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 باسمه تعالي 

 جذول دروس تخصصي

 تؼداد ػىبيیه دريس ردیف
 وًع درس ػملي وظري  سبػت وًع ياحد ي

 تخصصی -- 2 32 2 آضٌايي تا تاريخ تفسير قرآى 1

 تخصصی -- 1 16 1 آضٌايي تا هثاحث، هٌاتغ ٍ پيطيٌِ ػلَم قرآًي 2

 تخصصی -- 2 32 2 تاريخ قرآى 3

 تخصصی -- 4 64 4 تاريخ ػصر ًسٍل 4

 تخصصی -- 2 32 2 هفردات ٍ هفاّين قرآى 5

 تخصصی -- 4 64 4 1حذيث ضٌاسي اصَل  6

 تخصصی -- 2 32 2 2اصَل حذيث ضٌاسي  7

 تخصصی -- 4 64 4 اصَل ٍ قَاػذ تفسير 8

 تخصصی -- 2 32 2 )اثري(1تفسير 9

 تخصصی -- 2 32 2 )جاهغ(2تفسير 11

 تخصصی -- 4 64 4 )اػجاز(1ػلَم قرآًي  11

 تخصصی -- 2 32 2 )اصالت قرآى(2ػلَم قرآًي  12

 تخصصی -- 2 32 2 )زتاى قرآى(3ػلَم قرآًي  13

 تخصصی -- 2 32 2 )هحكن ٍ هتطاتِ(4ػلَم قرآًي  14

 تخصصی -- 2 32 2 اصَل ٍ هثاًي تفسير هَضَػي 15

 تخصصی -- 2 32 2 رٍش ّا ٍ گرايص ّاي تفسيري 16

 تخصصی -- 2 32 2 1كارگاُ تفسير 17

 تخصصی -- 2 32 2 2كارگاُ تفسير 18

 تخصصی -- 2 32 2 3كارگاُ تفسير 19

 تخصصی -- 2 32 2 4كارگاُ تفسير 21

 تخصصی -- 4 64 4 آيات األخالقهَضَػي  تفسير 21

 تخصصی -- 4 64 4 آيات األحكامهَضَػي  تفسير 22

 تخصصی -- 4 64 4 آيات الؼقايذهَضَػي  تفسير 23

 تخصصی -- 2 32 2 كليات فقِ 24

 تخصصی -- 2 32 2 قَاػذ فقِ 25

 تخصصی -- 2 32 2 فقِ الحذيث 26

 تخصصی -- 4 64 4 ضثْات قرآًي 27

 تخصصی -- 2 32 2 هستطرقاى ٍ هطالؼات قرآى هؼاصر 28

 تخصصی 4 -- -- 4 پاياى ًاهِ 

 *** 4 71 3311 57 جمغ 
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 دروس عموميجذول 

 تؼداد ػىبيیه دريس ردیف
 وًع درس ػملي وظري  سبػت ي وًع ياحد

 عمومی -- 5 88 5 1اصَل پيص ًياز  1

 عمومی -- 5 88 5 2اصَل پيص ًياز  2

 عمومی -- 5 88 5 1اصَل  3

 عمومی -- 5 88 5 2اصَل  4

 عمومی -- 5 88 5 3اصَل  5

 عمومی -- 5 88 5 4اصَل  6

 عمومی -- 5 88 5 5اصَل  7

 عمومی -- 5 88 5 6اصَل 8

 عمومی -- 5 88 5 1فقِ پيص ًياز 9

 عمومی -- 5 88 5 2فقِ پيص ًياز  11

 عمومی -- 5 88 5 3فقِ پيص ًياز  11

 عمومی -- 5 88 5 1فقِ 12

 عمومی -- 5 88 5 2فقِ 13

 عمومی -- 5 88 5 3فقِ 14

 عمومی -- 5 88 5 4فقِ  15

 عمومی -- 5 88 5 5فقِ  16

 عمومی -- 5 88 5 6فقِ  17

 عمومی -- 4 64 4 قَاػذ زتاى ػرتي تا تطثيقات 18

 عمومی -- 2 32 2 هثاًي ٍ هٌاتغ ترجوِ قرآى كرين 19

 عمومی -- 2 32 2 1فلسفِ  21

 عمومی -- 2 32 2 2فلسفِ  21

 عمومی -- 2 32 2 3فلسفِ  22

 *** -- 97 1552 75 جمغ 
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 جذول دروس مهارتي

 ػٌاٍیي درٍط ػٌاٍیي هْارتْا ردیف
 تؼذاد ٍاحذ

 ًَع هْارت عاػت
 ػولي ًظزي

1 

 هْارت تحميك

 الضاهي 42 1 پظٍّؾ ٍ حَصُ

4 

سٍؽ تحميك ثب تأكيذ ثش 

 لشآى ػلَم ٍ تفؼيش
 الضاهي 24 1 1

 الضاهي 42 1 كٌفشاًغ 2

 الضاهي 11 - 1 آؿٌبيي ثب في ٍيشايؾ 2

