
 

 برنامه زمانبندی سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن وعترت دانشجویان

59شهریور  –دانشگاه سیستان وبلوچستان   

 

  6:الی  3:41:صبح  و ساعت  7الی  6::5حرکت سرویس ها از محل اسکان:  ساعت 

 آدرس ها:

 تاالر فردوسی: دانشکده مهندسی شهید نیکبخت 

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  3اسکان برادران: خوابگاه بلوک    

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  4اسکان خواهران: خوابگاه بلوک    

،  دانشکده مهندسی شهید نیکبخت:سالن پذیرایی: مهمانسرای شماره   

 43الی  1:از ساعت  خواهران()ویژه ، جنب خوابگاه های محل اسکاندانشکده ادبیات کوثر:ورزشی سالن                

43الی  1:از ساعت  )ویژه برادران(معین : دانشکده ادبیات و علوم انسانی ورزشی سالن  

 مسجد قائم : جنب تاالر فردوسی

  46بان دانشگاه ، روبروی دانشگاه آدرس دانشگاه : خیا              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه شنبه ساعت روز

:5/5/56 

 چهارشنبه

:7/5/56 

 پنجشنبه

:1/5/56 

 جمعه

:5/5/56 

صبحانه مهمانسرای  :صبحانه مهمانسرای شماره  :صبحانه مهمانسرای شماره   7:41تا  5:41

 :شماره 

ادای احترام به شهید گمنام  1تا  7:41

 دانشگاه
 حرکت به سمت محل برگزاری مسابقات

 

 1:تا  1

 

 افتتاحیه تاالر فردوسی

 مسابقات بخش شفاهی

 آقایان : تاالر فردوسی 

 خانم ها : تاالر مالصدرا 

آزمون بخش 

 کتبی :

صبح  5ساعت 

در محل 

ساختمان 

کالس های 

 بعثت

 

 اختتامیه : 

 تاالر فردوسی

 

 6::4:تا  6::1:

 مسابقات بخش شفاهی 

 آقایان : تاالر فردوسی 

 خانم ها : تاالر مالصدرا 

 مسابقات بخش شفاهی 

 آقایان : تاالر فردوسی 

 خانم ها : تاالر مالصدرا 

 

تقدیر از نفرات 

 برگزیده 

 نماز مسجد قائم  4:تا  6::4:

 :نهار مهمانسرا شماره  3:تا  4:

 

 7:تا  6:

 

پذیرش دانشجویان 

بخش شفاهی و کتبی 

در  3:از ساعت 

معاونت فرهنگی و 

 اجتماعی

 مسابقات بخش شفاهی 

 آقایان : تاالر فردوسی 

 خانم ها : تاالر مالصدرا 

 

 مسابقات بخش شفاهی  5:تا  7:46:

 آقایان : تاالر فردوسی 

 خانم ها : تاالر مالصدرا

 مسابقات شفاهی /

 از چهار راه رسولی بازدید 

 نماز مسجد قائم  41تا  5:

 و

 شام

مراسم شهادت نماز مسجد قائم و محفل انس با قرآن و نماز مسجد قائم

 باقر )ع(امام محمد 

 از موزه جنوب شرق بازدید :4تا  41
 و شام باغ ثامن)مهمان ناجا(  بازدید

 شام :4

 دبیرخانه جشنواره

 


