
 تابستانیدوره  –فاز نخست   1399آزمون سراسری ویژه  –کانون دانشجویان زرتشتی برنامه کالس دینی 

 7 جلسه 6 جلسه 5 جلسه 4 جلسه 3 جلسه 2 جلسه 1جلسه  

 تیر 13 –پنجشنبه  زمان

 17ساعت 

 تیر 21 –جمعه 

 16ساعت 

 تیر 28 –جمعه 

 16ساعت 

 امرداد 11 –جمعه 

 16ساعت 

 امرداد 18 –جمعه 

 16ساعت 

 امرداد 25 –جمعه 

 16ساعت 

شهریور  1 –جمعه 

 16ساعت 

: تست( 20)1مبحث * - آزمون

دروس  –پایه یازدهم 

 – 28)صفحه  3تا  1

بخش ابتدای 

 های غلط(آموزش

 :تست( 20)1مبحث *

 - پایه یازدهم

 6تا  3سودر

 :تست( 5) 2مبحث *

دروس  –پایه یازدهم 

 2و  1

 :تست( 20)1مبحث *

دروس  –پایه یازدهم 

 9تا  7

 :تست( 5) 2مبحث *

دروس  –پایه یازدهم 

 6تا  3

 :تست( 20)1مبحث *

درس  –پایه یازدهم 

10 

 –پایه دوازدهم + 

 2و  1دروس 

 :تست( 5) 2مبحث *

دروس  –پایه یازدهم 

 9تا  7

 

 :تست( 20)1مبحث *

 -پایه دوازدهم

 5تا  3دروس 

 :تست( 5) 2مبحث *

درس  –پایه یازدهم 

10 

 –پایه دوازدهم 

 2و  1دروس 

 

 :تست( 20)1مبحث *

 7و  6دروس 

 :تست( 5) 2مبحث *

 -پایه دوازدهم

 5تا  3دروس 

 

 –پایه یازدهم * تدریس

)صفحه  3تا  1دروس 

بخش ابتدای  – 28

 های غلط(آموزش

 - پایه یازدهم*

 – 28)صفحه  3سدر

های بخش آموزش

غلط( تا پایان درس 

6 

 –پایه یازدهم *

 9تا  7دروس 

 –پایه یازدهم *

 10درس 

 –پایه دوازدهم *

 2و  1دروس 

 -*پایه دوازدهم

 5تا  3دروس 

 -*پایه دوازدهم

 7و  6دروس 

دروس  –پایه دهم *

 3تا  1

 

 * تاریخ جلسه نخست این کالسها، به دلیل برگزاری جشن تیرگان در روز جمعه 14 تیرماه ، به روز پنجشنبه 13 تیرماه، ساعت 17 تغییر پیدا کرده است.

  



 

 کتابهای مشترک مباحث اتمام –فاز دوم   1399آزمون سراسری ویژه  –کانون دانشجویان زرتشتی برنامه کالس دینی 

 12 جلسه 11 جلسه 10 جلسه 9 جلسه 8جلسه  

 مهر 5 –جمعه  زمان

 16ساعت 

 مهر 12 –جمعه 

 16ساعت 

 مهر 19 –جمعه 

 16ساعت 

 آبان 3 –جمعه 

 16ساعت 

 آبان 10 –جمعه 

 16ساعت 

 :تست( 20)1مبحث * آزمون

 1دروس  –پایه دهم 

 3تا 

 :تست( 5) 2مبحث *

 -پایه دوازدهم

 7و  6دروس 

آزمون اضافی از کل + 
مباحث تدریس شده 

 7تا  1جلسات 

: تست( 15)1مبحث *

 4دروس  – دهمپایه 

 (5و 

 :تست( 10)2مبحث *

 1دروس  –پایه دهم 

 3تا 

 

 :تست( 15)1مبحث *

 6دروس  -دهمپایه 

)پایان صفحه 8تا 

69) 

 :تست( 10)2مبحث *

 1دروس  – دهمپایه 

 5تا 

 :تست( 15)1مبحث *

دروس  –دهم پایه 

( 70)ابتدای صفحه 8

 10تا 

 :تست( 10)2مبحث *

دروس  -دهمپایه 

)پایان صفحه 8تا5

69) 

 :تست( 20)1مبحث *

دوازدهم دروس پایه 

)پایان صفحه  10تا  8

63) 

 :تست( 5) 2مبحث *

 دروس  –دهم پایه 

 10ا ت8

دروس  – دهمپایه * تدریس

 5و  4

دروس  -دهمپایه *

)پایان صفحه 8تا  6

69) 

دروس  –دهم پایه *

( 70)ابتدای صفحه 8

 10تا 

دوازدهم پایه *

)پایان  10تا  8دروس 

 (63صفحه 

 -*پایه دوازدهم

)ابتدای 10دروس 

 12( تا 64صفحه 

 

  



 جامعشبه تدریس کتابهای دینی زرتشتی + آزمونهای  – سومفاز   1399آزمون سراسری ویژه  –کانون دانشجویان زرتشتی برنامه کالس دینی 

 15 جلسه 14 جلسه 13جلسه  

 آبان 24 –جمعه  زمان

 16ساعت 

 آذر 8 –جمعه 

 16ساعت 

 آذر 22 –جمعه 

 16ساعت 

 :تست( 10)1مبحث * آزمون

 -پایه دوازدهم

 12تا  10دروس 

 :تست( 15)2مبحث*

 دوازدهمکل پایه 

: تست( 15)1مبحث *

 کل پایه دهم

 :تست( 5)2مبحث *

  –دینی زرتشتی 

 –پایه دهم 

 6تا  1گفتارهای 

 :تست( 5)3مبحث 

 -پایه دوازدهم

 12تا  10دروس 

 :تست( 15)1مبحث *

 یازدهمکل پایه 

 :تست( 10)2مبحث *

کل  –دینی زرتشتی 

پایه دهم + 

دینی  2و  1گفتارهای 

 یازدهم

  –دینی زرتشتی * تدریس

 –پایه دهم 

 6تا  1گفتارهای 

  –دینی زرتشتی  *

 –پایه دهم 

 9تا  7گفتارهای 

 -*دینی زرتشتی 

 – یازدهمپایه 

 2و  1گفتارهای 

  –دینی زرتشتی  *

 –دهم یازپایه 

 7تا  3گفتارهای 

 

 

با شماره   21تا  17توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ی هزینه ، زمان و دیگر اطالعات میها و یا کسب اطالعات بیشتر دربارهعالقمندان جهت شرکت در این دوره*

 تماس حاصل فرمایند. 02166706419 – 02166744670های تلفن

 