 الضاهي 42 1 ًمذ 5

 الضاهي 24 1 1 هٌبظشُ ٍ هغبلغِ 1

 الضاهي 11 1 دٍسُ تشخوِ 7

 الضاهي 11 1 ّبي هيذاًي پظٍّؾ 8

 الضاهي 11 1 دسع خبسج  تمشيش ًَيؼي 9

11 
 اختيبسي 12 1 4 كبسگبُ ٍػظ ٍ خغبثِ ٍارتثاطات اعالهيهْارت تثليغ  

11 
 اختيبسي 12 1 4 كبسگبُ تذسيغ هْارت تذریظ

14 
اصَل اػبػي هذيشيت  هْارت هذیزیت

 ٍ الگَّبي آى اػالهي
 اختيبسي 12 1 4
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     ػوَهًَٖع زضؼ:    3ًبم زضؼ:انَل فمِ پ٘ف ً٘بظ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88زضؾٖ:ؾبػبت    ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (179ل 1اظ اثتسا تب اٍل اخوبع هٌمَل )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هطتضٖ اًػاضٕهٌاتؽ اغلٖ : فطائس االغَل ض٘د 
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     ػوَهٖ ًَع زضؼ:             2ًبم زضؼ:انَل فمِ پ٘ف ً٘بظ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 زضؼ:سطفػل 

 

 (368ل 1اظ اثتسا اخوبع هٌمَل تب آذط ثحث ظي )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 فطائس االغَل ض٘د هطتضٖ اًػاضٕ
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     ػوَهٖ ًَع زضؼ:  1ًبم زضؼ:انَل فمِ ترههٖ 

 -پ٘كٌ٘بظ:               ؾبػت حًَضٕ 88ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس: تؼساز ٍ

 زضؼ:اّساف 

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (156ل 1اظ اثتسا تب الفهل الثبلث فٖ االخعاء )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍ فطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هسضس٘ي رلسٕ چاج راهؿِ 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

  ساٗطضطٍح كفاِٗ
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   ػوَهًَٖع زضؼ:    2ًبم زضؼ: انَل فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِتسلظ تز 

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (1اظ االخعاء تب الومهس الثبًٖ فٖ الٌَاّٖ )آذط ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلسٕ چاج راهؿِ هسضس٘ي 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

 ساٗطضطٍح كفاِٗ
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     ػوَهًَٖع زضؼ:    3ًبم زضؼ: انَل فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِتسلظ تز هثاحث 

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (178ل 2و٘ط ٗطخوغ الٖ ثؼى افطازُ )جًاظ الومهس الثبًٖ فٖ الٌَاّٖ تب تؼم٘ت الؼبم ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلسٕ چاج راهؿِ هسضس٘ي 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

  ساٗطضطٍح كفاِٗ
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     ػوَهًَٖع زضؼ:               4ًبم زضؼ: انَل فمِ ترههٖ 

