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  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه

  5  1قران  1
  2و1آموزش قرائت و تجوید قران 

  متون حوزوي تدویندفتر 
  1قرآن   127تا صفحه  2و ج  1جلد 

  ج1در ارزیابی جدیدقرآن

  1در ارزیابی جدید اخالق  2و1اخالق   کل کتاب  درسنامه اخالق  2  1اخالق  1
    1احکام   6ازفصل اول تا ابتدا فصل  درسنامه فقه محمدحسین فالح زاده  6  1احکام   1
    1صرف  1جلد   صرف نوین  6  1صرف   1
است  1آزمون همراه با صرف       2  تمرین صرف  1

  4  1عقائد  1
  کل کتاب  سیکل عقاید ایت اهللا مکارم

  2و1عقائد
  ج1ارزیابی جدید عقائددر 

  کل کتاب  دیپلم عقاید شیروانی
         استادجزوه   2  ي طلبگیز  1
            

  

    3قرآن  درس)15( 162از اول تا صفحه   چاپ جدید 1تفسیر آموزشی ج  1  3قران   2
    3اخالق   کل کتاب  آئین دانشوري  1  2اخالق  2
    1منطق   کل کتاب  درامدي برمنطق (دفتر تدوین متون)  5  1منطق  2
  ج2در ارزیابی جدید عقائد  4عقائد  از اول تا عصمت انبیاء  عقاید ایت اهللا مصباح  5  2عقائد  2

  الهدایه فی النحو چاپ جدید (شیرافکن)  6  1نحو  2
  از اول تا المقصد الخامس

      167ص 

      از توابع تا پایان کتاب  الهدایه فی النحو چاپ جدید (شیرافکن)  6  2نحو   2
      کل کتاب  )23بیداري اسالمی (  1  اسالمی*انقالب   2
          2  3*بینش مطهر  2



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه
    5قرآن  کل کتاب  آموزش علوم قرآن  ایت اهللا معرفت  1  5قرآن  3
    5اخالق  کل دو کتاب  2و1سیرو سلوك ایت اهللا مظاهري  1  4اخالق  3
  10در ارزیابی هاي قدیم نحو  ج7نحو  از حرف کاف تا آخر  مغنی االدیب  6  7نحو  3
    1بالغت   از اول تا فصل و وصل  جواهر البالغه  6  1بالغت   3
    3منطق  از احکام قضایا تا صناعات خمس  منطق تعلیمی  5  3منطق  3
    4پایه 1اصول  از ابتدا تا مقصد سادس  الموجز  5  1اصول  3
  در پایه چهارم ارزیابی  علوم حدیث  کل کتاب  آشنایی با علم حدیث علی نصیري  1  علوم حدیث  3
    1پژوهش  کل کتاب  درست نویسی و متن پژوهی  1  1پژوهش   3
          2  5بینش مطهر  3
              

    1اخالق  13از ابتدا تا ابتداي حدیث   4درسنامه اخالق  1  6اخالق  4

  6  3اصول   4
  اصول الفقه

  حلقات شهید صدر
  الوسیط

  از اول تا عام و خاص
  حلقه اولی

  از تعریف علم اصول تا نواهی
  3اصول

  

  درسنامه لعمه 6  2فقه  4
  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

  از الفصل الثامن فی القضاء تا حج+قضا و شهادات و وقف عطیه
هرکدام ناقص باشد نیاز به انتخاب   3و 2فقه   از اجزاء الصالة تا حج

  این درس می باشد

  6  3فقه   4
  از حج تا قضاء و شهادات   درسنامه لمعه

  4فقه 
  

  از حج تا پایان کتاب  المصطفیدروس تمهیدیه چاپ 
    1عقائد  از اول تا صفات خبریه  محاضرات  5  4عقاید  4
          2  6*بینش مطهر  4

آشنایی با علوم و معارف دفاع  مقدس نشر   2  دفاع مقدس  4
      کل کتاب  سمت و بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه
    6پایه  5قرآن  کل کتاب  روشهاي تفسیر  1  8قرآن  5
    6پایه 5اخالق  کل کتاب  )کمال انسان و انسان کامل شهید مطهري30(  1  8اخالق  5

