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 پیشنیاز دروس  محدوده  متن 
 فعالیت

 اسکورم 
 اسکورم  پایانی

1 1021617 
آشنایی با  

 ادیان
2 

آشنایی با ادیان آقای حسین  
  20  -- مولف در پیشگفتارکل کتاب به استثنای حذفیات  توفیقی 

 2 ( 1اصول فقه ) 1021417 2
دروس فی علم االصول  

 االولی و الثانیه فیالحلقه 

 اسلوبها الثانی )ایروانی(

از تعریف علم اصول تا ابتدای النوع الثانی )اصول عملیه( به  -حلقه اولی 
گردد  استثنای مباحث ذیل که جزوات آن جهت امتحان در درس بارگزاری می 

 و متن کتاب خوانده نمی شود: 

 )از ابتدای تعریف علم اصول تا پایان جواز استنباط( 19-25صفحه .. 1
) از اول داللت »الدلیل الشرعی اللفظی « تا ابتدای »  34-42صفحه . 2

 المدلول الوضعی و المدلول التصدیقی«( 
 العالقه داخل الحکم الواحد( ) از عالقه الحکم بمقدماته  تا    64-67صفحه . 3

  20  ( 2نحو متوسطه )

 83سوره حمد و بقره تا ابتدای آیه 1تفسیر بشری ج 2 1تفسیر ترتیبی  1021207 3
(و  1نحو پیشرفته) 

 ( 3صرف) 
 20  

 کل جزوه جزوه برگرفته از  تفسیر صافی  2 2تفسیر ترتیبی 1021208 4
و  1نحوپیشرفته 

3صرف   
 20  

 2 تفسیر موضوعی  1021225 5
آموزه هایی از حقوق و فضائل 

 اهل بیت درقرآن 

از ابتدای فصل   229تا  209صفحه کل کتاب  + جزوه مختصر  از 
 هفتم تا ابتدای حیات امام مهدی)عج(

)تحلیل برون متنی تا ابتدای   108تا  102. صفحات 1 حذفیات کتاب :
 گفتار دوم( حذف می باشد. 

)از ابتدای حیات امام مهدی )عج( تا ابتدای   248تا  229. صفحات 2
 فصل هشتم(  حذف می باشد. 

عقاید 

(3استداللی)  
2 18  

 1 4اخالق  1021904 6
 اخالق فردی 

 میثم قاسمی حمیدرضا حق شناس
  20  -- تا پایان کتاب 14از ابتدای درس  

 1 5اخالق  1021905 7
اخالق اجتماعی محمدباقر  

 تحریری
)اخالق مواجهه با  17ابتدای درساز درس اول تا  

 (1دیگران
--  20  

 اخالق اجتماعی )آقای تحریری(  1 6اخالق  1021906 8
 28 درس پایان تا( 1دیگران با مواجهه اخالق) 17 درس از

 26 و 25 درسهای: حذفیات (دوستی آداب و اخالق)
--  20  

 1 7اخالق  1021907 9
حدیثچهلبرکرانه شرح   

محدثی(آقای )  16و  15و 14، 13،  12،  7، 5،  3، 2،  1احادیث   4تا1اخالق     20  

 1 8اخالق  1021908 10
 حدیث چهلبرکرانه شرح 
محدثی( ) آقای  

28و  27، 25، 23، 22، 21، 20، 19احادیث  4تا1اخالق    20  

11 1022304 
والیت فقیه  

 ( نظام سیاسی)
129تا   29استثنای صفحات کل کتاب به  نظام سیاسی اسالم  2  

عقاید استداللی 

(3 )  
 20  

12 1021804 
تاریخ فرهنگی 

 2 سیاسی معاصر
تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر  

 )آقای لکزائی( 
کل کتاب به استثنای فصل هشتم و دروس  

27و20و19و11و10و9  -- 2 18  



 

 

 
 

 

 

 2 روانشناسی  1021910 13
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت  

 علیهم السالم  داوودی-حسینی زاده 
فصل پنجم  انیفصل سوم تا پا یاز ابتدا  
کتاب مطالعه آزاد  ی فصل ها ریسا  

-- 2 18  

14 1021961 
سیره معصومین  

 علیهم السالم
2 -- 2 18  

15 1021139 
آشنایی با علوم  

 ( 1)بالغی
وصل و فصل() از ابتدای کتاب تا ابتدای باب ششم آشنایی با علوم بالغی  2  

(و 1نحوپیشرفته) 

2 
2 18  

16 1021113 
علوم  آشنایی با 

 ( 2)بالغی
( 1بالغی)علوم  وصل و فصل( تا پایان کتاب ) از ابتدای باب ششم آشنایی با علوم بالغی 2  2 18  

  20  2و1متوسطهنحو  بخش اول و سوم کتاب )معانی و بدیع(  آشنایی با علوم بالغی  2 علوم بالغی  1021164 17

18 1021604 
مسائل جدید  

 کالمی 
  18 2 2و فلسفه3عقاید فصلهای: اول، سوم، ششم، هشتم ، دهم  کالم جدید ) آقای یوسفیان( 2

19 
آشنایی با نهج  1021513

البالغه
2و  1درسنامه نهج البالغه ج 2  

 کل کتاب 
32و31-29-27-26-24-20-19-17-13-9-3)دروس   

 به صورت مطالعه آزاد ( 
-- 2 18  

20 
1021515 

به بعد  96ورودی   
  1معارف حدیثی

 )نهج البالغه( 

21 1021516 
2معارف حدیثی  

 صحیفه سجادیه 
صحیفه سجادیه درسنامه   2 کل کتاب   - 1جلد   - 2 18  

 2 حدیث شناسی  1021504 22
دکتر   -حدیث درسنامه علوم 

 نصیری
  18 2 -- کل کتاب به استثنای فصل دوم

23 
1021740 

98ورودی   
  18 2 -- کل جزوه  جزوه آموزشی  2 ( 1فلسفه )

24 
1021748 

 98ورودی  
( یروانی ش یفلسفه )عل اتیکل 2 2فلسفه   

20درس  انیاز اول کتاب تا پا  
)احکام عدم( 13:  درساتیحذف  

  18 2 1فلسفه 

25 1221912 
  ینید تیاصول ترب 

 فرزند 
2 

کودک ینید تیترب  
 محیی الدین حایری شیرازی 

  20 - -- کل کتاب 

26 1221905 
اخالق رسانه و  

 ی مجاز یفضا
6و 5کل جزوه به استثنای فصل  جزوه آموزشی  2  -- - 20  