 -پ٘كٌ٘بظ:ؾبػت حًَضٕ                88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (2اظ تؼم٘ت الؼبم ثًو٘ط ٗطخغ الٖ ثؼى افطازُ تب اثتسإ الومهس الؿبثغ فٖ االنَل الؼولِ٘ )آذط ج

 حصف٘بت: 

 نفحِ 43( ٗؼٌٖ 387تب ل  344ل  2زل٘ل اًؿساز )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلسٕ چاج راهؿِ هسضس٘ي 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

  ساٗطضطٍح كفاِٗ
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     ػوَهًَٖع زضؼ:     5ًبم زضؼ: انَل فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 (212ل3االؾتهحبة )جاظ الومهس الؿبثغ فٖ االنَل الؼولِ٘ تب تٌجْ٘بت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلسٕ چاج راهؿِ هسضس٘ي 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

 ساٗطضطٍح كفاِٗ
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     ػوَهًَٖع زضؼ:     6ترههٖ  ًبم زضؼ: انَل فمِ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث تخصصٖ ٍ آرإ ػو٘ك اصَل فمِ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍ هتَى والس٘ه اصَل فمِ

 سطفػل زضؼ:

 

 اظ تٌجْ٘بت االؾتهحبة تب آذط وتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلسٕ چاج راهؿِ هسضس٘ي 3 -هٌاتؽ اغلٖ : كفاِٗ االغَل آذًَس هال هحوس كاغن ذطاساًٖ

 ؾثاسؿلٖ ظاضؾٖ سثعٍاضٕ 3-1هٌاتؽ فطؾٖ: ضطح ٍ تؿل٘ك كفاِٗ االغَل 

 هٌتْٖ السضاِٗ )هطٍد(

  ساٗطضطٍح كفاِٗ



 - 12 - 

     ػوَهًَٖع زضؼ:                   1پ٘ف ً٘بظ ترههٖ ًبم زضؼ: فمِ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 

 (252ل 1الوؿألِ التبؾؼِ ؾت الوؤهٌ٘ي )ج اظ اثتسإ هحطهِ تب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

 ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهٖ ًَع زضؼ:  2پ٘ف ً٘بظ ترههٖ ًبم زضؼ:فمِ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88زضؾٖ: ؾبػبت    ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 

 (88ل 3هىبؾت هحطهِ اظ الٌَع الربهؽ تب االهط الطاثغ الؿبم الوؼبَبُ ثحؿت لهس الوتؼبَ٘٘ي )ج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ زضؼ)اغلٖ ٍفطؾٖ(:
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

  ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهٖ َع زضؼ:ً             3ًبم زضؼ:فمِ ترههٖ پ٘كٌ٘بظ

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 

 ( 3جآذط)قطائٍ الؼَي٘ي وؼبَبُ تبالاظ الؿبم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ زضؼ)اغلٖ ٍفطؾٖ(:
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 )حائطٕ(هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز 

 ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهًَٖع زضؼ:               1ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 والس٘ه فمْٖآضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى 

 سطفػل زضؼ:

 

 (248ل 4اظ المَل فٖ قطائٍ الؼَي٘ي تب لَ اذجط الجبٗغ ثومساض الوج٘غ )ج

 حصف٘بت: 

 نفحِ  46( ٗؼٌٖ 152تب ل  187ل  4ث٘غ امّ الَلس )ج 

 نفحِ  8( ٗؼٌٖ 174تب ل  167ل  4ث٘غ الؼجس الدبًٖ )ج 

 نفحِ 11( ٗؼٌٖ 286تب ل  195ل  4ث٘غ الؼجس اٙثك )ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

  ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهًَٖع زضؼ:               2ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍ تؼساز

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 

 (4اظ لَ اذجط الجبٗغ ثومساضالوج٘غ تب اٍل ذ٘بضات )آذطج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 الؿمَز )حائطٕ(هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ 

 ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهًَٖع زضؼ:               3ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 ٍهتَى والس٘ه فمْٖآضٌاٖٗ تا ػثارات 

