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        خودگردان             اي نهاراي                   نوع دوره:    شهرستان :                                                                             محل برگزاري دوره استان :
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 ميزان تحصيالت تاريخ تولد نام پدر خانوادگينام    نام

 آزمونهاي ورودي

 شماره تلفن همراه توضيحات

 «گرايش تحقيق يا تدوير»(4سطح قرائت )

 (2سطح )مفاهيم

 (22از  41)

 قواعد كتبيآزمون 
 و روانخواني روخواني

 (22از  41)

نمره آزمون 
 كتبي

شفاهينمره آزمون   

تجويد 
 مقدماتي

 (02از  41)

و وقف و  تجويد 
 مقدماتيابتداء 

 (55از  5/01)

 صوت
 (02از  41) 

 لحن
 (05از  45)
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 امضاء وتاريخ :       خانوادگي : ام و نام ن                                           استان : مدير اداره امور قرآني ييدأت
 

 امضاء وتاريخ :            مسئول دوره :   نام ونام خانوادگي
 

 امضاء وتاريخ :           نام و نام خانوادگي داور مجاز صوت و لحن:
 

 امضاء وتاريخ :           نام و نام خانوادگي داور مجاز تجويد: 

 روخواني و روانخواني قرآن كريمتربيت معلّم  دوره )آزمونهاي ورودي(شدگانفرم اطالعات اوليه پذيرفته

 بسمه تعالي

 سنجش و آموزش معاونت اداره كل تبليغات اسالمي استان
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 آزمونهاي ورودي
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 «گرايش تحقيق يا تدوير»(4سطح قرائت )

 (2سطح )مفاهيم

 (22از  41)

 اعدقو كتبيآزمون 
 و روانخواني روخواني

 (22از  41)

نمره آزمون 
 كتبي

شفاهينمره آزمون   

تجويد 
 مقدماتي

 (02از  41)

و وقف و  تجويد 
 مقدماتيابتداء 

 (55از  5/01)

 صوت
 (02از  41) 

 لحن
 (05از  45)
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 امضاء وتاريخ :       خانوادگي : ام و نام ن                                           استان : مدير اداره امور قرآني ييدأت

 

 امضاء وتاريخ :            مسئول دوره :   نام ونام خانوادگي

 

 امضاء وتاريخ :           نام و نام خانوادگي داور مجاز صوت و لحن:

 

 امضاء وتاريخ :           تجويد: مجاز داورنام و نام خانوادگي  


