
 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 ایام هفته

 6831 - قدوسیشهيد پایه اول 

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 12-30:13صرف کاربردی نگارش علمی مباحثه 1احکام 1احکام ردسعنوان 

 خانم پیله ور خانم شعبانی  خانم باباخان خانم باباخان انم استاد

 یک شنبه
 1تجوید و روانخوانی قرآن  1صرف 1صرف 1احکام 1احکام ردسعنوان 

 خانم فراتی خانم فراتی خانم باباخان خانم باباخان انم استاد
 خانم محمدی

 دقیقه(90)هر دوهفته یکباربه مدت

 دوشنبه
 شناسیعليهم السالم اهل بيت  شناسیعليهم السالم اهل بيت  1تجوید و روانخوانی قرآن  1ترجمه و مفاهيم 1ترجمه و مفاهيم ردسعنوان 

 خانم زندیه خانم زندیه خانم محمدی خانم محمدی خانم محمدی انم استاد

 سه شنبه
 در قرآناخالق  مباحثه 1صرف آداب و زی طلبگی پژوهش ردسعنوان 

 خانم انصاری  خانم فراتی خانم بشارتلو خانم شعبانی انم استاد

 شنبه چهار
 1تاریخ تحليلی  1تاریخ تحليلی  ردسعنوان 

 خانواده در اسالم

11-30:9 
 مباحثه کليات تحقيق و موضوع یابی

  خانم باباخان خانم محمدیانی خانم شیرازی خانم شیرازی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 98-99تحصیلی نیمسال اول   - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

  
 

 ساعات

 ایام هفته

 6832 -بهشتیشهيد پایه دوم 

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 منبع یابی 1نحو متوسطه 1نحو متوسطه 3تاریخ 3تاریخ ردسعنوان 

 خانم شعبانی خانم صالحی خانم صالحی خانم زندیه خانم زندیه انم استاد

 یک شنبه
 مهارت آشنایی با نرم افزارهای تحقيقاتی 2ترجمه و مفاهيم 2ترجمه و مفاهيم 3صرف 3صرف ردسعنوان 

 خانم بهروزثانی خانم بهروزثانی خانم بهروزثانی خانم فراتی خانم فراتی استادانم 

 دوشنبه
 جامعه شناسی اهل بيت عليهم السالم جامعه شناسی اهل بيت عليهم السالم 1نحو متوسطه )نهج البالغه(1معارف حدیثی )نهج البالغه(1معارف حدیثی ردسعنوان 

   خانم صالحی پور خانم الهی خانم الهی پور انم استاد

 سه شنبه
 در قرآناخالق  3صرف روش تدریس روش تدریس 2اخالق ردسعنوان 

 خانم انصاری خانم فراتی فاطمی مهرخانم  فاطمی مهرخانم  خانم بشارتلو انم استاد

 چهار شنبه
 مهارتهای تدبير در خانواده مهارتهای تدبير در خانواده پژوهش 3احکام 3احکام ردسعنوان 

 خانم محمدیانی خانم محمدیانی خانم شعبانی خانم رضایی خانم رضایی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 ایام هفته

 6833-صدوقیشهيد پایه سوم 

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 1اصول فقه 1عقاید استداللی 1عقاید استداللی 1تجزیه و ترکيب 1تجزیه و ترکيب ردسعنوان  شنبه

 خانم عبداللهی خانم صوفی خانم صوفی خانم صالحی خانم صالحی انم استاد 

 1اصول فقه 3منطق 3منطق 4ترجمه و مفاهيم 4ترجمه و مفاهيم ردسعنوان  یک شنبه

 خانم عبداللهی خانم فیض خانم فیض خانم بهروزثانی خانم بهروزثانی انم استاد 

 تفسير بيان تفسير بيان 3منطق 2نحوعالی 2نحوعالی ردسعنوان  دوشنبه

   خانم فیض خانم خائفی خانم خائفی انم استاد 

 در قرآناخالق  منبع یابی 1عقاید استداللی 2نحوعالی 2نحوعالی ردسعنوان  سه شنبه

 خانم انصاری خانم امامی خانم صوفی خانم خائفی خانم خائفی انم استاد 

 2روش سخنرانی 2سخنرانیروش  4اخالق روش تدریس قرآن روش تدریس قرآن ردسعنوان  چهار شنبه

 خانم طاهرنژاد خانم طاهرنژاد خانم امامی خانم  تمیزکار خانم  تمیزکار انم استاد 



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 
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 ساعات

 ایام هفته

 6834-سوم شهيد مدنیپایه    

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 1استداللیعقاید  1عقاید استداللی 4ترجمه و مفاهيم 4ترجمه و مفاهيم منبع یابی ردسعنوان 

 خانم زندیه دیهخانم زن خانم خائفی خانم خائفی خانم امامی انم استاد

 یک شنبه
        2روش سخنرانی 2نحو عالی 2نحو عالی 3منطق 3منطق ردسعنوان 

 خانم طاهرنژاد خانم اخباری خانم اخباری خانم فیض خانم فیض انم استاد

 دوشنبه
 تفسير بيان تفسير بيان 1عقاید استداللی 3منطق        2روش سخنرانی ردسعنوان 

   خانم زندیه خانم فیض خانم طاهرنژاد انم استاد

 سه شنبه
 1اصول فقه 1اصول فقه ردسعنوان 

 2نحو عالی

12-30:10 
 در قرآناخالق 

 خانم انصاری خانم اخباری خانم لطفی خانم لطفی انم استاد

 چهار شنبه
 1تجزیه و ترکيب 1تجزیه و ترکيب 4اخالق روش تدریس قرآن روش تدریس قرآن ردسعنوان 