 سطفػل زضؼ:

 

 (188ل 5اظ اثتسإ ذ٘بضات تب هؿمُبت ذ٘بض الغجي )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

  ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهًَٖع زضؼ:                           4ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ 

 -:ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ  88ؾبػبت  زضؾٖ:             ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 (355ل 5ل فٖ هبِّ٘ الؼ٘ت )جاظ هؿمُبت ذ٘بض غجي تب المَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

  ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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     ػوَهًَٖع زضؼ:                                    5ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ   

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 88ؾبػبت  زضؾٖ:             ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍتؼساز  

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

 

 (129ل 6اظ المَل فٖ هبِّ٘ الؼ٘ت تب ّل الفؿد ٗحهل ثبلفؼل ووب ٗحهل المَل )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة )ض٘د اًػاضٕ(

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

  ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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    ػوَهًَٖع زضؼ:                     6ًبم زضؼ:  فمِ ترههٖ 

 -پ٘كٌ٘بظ:       ؾبػت حًَضٕ         88ؾبػبت  زضؾٖ:         ٍاحس ًظطٕ 5ًَع ٍاحس:  ٍ تؼساز

 اّساف زضؼ:

 تسلظ تز هثاحث ضَُ٘ عزح ٍ ًمذ هثاحث ٍآرإ ػو٘ك فمْٖ

 آضٌاٖٗ تا ػثارات ٍهتَى والس٘ه فمْٖ

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(سطفػل زضؼ

 

 (6اظ ّل الفؿد ٗحهل ثبلفؼل ووب ٗحهل المَل تب آذط )آذط ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 )ض٘د اًػاضٕ(هٌاتؽ اغلٖ : الوكاسة 

 هٌاتؽ فطؾٖ: فمِ الؿمَز )حائطٕ(

 ضطٍح ٍ تؿل٘مات هكاسة
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  ًَع زضؼ: ترههٖ             هٌبثغ ٍ پ٘كٌ٘٘ٔ ػلَم لطآًًٖبم زضؼ: آقٌبٖٗ ثب هجبحث، 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 16 ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ 1ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

  گ٘زٕ تا وٌَى آضٌاٖٗ تا هثاحث اصلٖ، هٌاتغ ػوذُ ٍ پ٘طٌ٘ٔ ػلَم لزآًٖ اس اتتذإ ضىل

 سطفػل زضؼ:

 هجبحث انلٖ زض ػلَم لطآًٖ ٍ ًظطٗبت ػوسُّب،  هؼطفٖ قبذِ

 ّبٕ ػلَم لطآًٖ ًرؿت٘ي ًگبضـ

 تبضٗرچٔ ػلَم لطآًٖ ٍ ازٍاض آى ًعز فطٗم٘ي

 ّبٕ خبهغ زض ػلَم لطآًٖ  إ وتبة ٍ همبٗؿِ هؼطفٖ تَن٘فٖ

 آقٌبٖٗ ثب هدالت ترههٖ ػلَم لطآى

 )ثِ يو٘ؤ تىل٘ف زضؾٖ(

 

 

 

 

 

 

 

 

  :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

 ضاز  ّإ ؾلَم لطآًٖ: هحوس ؾلٖ هْسٍٕ س٘ط ًگاضش

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 التوْ٘س فٖ ؾلَم المطآى: هحوسّازٕ هؿطفت ضُ

 ٍاؾع ظازٓ ذطاساًٖ«: الوؿزن فٖ فمِ لغٔ المطآى ٍ سطّ تالغتِ»همسهٔ 

 ًاهٔ ؾلَم لطآى: اتطاّ٘ن الثال فطٌّگ

 السضاسات المطآً٘ٔ ؾٌس الط٘ؿٔ اإلهاهّ٘ٔ

 احج فٖ ؾلَم المطآى:  غثحٖ غالحهث

 هؿزن هػٌفات المطآى الكطٗن: ؾلٖ ضَاخ اسحاق

 ؾلَم المطآى: هحوس تالط حك٘ن

 …ّإ لطآًٖ ٍ زٗگط هزوَؾِ
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                              ًبم زضؼ: تبضٗد لطآى               

