توضیحات آزمون دوره های غیر حضوری در خرداد ماه سال 8931
عنوان
دوره

دوره
طرح
ضیافت
اندیشه

بخش های مورد نظر برای آزمون

بودجه
بندی

توضیحات 8
(قسمت های انتخاب شده برای آزمون)

توضیحات 2
(قسمت های حذفی)

مبحث قرآن ..........................................................................
مبحث نهج البالغه ...............................................................
مبحث جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر ..
مبحث مبانی نظام سیاسی اسالم ....................................
تهدیدات نرم و جمهوری اسالمی ایران ..........................
مبحث مهارتهای زندگی ....................................................
مبحث فمینیسم ..................................................................

 2ساعت
 2ساعت
 6ساعت
 1ساعت
 4ساعت
 0ساعت
 0ساعت

از جلسه اول صفحه  4تا پایان جلسه چهارم صفحه 86
از جلسه اول صفحه  24تا ابتدای دیباچه صفحه 94
از چیستی جریان شناسی صفحه  66تا پایان جلسه پنجم صفحه 806
از فصل اول صفحه  801تا پایان فصل پنجم صفحه 846
از جلسه اول صفحه  853تا پایان جلسه پنجم صفحه 810
مطالعه این مبحث اختیاری است و آزمون از آن به عمل نمی آید.
مطالعه این مبحث اختیاری است و آزمون از آن به عمل نمی آید.

جلسه پنجم حذف می باشد.
--------------جلسه دوم کالً حذف می باشد.
----------------------------این مبحث کالً حذف می باشد.
این مبحث کالً حذف می باشد.

توضیحات :9
از جداول ،نمودارها ،تصاویر ،المان ها طرح سئوال نمی شود و فراگیری آنها اختیاری است.
حداقل نمره برای اخذ گواهی کامل  22ساعت 60 ،از  800می باشد .در غیر این صورت صرفاً گواهی دوره برای هر یک از مباحث که حداقل نصاب قبولی را کسب کنند صادر
می شود.
بودجه بندی مبحث قرآن  5 ..................................................................................سئوال جمعاً  3نمره  .حد نصاب قبولی  9سئوال صحیح است.
بودجه بندی مبحث نهج البالغه  5 ......................................................................سئوال جمعاً  3نمره  .حد نصاب قبولی  9سئوال صحیح است.
بودجه بندی مبحث جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر  85 .........سئوال جمعاً  26نمره  .حد نصاب قبولی  3سئوال صحیح است.
بودجه بندی مبحث مبانی نظام سیاسی اسالم  20............................................سئوال جمعاً  96نمره  .حد نصاب قبولی  82سئوال صحیح است.
بودجه بندی تهدیدات نرم و جمهوری اسالمی ایران  80 .................................سئوال جمعاً  81نمره  .حد نصاب قبولی  6سئوال صحیح است.

عنوان
دوره

دوره
اندیشه

بخش های مورد نظر برای آزمون

بودجه
بندی

فصل اول -تبیین تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
فصل دوم -اهداف و کانون های اصلی تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
فصل سوم -سیاستها و راهبردهای تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
فصل چهارم -شیوه ها و ابزارهای تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
فصل پنجم -اصول ،الزامات و راهبردهای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
فصل ششم -تقسیم کار ملی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم

 8ساعت
 9ساعت
 4ساعت
 4ساعت
 6ساعت
 6ساعت

توضیحات 8
کامل مطالعه شود.
کامل مطالعه شود.
کامل مطالعه شود.
کامل مطالعه شود.
بخش های  29-22-28-86-84-82-88-1حذف می باشد.
بخش های  82-88-80-6-9-2حذف می باشد.

های
توضیحات :2
راهبردی
از بخش های حذفی سئوال طرح نمی شود .ولی مطالعه آنها به همکاران توصیه می شود.
 تهاجم حداقل نمره برای اخذ گواهی کامل  25ساعت 60 ،از  800می باشد .در غیر این صورت صرفاً گواهی دوره برای هر یک از فصول که حداقل نصاب قبولی را کسب کنندفرهنگی صادر می شود.
و جنگ بودجه بندی فصل اول و فصل دوم  5 ............سئوال جمعاً  80نمره  .حد نصاب قبولی  9سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل سوم 80 ................................سئوال جمعاً  20نمره  .حد نصاب قبولی  6سئوال صحیح است.
نرم
بودجه بندی فصل چهارم 5 ..............................سئوال جمعاً  80نمره  .حد نصاب قبولی  9سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل پنجم 85 ................................سئوال جمعاً  90نمره  .حد نصاب قبولی  3سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل ششم 85 ...............................سئوال جمعاً  90نمره  .حد نصاب قبولی  3سئوال صحیح است.

عنوان دوره
دوره عفاف نماد هویت انسانی

عنوان
دوره

بخش های مورد نظر برای آزمون
کتاب کامل مطالعه شود.
آزمون به صورت  85سئوال تستی  5نمره ای است .حداقل نصاب قبولی پاسخ صحیح به  82سئوال از 85
سئوال یعنی نمره  60از  800می باشد.

بخش های مورد نظر برای آزمون

بودجه
بندی
 0ساعت
 8ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 4ساعت
 0ساعت
 8ساعت

توضیحات 8
(قسمت های انتخاب شده برای آزمون)
مطالعه این مبحث اختیاری است و آزمون از آن به عمل نمی آید.
از قسمت خالصه و بررسی صفحه  43تا 54
از قسمت  8صفحه  56تا ابتدای قسمت  1صفحه 38
از صفحه  808تا صفحه 822
از صفحه  826تا صفحه 850
از قسمت الف صفحه  856تا پایان قسمت ی صفحه 831
مطالعه این مبحث اختیاری است و آزمون از آن به عمل نمی آید.
از صفحه  258تا صفحه 266

توضیحات 2
(قسمت های حذفی)
از صفحه  8تا  25حذف می باشد.
از صفحه  25تا  43حذف می باشد.
قسمت  1حذف می باشد.
----------------------------قسمت س صفحه 833تا  282حذف می باشد.
این مبحث کالً حذف می باشد.
---------------

مقدمه
فصل اول -جایگاه فرزند و مسئولیت والدین
فصل دوم -رابطه پدر و فرزند
فصل سوم -ادب آموزی و تربیت فرزند
فصل چهارم -دوران بازسازی شخصیت فرزند
دوره
حقوق فصل پنجم -پرورش ایمان و مذهب
فصل ششم -فرزند و جامعه
فرزندان
فصل هفتم -دوران بلوغ و جوانی
در مکتب
توضیحات :9
اهل بیت از متون عربی و آیات و احادیث طرح سئوال نمی شود و فراگیری آنها اختیاری است.
علیهم
حداقل نمره برای اخذ گواهی کامل  82ساعت 60 ،از  800می باشد .در غیر این صورت صرفاً گواهی دوره برای هر یک از فصول که حداقل نصاب قبولی را کسب کنند صادر می
السالم شود.
بودجه بندی فصل اول و فصل دوم 80 ................سئوال جمعاً  25نمره  .حد نصاب قبولی  6سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل سوم 6 .....................................سئوال جمعاً  85نمره  .حد نصاب قبولی  4سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل چهارم 6 .................................سئوال جمعاً  85نمره  .حد نصاب قبولی  4سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل پنجم 82 ...................................سئوال جمعاً  90نمره  .حد نصاب قبولی  6سئوال صحیح است.
بودجه بندی فصل هفتم 6 ...................................سئوال جمعاً  85نمره  .حد نصاب قبولی  4سئوال صحیح است.

