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 97 ورودی -  پـایـه اول

 عرض(متون درسی )همراه متن هم عنوان درس ردیف

   لیزاده(ع -) آقایان جزایری درسنامه علم صرف  جدید ویرایش باب اسم و فعلصرف متوسطه  (2و1صرف )  1

 )آقای میرابراهیم سیدعلوی(تاریخ توصیفی تحلیلی صدر اسالم  تاریخ اسالم آقای پیشوائی (1تاریخ اسالم )  2

  آقایان حبیبی و شهیدی() روان خوانی و تجوید قرآن کریم  وتجوید خوانی ر وان  3

  )در دست تالیف(آداب و زی طلبگی آداب و زی طلبگی  4

 )در دست تالیف(کتاب گروه تدوین  احکام   1درسنامه فقه ج (2و1) احکام عمومی   5

  فکری سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان حیات  سیره پیشوایان  (2تاریخ اسالم )  6
  «علیهاالسالم»حضرت زهرا زندگانی و سیره درسنامه (2تاریخ اسالم )  7
  ( بستان حسین) اسالم در خانواده خانواده در اسالم  8

   )سطح یک( درسنامه علوم قرآنی علوم قرآن  9

  جدید ویرایش( ژرفا) حسینی ابوالقاسم سید شیوایی، شیوه ادبیات فارسی   10

  ویرایش جدید  -درسنامه علم حدیث علوم حدیث  11

    بیت اهل و پیامبر تربیتی سیره سیره معصومین  12

  درسنامه فهم زبان قرآن جلد اول 1ترجمه و مفاهیم قران   13

  )آقای تحریری(بندگی اخالق   1اخالق  14

  -- 1روش تحقیق  15

 تاریخ تحلیلی انقالب  16
 محسن نصری؛ وز امروز فرداایران، دیر

 

محمد رحیم عوضی ؛ در آمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران

   و محمد جواد هراتی



 بسمه تعالی  
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 96ورودی  – پـایـه دوم

 عرض(متون درسی )همراه متن هم عنوان درس ردیف

 باب اسم و فعلصرف متوسطه  لیزاده( ع -) آقایان جزایری ادامه درسنامه علم صرف  (3صرف ) 1

 3و2ترجمه و مفاهیم قران  3
 2درسنامه فهم زبان قرآن جلد 

 3درسنامه فهم زبان قرآن جلد
 

  2و1درسنامه نهج البالغه ج  (1معارف حدیثی ) 4

 دانش منطق )آقای منتظری مقدم( المنطقدروس فی علم  (2و1منطق ) 5

  ادامه اخالق بندگی  (2اخالق اسالمی ) 6

  در دست تالیف – )آقای تحریری(اخالق فردی (3اخالق اسالمی ) 7

   2ادامه درسنامه فقه ج  (3احکام عمومی) 8

  یرایش جدیدو  -درسنامه علم حدیث علوم حدیث 9

  ( خطیب مهدی سید) زندگی های مهارت های تدبیر خانوادهمهارت 10

  )ع (  بیت اهل و پیامبر تربیتی سیره سیره معصومین 11

  ادامه سیره پیشوایان (3تاریخ اسالم ) 12

  ادامه نحو متوسطه فارسی 2نحو متوسطه  13

   4جلد؛ العربیه مبادی  1نحو عالی  14

  - 3و2روش تحقیق 15

 (نشر معارف )محسن نصری ؛ ایران، دیروز امروز فردا تاریخ تحلیلی انقالب 16
محمد رحیم ؛ لیلی بر انقالب اسالمی ایراندر آمدی تح

 (ویراست دوم/ نشر معارف)  عوضی و محمد جواد هراتی

  )ویرایش جدید( کتاب مرکز؛روش تدریس  روش تدریس 17

 

 

 95ورودی  –پـایـه سـوم 

 عرض(متون درسی )همراه متن هم عنوان درس ردیف

 (1اصول فقه ) 1
فی  و الثانیه االولیالحلقه دروس فی علم االصول

 )آقای ایروانی( اسلوبها الثانی
 آموزه های علم اصول )آقای خدامی(

 -  4مبادی العربیه جلد  (2و1نحو عالی ) 2

 دانش منطق )آقای منتظری مقدم(ادامه  المنطقادامه دروس فی علم  (3و ) (2منطق ) 3

 (2و ) (1عقاید استداللی ) 4
 (مهر  آقای سعیدی) 1جلد  آموزش کالم اسالمی

 )آقای سعیدی مهر(2آموزش کالم اسالمی جلد

 

 

  اخالق اجتماعی )آقای محمدباقر تحریری( (6و) (5اخالق اسالمی ) 5

  مالنوری حسین ، دینی سخنرانی روش (2(و)1روش سخنرانی ) 7

 قرآنروش تدریس  8
  روخوانی وروان خوانیو راهنمای تدریس رسم و ضبط 

 حبیبی(آقای قرآن )
 

   3جلده درسنامه فق فقه غیر استداللی 9

   1تفسیر بشری ج (1تفسیر ترتیبی ) 10

 من تفسیر الصافی نساءالسوره تفسیر  درسنامه تفسیر سوره یس (2تفسیر ترتیبی ) 11

  --- (2تحقیق ) 12
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 94 ورودی –پـایـه چهـارم 

 عرض(متون درسی )همراه متن هم عنوان درس ردیف

  آشنائی با علوم بالغی (2(و)1آشنائی باعلوم بالغی ) 1

  )آقای شیروانی( کلیات فلسفه  (2و ) (1فلسفه ) 2

  4ادامه مبادی العربیه جلد  (4(و)3نحو عالی ) 3

  1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی جلد (2(و)1فقه استداللی ) 4

 (3و2اصول فقه ) 5
االولی و الحلقه الثانیه  الحلقه فی علم االصول ادامه دروس

 ایروانی( )آقای فی اسلوبها الثانی
 

  )آقای محدثی( چهل حدیثشرح  بر کرانه  ( 7اخالق اسالمی ) 6

 تفسیر موضوعی 9
آقای  ) بیت در قرآن هایی از فضائل و حقوق اهلآموزه

 (نجارزادگان
 

 - (آقای سعیدی مهر )آموزش کالم اسالمی ادامه  (3عقاید استداللی ) 10

 93ورودی  –پـایـه پنـجم  

 عرض(متون درسی )همراه متن هم عنوان درس ردیف

  )آقای شیروانی(ادامه کلیات فلسفه  (2فلسفه ) 1

  ( خانم عالسوند )زن در اسالم  (2(و)1زن در اسالم ) 2

   (آقای یوسفیان) کالم جدید  مسائل جدید کالمی 3

  2دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی جلد (4و3فقه استداللی ) 4

  و نور مبارکه احزابتفسیر المیزان سور  (4و ) (3ترتیبی ) تفسیر 5

   2و1درسنامه نهج البالغه ج  آشنایی با نهج البالغه 6

7 
 (4)اصول فقه 

االولی والحلقه الثانیه الحلقه ادامه دروس فی علم االصول

 )آقای ایروانی(فی اسلوبها الثانی
 

 - )آقایان امینی و فائزی نسب( بیهقراءه و فهم النصوص العر ( 1عربی معاصر ) 8

  )آقای نقی زاده و خانم رستم پور(متون دینی کارگاه ترجمه (2عربی معاصر ) 9

  چهل حدیث)آقای محدثی(شرح بر کرانه  (8اخالق اسالمی ) 10

  5قرآن دورة عالی جلدزبان 2تجزیه و ترکیب 11