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 32ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت زضؾٖ:   2ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا و٘ف٘ت ًشٍل ٍ جوغ ٍ تذٍٗي لزآى وزٗن 

 سطفػل زضؼ:

 ٍحٖ 

 چگًَگٖ ًعٍل لطآى ٍ اؾجبة ًعٍل لطآى

 « ًعٍل المطآى ػلٖ ؾجؼٔ احطف»لطائت لطآى وطٗن ٍ ثطضؾٖ حسٗث 

 لطّاء لطآى وطٗن )لطّاء ؾجؼِ، تَاتط لطائبت(

 لطآى وطٗن زض ظهبى پ٘بهجط اوطم)ل(خوغ ٍ تسٍٗي 

 تدسٗس ٍ ًگبضـ ٍ تَح٘س ههبحف پؽ اظ پ٘بهجط)ل(  ) تَؾٍ ػلٖ)ع( ٍ ؾبٗطٗي(

 گصاضٕ، اػطاة، ذٍ ٍ ضؾن الرٍ( گصضٕ ثط تحَل زض  قَ٘ٓ ًگبضـ لطآى وطٗن )ًمُِ

 هؼٌبٕ ؾَضُ ٍ آِٗ، ٍ ٍخِ تطت٘ت ؾَض ٍ قوبضگبى ؾََض ٍ آٗبت

 ضؾٖ آى زض آٗبت(هىٖ ٍ هسًٖ ثَزى ؾَض )ٍ ثط

 

 

 

 

 
 

  :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

 تاضٗد لطآى: هحوس ّازٕ هؿطفت ضُ

 الث٘اى: آٗت اهلل ذَئٖ ضُ

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 تاضٗد المطآى: اتَؾثساهلل ظًزاًٖ

 تاضٗد لطآى:  ضاه٘اض

 تحَث فٖ تاضٗد المطآى ٍ ؾلَهِ: اتَالفضل ه٘طهحوسٕ

 ضاّ٘يتاضٗد المطآى:  ؾثسالػثَض 

 ضٌاذت لطآى:  س٘س ؾلٖ كوالٖ زظفَلٖ

 تاضٗد لطآى كطٗن:  هحوستالط حزتٖپػٍّطٖ زض

 تاضٗد لطآى : س٘س ضضا هؤزب
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                          )اػدبظ( 1ػلَم لطآًٖ ًبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 64ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت زضؾٖ:   4ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

  آضٌاٖٗ تا ٍجَُ اػجاس لزآى وزٗن

 سطفػل زضؼ:

  
 تؼطٗف اػدبظ ٍ فطق آى ثب وطاهت ٍ ؾحط

 ٍٗػگٖ ّبٕ اػدبظ ٍ ثطضؾٖ الَال زاًكوٌساى زضثبضٓ آى

ٍخَُ اػدبظ لطآى )اػدبظ ث٘بًٖ، اػدبظ ػلوٖ ، اػدبظ تكطٗؼٖ، اػدبظ ؾبذتبضٕ، اػدبظ 

 (…هحتَاٖٗ، اػدبظ َطٗمٖ ٍ 

 تحسّٕ ٍ ضاظ اػدبظ )ػسم نطفِ(

 ثطضؾٖ وتجٖ وِ زضثبضٓ اػدبظ المطآى ًگبقتِ قسُ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

  :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

 ؾلَم لطآًٖ)تحج اؾزاظ(: هحوس ّازٕ هؿطفت ضُ

 االتماى فٖ ؾلَم المطآى)تحج اؾزاظ(: سَ٘طٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:  

