
 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6831 -پایه اول شهيد بهشتی 
 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
  1آموزش جامع  قرآن 1آموزش جامع  قرآن تدبير در خانواده تدبير در خانواده ردسعنوان 

  ریخانم عصا خانم عصاری خانم مومنی خانم مومنی انم استاد

 یک شنبه
 زی طلبگی تاریخ انقالب تاریخ انقالب 1صرف 1صرف ردسعنوان 

 خانم الهی پور خانم باباخان خانم باباخان خانم فراتی خانم فراتی انم استاد

 دوشنبه
 ردسعنوان 

 1آموزش جامع  قرآن

 16-18در فضای مجازی 

 1آموزش جامع  قرآن

 61-18در فضای مجازی 
  فرهنگی فرهنگی

    خانم تمیزکار خانم تمیزکار استاد انم

 سه شنبه
  1صرف فرهنگی 1تاریخ 1تاریخ ردسعنوان 

  خانم فراتی  خانم شیرازی خانم شیرازی انم استاد

 چهار شنبه
  خانواده در اسالم خانواده در اسالم موضوع یابی نگارش علمی ردسعنوان 

دیانیخانم محم خانم فاطمی مهر خانم شعبانی انم استاد   خانم محمدیانی 



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6832 - دستغيبپایه اول شهيد 

 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
 زی طلبگی ر خانوادهتدبير د تدبير در خانواده 1آموزش جامع  قرآن 1آموزش جامع  قرآن ردسعنوان 

 خانم مومنی خانم محمدیانی خانم محمدیانی خانم محمدی خانم محمدی انم استاد

 یک شنبه
 1صرف 1صرف مباحثه تاریخ انقالب تاریخ انقالب ردسعنوان 

 خانم کریمی خانم کریمی  خانم باباخان خانم باباخان انم استاد

 دوشنبه
 مباحثه فرهنگی فرهنگی 1آموزش جامع  قرآن 1آموزش جامع  قرآن ردسعنوان 

    خانم محمدی خانم محمدی انم استاد

 سه شنبه
 ردسعنوان 

 1تاریخ

 16-18در فضای مجازی 

 1تاریخ

 61-18در فضای مجازی 
 1صرف 1صرف فرهنگی

 خانم کریمی خانم کریمی  خانم ضیائی خانم ضیائی انم استاد

 چهار شنبه
  نگارش علمی موضوع یابی خانواده در اسالم خانواده در اسالم ردسعنوان 

  خانم شعبانی خانم فاطمی مهر خانم مومنی خانم مومنی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6833 -مدنیشهيد پایه دوم 
 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
  روش تدریس روش تدریس 3جامع  قرآن آموزش 3آموزش جامع  قرآن ردسعنوان 

  خانم رضائی خانم رضائی خانم عصاری خانم عصاری انم استاد

 یک شنبه
 کارگاه صرف 3صرف 3صرف 3آموزش جامع  قرآن 3آموزش جامع  قرآن ردسعنوان 

 خانم فراتی   خانم فراتی خانم فراتی خانم عصاری خانم عصاری انم استاد

 دوشنبه
  فرهنگی فرهنگی 1نحو متوسطه 1و متوسطهنح ردسعنوان 

    خانم قائد رحمتی خانم قائد رحمتی انم استاد

 سه شنبه
 3صرف فرهنگی علوم حدیث نرم افزار تحقيقاتی 1نحو متوسطه ردسعنوان 

 خانم فراتی  خانم صفایی خانم فاطمی مهر خانم قائد رحمتی انم استاد

 چهار شنبه
 2اخالق 3تاریخ 3تاریخ 3احکام 3احکام سردعنوان 

 ومنیخانم م خانم زندیه خانم زندیه خانم رضائی خانم رضائی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6834-اشرفی اصفهانی پایه سوم شهيد

 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 مباحثه 1نحوعالی 1نحوعالی 2رانیروش سخن ردسعنوان  شنبه

 خانم مفتح/خانم طاهرنژاد انم استاد 
 61-18کالس خانم طاهرنژاد در فضای مجازی 

  خانم عالمی خانم عالمی

 مقاله نویسی 1اصول فقه 1اصول فقه 2منطق 2منطق ردسعنوان  یک شنبه

 خانم باباخان خانم اخباری یخانم اخبار خانم موسوی/خانم رضوی خانم موسوی/خانم رضوی انم استاد 

 2روش سخنرانی فرهنگی فرهنگی 1نحوعالی 1نحوعالی ردسعنوان  دوشنبه

 16-17: در فضای مجازی خانم طاهرنژاد    خانم عالمی خانم عالمی انم استاد 
 ودرگزارمی شب10تا 8دو هفته یکبارروز پنجشنبه :خانم مفتح 

 2منطق 2منطق فرهنگی 1د استداللیعقای 1عقاید استداللی ردسعنوان  سه شنبه

 خانم موسوی/خانم رضوی خانم موسوی/خانم رضوی  خانم امامی خانم امامی انم استاد 

 1عقاید استداللی 4ترجمه 4ترجمه ردسعنوان  چهار شنبه
 5اخالق

 61-17در فضای مجازی 
 مباحثه

  بشارتلوخانم  خانم امامی خانم باباخان خانم باباخان انم استاد 



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6835-شهيد طباطبائی پایه چهارم

 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
 مباحثه     2فقه استداللی     2فقه استداللی 2تجزیه و ترکيب 2تجزیه و ترکيب ردسعنوان 