 خانم عالمی خانم عالمی امامیخانم  خانم تمیزکار خانم تمیزکار انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 ایام هفته

  6835-اشرفی اصفهانیچهارم شهيد پایه  

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 3نحوعالی 1فقه استداللی 30:9-11      1فلسفه 1علوم بالغی ردسعنوان 

 خانم صالحی خانم صفائی خانم رضوی خانم خائفی انم استاد

 یک شنبه
  مباحثه 30:9-11      1فلسفه پژوهش ردسعنوان 

   خانم رضوی خانم شعبانی انم استاد

 دوشنبه
 12-30:13         2اصول فقه  کالم شهيد مطهری)ره( 1علوم بالغی 3نحوعالی 3نحوعالی ردسعنوان 

 خانم فرخنده  خانم خائفی خانم صالحی خانم صالحی انم استاد

 سه شنبه
 در قرآناخالق  مباحثه 3عقاید استداللی مباحثه 1فقه استداللی ردسعنوان 

 خانم انصاری  خانم امامی  خانم صفائی انم استاد

 چهار شنبه
 12-30:13 -2اصول فقه  30:10-12     1استداللیفقه  3عقاید استداللی 3عقاید استداللی ردسعنوان 

 خانم فرخنده خانم صفائی خانم امامی خانم امامی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 
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 98-99تحصیلی نیمسال اول   - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 
 

 ساعات

 ایام هفته

 6836-طباطبائیچهارم شهيد پایه 

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 1فلسفه ردسعنوان 

30:9-8 
 3عقاید استداللی 1فقه استداللی مباحثه

 خانم صوفی خانم صفائی  خانم رضوی انم استاد

 یک شنبه
 1فلسفه ردسعنوان 

30:9-8 
 3نحوعالی 2اصول فقه  2اصول فقه 

 خانم اخباری خانم موسوی خانم موسوی خانم رضوی انم استاد

 دوشنبه
 کالم شهيد مطهری)ره( کالم شهيد مطهری)ره( 3عقاید استداللی 2اصول فقه  2اصول فقه  ردسعنوان 

   خانم صوفی خانم موسوی خانم موسوی استادانم 

 سه شنبه
 در قرآناخالق  3عقاید استداللی 9-30:10          3نحوعالی 1فقه استداللی ردسعنوان 

 خانم انصاری خانم صوفی خانم اخباری خانم صفائی انم استاد

 چهار شنبه
 پژوهش 30:10-12     1فقه استداللی 1 علوم بالغی 1علوم بالغی ردسعنوان 

 خانم شعبانی خانم صفائی خانم خائفی خانم خائفی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 98-99تحصیلی نیمسال اول   - سالم اهلل علیها مدرسه علمیه حضرت آمنه دوره حضوریبرنامه درسی 

 
 

 ساعات

 ایام هفته

 6837-دستغيبپنجم شهيد پایه 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 

 شنبه
 مباحثه 3فقه استداللی 3فقه استداللی 3تفسير ترتيبی 3تفسير ترتيبی ردسعنوان 

  خانم عبداللهی خانم عبداللهی فاطمی مهر خانم خانم فاطمی مهر انم استاد

 یک شنبه
 12-30:13فرق و مذاهب 3فقه استداللی 3فقه استداللی 1عربی معاصر 1عربی معاصر ردسعنوان 

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

 دوشنبه
مباحثه 4اصول فقه 4اصول فقه ردسعنوان 

 
 سواد رسانه رسانهسواد 

    خانم صفائی خانم صفائی انم استاد

 سه شنبه
 در قرآناخالق  3تفسير ترتيبی 1مقاله 2تجزیه و ترکيب 2تجزیه و ترکيب ردسعنوان 

 خانم انصاری خانم فاطمی مهر  خانم عالمی خانم عالمی انم استاد

 چهار شنبه
 1زن در اسالم 1اسالمزن در  9-30:10      4اصول فقه پژوهش ردسعنوان 

 خانم مؤمنی حبیب آبادی خانم مؤمنی حبیب آبادی خانم صفائی خانم شعبانی انم استاد



 

 

 

 

 بر اساس وقت نماز ظهر تغییر می یابد. 12برگزار می گردد. کالسهای ساعت  7:30الی  7جلسات مباحثه هر روز  از ساعت 

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

 ایام هفته

 رشته کالم با گرایش امامت 3مقطع سطح 

9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

 شنبه
 تجزیه و ترکيب ترکيب تجزیه و 1فقه 1اصول 1اصول ردسعنوان 

 خانم خائفی خانم خائفی خانم صفائی خانم عبداللهی خانم عبداللهی انم استاد

 یک شنبه
 ردسعنوان 

 مأخذشناسی امامت

 هر دو هفته یکبار

 مأخذشناسی امامت

 هر دو هفته یکبار
 1فقه 1فقه مباحثه

 خانم صفائی خانم صفائی  خانم سایری خانم سایری انم استاد

 دوشنبه
  1امامت عامه 1امامت عامه کالم استداللی کالم استداللی ردسعنوان 

  خانم سالمی خانم سالمی آقای حکیم آقای حکیم انم استاد

 سه شنبه
 منطق منطق ردسعنوان 

 کليات و تاریخ علم کالم

 

 کليات و تاریخ علم کالم

 

 

  ایمانیآقای  آقای ایمانی آقای دیانی آقای دیانی انم استاد

       