 : هحوسّازٕ هؿطفت ضُ 6ٍ 4ٍ5ؾلَم المطآى رلس  التوْ٘س فٖ

 پػٍّطٖ زض اؾزاظ ؾلوٖ لطآى: هحوسؾلٖ ضضاٖٗ اغفْاًٖ

 الث٘اى: آٗت اهلل ذَٖٗ ضُ

 اؾزاظ المطآى: ضافؿٖ

 اؾزاظ المطآى: تالالًٖ

 كتاتطٌاسٖ اؾزاظ لطآى: هحوسؾلٖ ضضاٖٗ كطهاًٖ

 اؾزاظ المطآى: هػطفٖ هسلن
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                         بلت لطآى()ان 2ػلَم لطآًٖ   ًبم زضؼ:

 1ػلَم لطآًٖ پ٘كٌ٘بظ:ؾبػت حًَضٕ    32ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت زضؾٖ:  2ًَع ٍاحس:  ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت تحل٘لٖ اصالت لزآى، ٍ تزرسٖ ضثْات هزتثظ تا آى 

 سطفػل زضؼ:

  
 هفَْم قٌبؾٖ ٍ الؿبم تحطٗف ٍ الَال زض اٗي ظهٌِ٘

 پ٘كٌ٘ٔ ثحث تحطٗف ٍ الَال ٍ زٗسگبّْبٕ لطآى پػٍّبى 

 ثطضؾٖ تبضٗرٖ ؾالهت لطآى اظ تحطٗف )وتبثت، ههبحف ٍ لطائبت( 

 ثطضؾٖ ضٍاٖٗ ؾالهت لطآى اظ تحطٗف

 ثطضؾٖ لطآًٖ ؾالهت لطآى اظ تحطٗف

 زالٗل ػملٖ ؾالهت لطآى ٍ پبؾد ثِ قجْبت هربلفبى

 

 

 

 

 

 

  :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

 غ٘أً المطآى ؾي التحطٗف: هحوسّازٕ هؿطفت ضُ

 الث٘اى فٖ تفس٘ط المطآى: آٗت اهلل ذَٖٗ ضُ

 ًعاّت لطآى اظ تحطٗف: رَازٕ آهلٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 حمائك ّاهّٔ حَل المطآى الكطٗن: س٘س رؿفط هطتضٖ ؾاهلٖ 

 المطآى ٍ زؾإٍ التحطٗف: ضسَل رؿفطٗاى

 الوسضست٘ي: س٘س هطتضٖ ؾسكطٕالمطآى الكطٗن ٍ ضٍاٗات 

 همسهٔ آالء الطحوي: ض٘د هحوس رَاز تالغٖ

 : هػثاح ٗعز1ٕلطآى ضٌاسٖ، د 

 سالهٔ المطآى ؾي التحطٗف:  ًزاضظازگاى

 ٍحٖ ضٌاسٖ: سؿ٘سٕ ضٍضي
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                                                   )ظثبى لطآى (3ػلَم لطآًٖ ًبم زضؼ: 

 2ػلَم لطآًٖ  ؾبػت حًَضٕ   پ٘كٌ٘بظ: 32ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت زضؾٖ: 2ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

  تث٘٘ي الگَٕ گفتواى ٍح٘اًٖ لزآى وزٗن

 سطفػل زضؼ:

 هفَْم ظثبى ٍ ظثبى قٌبؾٖ

ّب )ظثبى وٌبٖٗ، ظثبى ضهعٕ، ظثبى توث٘لٖ، ظثبى  ّبٕ گًَبگَى ٍ هالن هطظثٌسٕ آى ظثبى

 إ...( اؾَُضُ

 اضتجبٌ ظثبى ٍ زٗي زض حَظُ ّبٕ گًَبگَى

 ضّ٘بفت ّبٕ ظثبى زٗي زض غطة ٍ خْبى اؾالم

 ظثبى قٌبؾٖ زض هتَى تفؿ٘طٕ

 هفبز ظثبى لطآى زض ؾَُح ٍاغُ ّب، آٗبت

 ضٍـ وكف ظثبى لطآى

 هؼٌبقٌبؾٖ ٍ ّطهٌَت٘ه فْن لطآى

 ٍٗػگٖ ّبٕ ظثبى قٌبذتٖ لطآى

 

