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  1399-400سال تحصیلی  دوملیست دروس ارائه شده در ترم 
  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه کد درس

  پیش نیاز است 1صرف     جلد دوم  صرف نوین  6  2صرف   1  208
  555تا  327ص     کتاب تا آخر (واجبات مالی)6از فصل   درسنامه فقه محمد حسین فالح زاده  5  2احکام   1  211

      کل کتاب  آشنایی با علم نحو آقاي نقشه چی  5  نحوروان  1  9819

  5  2قرآن  1  9512
   2آموزش قرائت و تجوید قرآن 

  ج 2قرآن  تا آخر کتاب 129از صفحه   دفتر تدوین متون حوزه هاي علمیه
  

       طبق محدوده صرف نوین  2  2تمرین صرف   1  9801
      استادجزوه     2  زي طلبگی  1  9812
      4و  3فصل   تدوین متون 1درسنامه اخالق   2  1/2اخالق   1  212

          27  جمع واحد    
  از سوره غاشیه به بعد  ج4قرآن   30نیمه دوم جزء   حفظ قرآن  1  4قرآن  2  213
  پیش نیاز است 1نحو  ج3نحو  از اول تا ظن  سیوطی جدید  6  3نحو  2  216
  پیش نیاز است 1منطق     احکام القضایا از ابتدا تا  منطق التعلیمی  5  2منطق  2  225
    4اخالق   کل کتاب  شرح دعاي مکارم االخالق  1  3اخالق   2  228

  پیش نیاز است 1نحو  ج 4نحو  از ظن تا باب االضافه  سیوطی جدید  6  4نحو  2  9718
    ج1تاریخ  از جاهلیت تا وفات پیامبرص  تاریخ اسالم پیشوایی  2  1تاریخ   2  9721
    ج3عقائد  از عصمت انبیاء تا آخر  عقائد آیت اهللا مصباح  5  3عقائد   2  9722
      متن در اختیار مدارس  متن در اختیار مدارس  2  4بینش مطهر   2  9704

          28  جمع واحد    



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه کد درس
      از فصل و وصل تا بدیع  جواهر البالغه  5  2بالغت   3  237
  پیش نیاز است 1منطق     صناعات خمس  منطق التعلیمی  5  4منطق  3  238
      کل کتاب  تفسیر مقدماتی آقاي رضایی  1  6قرآن  3  239

  درسنامه لمعه  6  1فقه   3  9771
  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

  طهارت و صالت تا فصل الثامن فی القضاء
    4پایه  1فقه   از اول تا اجزاء الصاله

    6اخالق   74از اول تا صفحه  31نامه   درسنامه نهج البالغه   1  5اخالق   3  240
  پیش نیاز است 1اصول   4پایه 2اصول  از مقصد سادس تا آخر  الموجز  6  2اصول  3  307
      29نیمه دوم جزء   قرآن کریم  1  تجریه و ترکیب  3  241

  )5سیره نبوي (شماره   2  2تاریخ   3  9731
ز آن و بعد ا 1398-99سال  3براي پایه     یکی از دو کتاب  )8سیره امیرالمومنین (شماره

  نیاز است
  پیش نیاز است 3پایه  1پژوهش     صفحه 20تا  15ارائه مقاله   ارائه مقاله  1  مقاله 1پژوهش  3  10012

          ٢٨  جمع واحد    

  5  4اصول  4  320
  اصول الفقه

  حلقات
  الوسیط

  از عام و خاص تا ضد
  حلقه ثانیه از اول تا مفاهیم

  از النواهی تا ابتداي مقصد سادس (حجج و امارات)
  6پایه  5اصول 

  پیش نیاز است 2 و 1اصول 
حلقات و الوسیط فقط براي طالبی است 
  که اصول را با همین کتب آغاز کرده اند

    2قرآن  سوره نور کل کتاب  آشنایی با قرآن شهید مطهري  1  7قرآن  4  310
    2اخالق  25تا اول حدیث  13از حدیث   4درسنامه اخالق  1  7اخالق   4  311
    2عقائد  خبریه تا نبوت عامهاز صفات   محاضرات  5  5عقائد   4  312

  درسنامه لمعه  6  4فقه   4  9175
  دروس تمهیدیه

  متاجر تا حجر
دروس تمهیدیه فقط براي طالبی است   5پایه  5فقه   کتاب البیع تا کتاب الوکاله

  که فقه را با همین کتب آغاز کرده اند

  درسنامه لمعه  6  5فقه   4  9775
  دروس تمهیدیه

  حجر تا وصایا
  الوکاله تا االعتداد از نکاحاز کتاب 

یکی از فقه 
  5پایه  7و6

دروس تمهیدیه فقط براي طالبی است 
  که فقه را با همین کتب آغاز کرده اند

  1تاریخ   از ابتدا تا زندگی امام کاظم علیه السالم  سیره پیشوایان   2  3تاریخ   4  9741
این امتحان هم  98براي قبل از سال 

چهارم ثبت  در پایه سوم و هم در پایه
  می گردد

      متن در اختیار مدارس  متن در اختیار مدارس  1  7بینش مطهر   4  9707
          ٢٧  جمع واحد    



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه کد درس
    4عقائد   از معاد تا آخر  محاضرات   3  7عقائد   5  323
    6پایه 6اخالق    نهج البالغه خطبه متقین  1  9اخالق   5  325