  5  4اصول   5
  اصول الفقه 

  حلقات شهید صدر
  2الوسیط 

  از عام و خاص تا ضد
  )  از اول تا مفاهیم1حلقه ثانیه(

  از نواهی تا آخر جلد اول

ترم  4اصول 
  دوم

  

  درسنامه لعمه  6  6فقه  5
  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

  وصایا تا طالق
    8فقه  از االعتداد(نکاج) تا کتاب الیمین

  درسنامه لعمه  6  5فقه  5
  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

  حجر تا وصایا
هرکدام ناقص باشد نیاز به انتخاب   7و6فقه  از کتاب الوکاله تا االعتداد از نکاح

  این درس می باشد
    3عقائد  ازنبوت عامه تا معاد  محاضرات  5  6عقائد  5

    6پژوهش پایه  کل کتاب  گذري بر اصول مقاله نویسی  1  2پژوهش  5
    6فلسفه پایه  کل کتاب  آشنایی با فلسفه شهید مطهري  1  *فلسفه  5

    4تاریخ  از زندگی امام کاظم (ع) تا آخر  سیره پیشوایان  2  4تاریخ اسالم  5
              

    7پایه عقائد   کل کتاب  تدوین مرکز مدیریت درسنامه عرفانها  2  عقاید  6
    7پایه 1فقه   ازاول تا المساله السابعه (حفظ کتاب ضالل)  مکاسب محرمه  5  1فقه  6
    7اصول   تعادل و تراجیح تا پایان کتاب اصول الفقه  4  7اصول  6

  درسنامه لعمه  6  9فقه  6
  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

  فصل ثانی حدود تا آخر کتاب
    12فقه   از ارث تا پایان کتاب

  5  6اصول  6
  اصول الفقه

  حلقات شهید صدر
  4الوسیط 

  مباحث سنت تا تعادل و تراجیح
  ) از اصول عملیه تا آخر3حلقه ثانیه(

  جلد دوم از اصاله التخییر تا آخر
    6اصول 

    7پایه 1رجال  از اول تا مشایخ الثقات  کلیات علم رجال  1  1رجال   6



  توضیحات  معادل در ارزیابی  محدوده  متن  واحد  عنوان  پایه
      ازابتدا تا اجماع منقول  رسائل  5  1اصول  7
      ازاول تا المساله السابعه (حفظ کتاب ضالل)  مکاسب محرمه  5  1فقه  7

      ازالنجش تا کالم فی عقد البیع  مکاسب  5  2فقه  7

    اقل و اکثراز دوران بین المحذورین تا   رسائل  5  6اصول  7
  

      از اول تا مشایخ الثقات  کلیات علم رجال  1  1رجال   7

      کل کتاب  تدوین مرکز مدیریت درسنامه عرفانها  2  عقاید  7

              

      مرحله اول تا هشتم  بدایه الحکمه  5  1فلسفه  8

    از استصحاب تا امر عاشر  رسائل  5  4اصول  8
  

    از دوران بین اقل و اکثر تا اخر برائت  رسائل  5  5اصول  8
  

      ازشروط المتعاقدین تا القول فی المجیز  مکاسب  5  5فقه  8

      کل کتاب  تدوین پایان نامه  1  1پژوهش   8

              

      از ابتدا تا اوامر  کفایه االصول  5  1اصول  9

    از شروط العوضین تا العلم بقدر الثمن  مکاسب  5  1فقه  9
  

      ازابتداي خیارات تا مسقطات خیار غبن  مکاسب  5  2فقه  9

      از ابتدا تا مرحله پنجم  نهایه الحکمه  5  1فلسفه  9

              

    تا القول فی حکم شرط الفاسدالقول فی ماهیه العیب   مکاسب  5  5فقه  10
  

    نواهی تا فصل العمل بالعام  کفایه االصول  5  3اصول  10
  

      از برائت تا تنبیهات استصحاب  کفایه االصول  5  4اصول  10

      مرحله ي هشتم تا پایان مرحله دهم11ازفصل   نهایه الحکمه  5  3فلسفه  10

      کل کتاب  اصول الحدیث و احکامه  2  درایه  10

              

 