  خانم صفایی خانم صفایی خانم اخباری خانم اخباری انم استاد

 یک شنبه
 3عقاید استداللی صحيفه سجادیه صحيفه سجادیه 3اصول فقه 3اصول فقه ردسعنوان 

 خانم رضوی خانم الهی پور خانم الهی پور خانم پدیدار خانم پدیدار انم استاد

 دوشنبه
  فرهنگی فرهنگی 1زن در اسالم 1زن در اسالم ردسعنوان 

    خانم مومنی خانم مومنی ستادانم ا

 سه شنبه
 فرهنگی 3عقاید استداللی 3عقاید استداللی ردسعنوان 

 6اخالق

 61-17در فضای مجازی 
     2فقه استداللی

 خانم صفایی خانم بشارتلو  خانم رضوی خانم رضوی انم استاد

 چهار شنبه
 ( 12 – 14ش نویسی ) طرح نامه/في 6ترجمه 6ترجمه 3اصول فقه 3اصول فقه ردسعنوان 

 خانم باباخان خانم باباخان خانم باباخان خانم پدیدار خانم پدیدار انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

 6836-شهيد صدوقیپایه چهارم 
 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر  21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
 مباحثه     2فقه استداللی 2فقه استداللی 2کيبتجزیه و تر 2تجزیه و ترکيب ردسعنوان 

  خانم صفایی خانم صفایی خانم صالحی خانم صالحی انم استاد

 یک شنبه
 3عقاید استداللی صحيفه سجادیه صحيفه سجادیه 3اصول فقه 3اصول فقه ردسعنوان 

 خانم صوفی خانم الهی پور خانم الهی پور خانم پدیدار خانم پدیدار انم استاد

 دوشنبه
  فرهنگی فرهنگی 1زن در اسالم 1زن در اسالم ردسعنوان 

    خانم مومنی خانم مومنی انم استاد

 سه شنبه
 فرهنگی 3عقاید استداللی 3عقاید استداللی ردسعنوان 

 6اخالق

 61-17در فضای مجازی 
     2فقه استداللی

 خانم صفایی خانم بشارتلو  خانم صوفی خانم صوفی انم استاد

 چهار شنبه
 ( 12 – 14طرح نامه/فيش نویسی )  6ترجمه 6ترجمه 3اصول فقه 3اصول فقه ردسعنوان 

 خانم باباخان خانم باباخان خانم باباخان خانم پدیدار خانم پدیدار انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 

 ساعات

 ایام هفته

  6837-مطهریپایه پنجم شهيد  
 دقيقه(50بعدازنماز به مدت دقيقه15مهر  )ازاول12 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
 3تفسير ترتيبی 2تجزیه و ترکيب 2تجزیه و ترکيب 3فقه استداللی 3فقه استداللی ردسعنوان 

 خانم صالحی خانم اخباری خانم اخباری خانم صفایی خانم صفایی انم استاد

 یک شنبه
 1عاصرعربی م فرق و مذاهب فرق و مذاهب 1عربی معاصر 1عربی معاصر ردسعنوان 

 خانم اخباری خانم سایری خانم سایری خانم اخباری خانم اخباری انم استاد

 دوشنبه
 12-14     4اصول فقه  فرهنگی فرهنگی 3تفسير ترتيبی 3تفسير ترتيبی ردسعنوان 

 خانم فرخنده   خانم صالحی خانم صالحی انم استاد

 سه شنبه
 1فلسفه/8اخالق 1فلسفه/3فقه استداللی فرهنگی 1زن در اسالم 1زن در اسالم ردسعنوان 

 خانم سایری/خانم امامی خانم صفایی/خانم امامی  خانم شاهمیرزالو خانم شاهمیرزالو انم استاد

 چهار شنبه
 1فلسفه 1فلسفه 3فقه استداللی 4اصول فقه  4اصول فقه  ردسعنوان 

 نم امامیخا خانم امامی خانم صفایی خانم فرخنده خانم فرخنده انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12کالسهای ساعت 

 (36،ص1)کافی جد. آموزید، فروتن باشياو دانش می ازجوئيد و آن را با بردباری و متانت بيارایيد و در برابر کسی که دانش را ب: امام جعفر صادق عليه السالم می فرمایند

 1399-1400تحصیلی   اولنیمسال  - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 

 

 

 ساعات 

 ایام هفته

 6838-مفتحپایه پنجم شهيد 
 دقيقه(50دقيقه بعدازنماز به مدت15)ازاول مهر 21 -13 12-11 11-10 10-9 9-8

 شنبه
 مباحثه 2تجزیه و ترکيب 2تجزیه و ترکيب 1زن در اسالم 1زن در اسالم ردسعنوان 

  خانم صالحی لحیخانم صا خانم شاهمیرزالو خانم شاهمیرزالو انم استاد

 یک شنبه
 1عربی معاصر فرق و مذاهب فرق و مذاهب 1عربی معاصر 1عربی معاصر ردسعنوان 

 خانم اخباری خانم رضوی خانم رضوی خانم اخباری خانم اخباری انم استاد

 دوشنبه
 12-14     4اصول فقه  فرهنگی فرهنگی 3تفسير ترتيبی 3تفسير ترتيبی ردسعنوان 

 خانم فرخنده   خانم فاطمی مهر خانم فاطمی مهر انم استاد

 سه شنبه
 1فلسفه/8اخالق 1فلسفه/3تفسير ترتيبی فرهنگی 3فقه استداللی 3فقه استداللی ردسعنوان 

 خانم سایری/خانم امامی خانم امامی/خانم فاطمی مهر  خانم صفایی خانم صفایی انم استاد

 چهار شنبه
 1فلسفه/3فقه استداللی 1فلسفه/3فقه استداللی مباحثه 4 اصول فقه 4اصول فقه  ردسعنوان 

 خانم صفایی/خانم امامی خانم صفایی/خانم امامی  خانم فرخنده خانم فرخنده انم استاد