  5  5اصول  5  327
  اصول الفقه

  حلقات
  الوسیط

  مباحث سنتاز ضد تا 
  حلقه ثانیه از مفاهیم تا اصول عملیه

  از مقصد سادس (حجج و امارات) تا اصاله التخییر
  6پایه 5اصول 

  پیش نیاز است 2 و 1اصول 
حلقات و الوسیط فقط براي طالبی است که 

  اصول را با همین کتب آغاز کرده اند

328  
  5  6اصول  5

  اصول الفقه
  حلقات شهید صدر

  4الوسیط 

  سنت تا تعادل و تراجیحمباحث 
  ) از اصول عملیه تا آخر3حلقه ثانیه(

  جلد دوم از اصاله التخییر تا آخر
  6اصول 

  پیش نیاز است 2 و 1اصول 
حلقات و الوسیط فقط براي طالبی است که 

  اصول را با همین کتب آغاز کرده اند
    6پایه 6قرآن   سوره حجرات  تفسیر نمونه  1  9قرآن  5  337

  درسنامه لمعه   6  7فقه   5  9179
  دروس تمهیدیه

  طالق تا صید و ذباحه
ست ابی دروس تمهیدیه فقط براي طال  6پایه  9فقه   کتاب الیمین تا لقطه

  که فقه را با همین کتب آغاز کرده اند

  درسنامه لمعه  6  8فقه   5  9878
  دروس تمهیدیه

  صید و ذباحه تا فصل ثانی حدود
  لقطه تا ارث

 11یا  10فقه 
  6پایه 

ست ابی دروس تمهیدیه فقط براي طال
  که فقه را با همین کتب آغاز کرده اند

  پیش نیاز است  5پایه  1پژوهش   6مقاله پ   صفحه 30تا  20ارائه مقاله   ارائه مقاله  1  مقاله 2پژوهش  5  10022

      متن در اختیار مدارس  متن در اختیار مدارس  1  8بینش مطهر   5  9708
          29  جمع واحد    

    7پایه  1اصول  از ابتدا تا اجماع منقول  رسائل   5  1اصول   6  401
  مبحث سحر حذف است  7پایه  3فقه   از المساله السابعه (حفظ کتب ضالل) تا النجش  مکاسب محرمه  5  3فقه    6  408
    7پایه  4فقه   از کالم فی عقد البیع تا شروط المتقاعدین مکاسب  5  4فقه    6  409
    7پایه  2قرآن   شفاعت 8جلد   موضوعی منشور جاوید تفسیر  1  2قرآن    6  411

      7پایه  2رجال   از مشایخ الثقات تا آخر  کلیات علم رجال  1  2رجال   6  412

    7پایه  3اصول   از المقصد الثالث فی الشک تا دوران بین محذورین  رسائل   5  3اصول   6  413
      را بھ صوت غیر حضوری انتخاب واحد نمایند ٧پایھ  ١* طالب پایھ ششم می توانند فقھ   22  جمع واحد    



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه کد درس
      از اجماع منقول تا دلیل انسداد  رسائل  5  2اصول   7  407
  مبحث سحر حذف است    از المساله السابعه (حفظ کتب ضالل) تا النجش  مکاسب محرمه  5  3فقه    7  408
      از کالم فی عقد البیع تا شروط المتقاعدین  مکاسب  5  4فقه    7  409
      شفاعت 8جلد   تفسیر موضوعی منشور جاوید  1  2قرآن    7  411
      از مشایخ الثقات تا آخر  کلیات علم رجال  1  2رجال   7  412
    8پایه  7اصول   از امر عاشر تا آخر استصحاب  رسائل   5  7اصول   7  420

                

      از امر عاشر تا آخر استصحاب  رسائل   5  7اصول   8  420
      تعادل و تراجیح  رسائل  5  8اصول   8  421
      از القول فی المجیز تا بیع عبد المسلم  مکاسب  5  6فقه    8  422
  پیش نیاز است 8پایه  1فلسفه    مرحله هشتم تا آخر  بدایه الحکمه   5  2فلسفه   8  423
      تا ابتداي فصل سیزدهم مثال کفر و ایمان  امثال القرآن آیت اهللا مکارم  2  4قرآن    8  424

  پژوهش نیسمال اول پیش نیاز است    صفحه  45-35  ارائه مقاله  1  مقاله 1پژوهش   100328
                

      از اوامر تا نواهی  کفایه االصول  5  2اصول    9  506
      العلم بقدر المثمن تا ابتداي خیارات  مکاسب  5  3فقه     9  507
      مسقطات خیار غبن تا الماهیه العیب  مکاسب  5  4فقه     9  508
      تا ابتداي بخش سوم سیره توحیدي 8جلد   تفسیر موضوعی آیت اهللا جوادي آملی  2  2قرآن     9  509

  نهایه الحکمه  5  2فلسفه    9  510
به جاي مرحله *  8مرحله  10تا آخر فصل  5از مرحله 

ز ا 1فصل  5ششم از نهایه مرحله ششم از بدایه خوانده شودو از مرحله 
  حذف است 6و5فصل و  1و هذا هو المراد بقولهم تا آخر فصل

  
  پیش نیاز است 8پایه  1فلسفه

                

      تا آخر سوره اسراء 13ج   المیزان   2  4و3قرآن     10  114
      فصل العمل بالعام تا پایان قطع و ظن  کفایه االصول  5  5اصول    10  517
  حذفاجتهاد و تقلید     تنبیهات االستصحاب تا پایان کتاب  کفایه االصول  5  6اصول    10  518
القول فی النقد و النسیه و القول فی     از القول فی حکم شرط الفاسد تا پایان خیارات  مکاسب  5  6فقه     10  519

  القبض حذف 
      تا پایان کتاب 11از مرحله   نهایه الحکمه  5  4فلسفه    10  521

              
  

* 


