

،آییي ًبهِ چگًَگی توله اهَال غیشهٌمَل تَسظ اتجبع خبسجی غیش همین 3111سیبسی ٍ وٌسَلی ثیگبًِ دس ایشاى

،لبًَى استفسبسیِ 3144،لبًَى تطىیالت ٍ اختیبسات سبصهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَس خیشی3114ِدس جوَْسی اسالهی
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لبًَى تطىیالت ٍ اختجبسات سبصهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ، لبًَى سٍاثظ هَجش ٍ  1تجػشُ ی ریل هبدُ 

،لبًَى الضام اختػبظ 3144،لبًَى حجت احَال 3118،آییي ًبهِ اجشایی لبًَى سٍاثظ هَجش ٍ هستبجش3116هستبجش

، لبًَى ساجغ ثِ 3118،آییي ًبهِ اجشایی لبًَى الضام اختػبظ ضوبسُ هلی ٍ وذ پستی 3116ضوبسُ هلی ٍ وذ پستی

 34،لبًَى اغالح هبدُ 3136دفبتش اسٌبد سسوی  ، لبًَى تشجوِ ی اظْبسات ٍ اسٌبد دس هحبون 3131ٍسضذ هتؼبهلیي

ٍ  3166،لبًَى صهیي ضْشی3144،لبًَى تبهیي اجتوبػی3164ػولیبت ثبًىی ثذٍى سثب ٍ الحبق دٍ تجػشُ ثِ آى 

ٍ آییي 3181آییي ًبهِ اجشایی آى، لبًَى هٌغ فشٍش ٍ ٍاگزاسی اساضی فبلذ وبسثشی هسىًَی ثشای اهش هسىي ثِ ...

، 3114، لبًَى هبلیبتْبی هستمین3144ٍ هؼبهالت وطتیْب ،آییي ًبهِ حجت اًتمبالت3141سیبیی ایشاىًبهِ آى،لبًَى د

، لبًَى ًحَُ غذٍس اسٌبد هبلىیت 3111لبًَى تؼییي تىلیف پشًٍذُ ّبی هؼتشضیي حجتی وِ فبلذ سبثمِ ثَدُ ٍ یب ...

ًًَی ًحَُ ی خشیذ ٍ توله اساضی ٍ اهالن ، الیحِ لب3111اهالوی وِ اسٌبد حجتی آًْب دس احش جٌگ یب حَادث ...

، لبًَى هحبسجبت ػوَهی 3111، لبًَى ًحَُ ی تمَین اثٌیِ،اهالن ٍ اساضی هَسد ًیبص ضْشداسی ّب 3148ثشای ...

+ گضیذُ ثخطٌبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبی حجتی )حجت اهالن( + دستَسالؼول تفىیه آپبستوبًْب،ًظبهٌبهِ 3166وطَس 

،ًظبهٌبهِ لبًَى 3141،عشح اغالحی آییي ًبهِ حجت ضشوت ّب 3131شوت ّباجشای لبًَى حجت ض

 ،ضَاثظ حجت ضشوتْب ٍ هبلىیت ّبی3111،آییي ًبهِ اغالحی حجت تطىیالت ٍ هَسسبت غیش تجبسی3133تجبست

،لبًَى اجبصُ ی حجت ضؼجِ یب 3114غٌؼتی جوَْسی اسالهی ایشاى -غٌؼتی ٍ هؼٌَی دس هٌبعك آصاد تجبسی

(لبًَى حجت اختشاػبت،عشح ّبی غٌؼتی ٍ ػالئن تجبسی 3118ٍ آییي ًبهِ آى)3116ضشوت ّبی خبسجی ًوبیٌذگی 

 (3181ٍ آییي ًبهِ آى)3186

 حمَق جضا

لبًَى هجبصات اسالهی  511-588+ هَاد  3114وتبة تؼضیشات لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  438-443هَاد 

وتبة تؼضیشات لبًَى هجبصات اسالهی  611-111 + 668-661+ 618-611+  418-434+ هَاد 3115هػَة 

 3114هػَة 

جشاین ػلیِ آسبیص ػوَهی)جؼل،استفبدُ اص سٌذ هجؼَل ٍ جشاین هشثَط ثِ هسىَوبت(،جشاین ػلیِ اهٌیت 

حذی)هحبسثِ،افسبد فی االسؼ ٍ ثغی(،جشاین ػلیِ اهٌیت تؼضیشی ٍ جشاین ػلیِ توبهیت هؼٌَی اضخبظ) 

 وبریت ٍ ّجَ(تَّیي،تْذیذ،افتشا،ًطش ا

 هؼٌی لغبت ٍ ػجبسات ٍ اهالی فبسسی ادثیبت فبسسی

 ادثیبت ػشثی
هفؼَل ثِ، هفؼَل لِأَجلِ، هفؼَل هغلك ، هفؼَل فیِ، تویض ٍ اًَاع آى، حبل ، هٌبدی ٍ استغبحِ ٍ ًذثِ ، استخٌبء، غفت 

ؼشیف ػلن هؼبًی، تأویذ، ٍ اًَاع آى، ػغف ثِ حشف ، ػغف ثیبى ، تأویذ، ػذد ٍ لَاػذ آى ، اسلَة جولِ، ت

 تطجیِ،تؼشیف ػلن ثیبى، تؼشیف ػلن ثالغت، جٌبس، عجبق، سجغ، لَاػذ تشجوِ

اعالػبت ػوَهی 

 ٍ َّش
 ،اًتطبسات آساَُّش ٍ تَاًوٌذی ّبی ػوَهیاص وتبة  4-48غفحِ

 15/4/97 تاريخ :                                                               (7آزمون شماره)

 آزمون جامع

 22/4/97تاريخ :                                                                     (       8آزمون شماره)  

 آزمون جامع

ویامده است،همراه با قواویه فرعی مرتبط در آزمون های (1-6توجه:موادی که از قواویه اصلی در آزمون های )

 تفاده قرار خواهد گرفت.( مورد اس8و7جامع )

 موفق باشید