 

 

 

  :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

  تحل٘ل ظتاى لطآى ٍ ضٍش ضٌاسٖ فْن آى: هحوستالط سؿ٘سٕ ضٍضي

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 هفَْم الٌع: ًػط حاهس اتَظٗس

 تٌالض ًوا ٗا غ٘ة ًوَزُ: هحوساه٘ي احوسٕ

 هماالتٖ زضتاضٓ ظتاى ٍ ظتاى ضٌاسٖ، هحوس ضضا تاطٌٖ

 ظتاى زٗي، ؾثاؼ ؾلٖ ظهاًٖ

 ظتاى زٗي: همالِ 2هزلِ پ٘ام حَظُ ضواضُ 

 زضآهسٕ تط ّطهٌَت٘ك: احوس ٍاؾػٖ

 77، هزلِ لثسات پائ٘ع ٍ ظهستاى 21-22هزلِ پػٍّطْإ لطآًٖ ضواضُ 

 هثاًٖ ٍ ضٍش ّإ تفس٘ط لطآى: ؾثاسؿلٖ ؾو٘س ظًزاًٖ

 لطآى زض لطآى : رَازٕ آهلٖ
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                                               )هحىن ٍ هتكبثِ( 4ػلَم لطآًٖ ًبم زضؼ: 

 3ػلَم لطآًٖ  ؾبػت حًَضٕ   پ٘كٌ٘بظ: 32ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت زضؾٖ:  2ًَع ٍاحس: ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت هفَْم هحىن ٍ هتطاتِ ٍ ضَ٘ٓ تأٍٗل ٍ ارجاع هتطاتْات تِ هحىوات 

 سطفػل زضؼ:

  
 هفَْم قٌبؾٖ هحىن ٍ هتكبثِ ٍ آضاء نبحت ًظطاى

 اًَاع ٍ ػَاهل تكبثِ

 زؾتِ ثٌسٕ آٗبت هتكبثِ زض لطآى 

 ضٍـ تكر٘م هحىوبت ٍ هتكبثْبت

 ّب( اضخبع هتكبثْبت ثِ هحىوبت )ضٍقْب ، ًوًَِ

تأٍٗل آٗبت هتكبثِ )هفَْم قٌبؾٖ تأٍٗل ٍ تفبٍت آى ثب تفؿ٘ط، قطاٍٗ ٍ يَاثٍ تأٍٗل آٗبت 

 ّب( لطآى، ًوًَِ

 حىوت ٍخَز هتكبثْبت زض لطآى

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ٍفطؾٖ()اغلٖ هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ: 

 : هحوس ّازٕ هؿطفت ضُ 3التوْ٘س فٖ ؾلَم المطآى د

  ضٍش ّإ تأٍٗل لطآى: هحوسكاغن ضاكط

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 ضُ الو٘عاى)رعء سَم(: ؾالهِ طثاطثاٖٗ 

 تفس٘ط هَضَؾٖ(: ؾثساهلل رَازٕ آهلٖ  1لطآى زض لطآى)د

 ؾلَم المطآى: هحوستالط حك٘ن

 االتماى: سَ٘طٖ 
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  ترههًَٖع زضؼ:                                                            قجْبت لطآًٖ ٍ ًمس آى ًبم زضؼ:

 4ػلَم لطآًٖ پ٘كٌ٘بظ:     ؾبػت حًَضٕ 64بػبت زضؾٖ:ٍاحس ًظطٕ   ؾ 4ًَع ٍاحس: تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 لزآى وزٗن آضٌاٖٗ تا ضثْات هغزح پ٘زاهَى لزآى وزٗن ٍ ًمذ آى در جْت دفاع اس ساحت 

 سطفػل زضؼ:

 پ٘كٌِ٘٘ تبضٗرٖ قجْبت لطآًٖ ٍ آقٌبٖٗ ثب هٌبثغ زض اٗي ثبضُ

 قجْبت پ٘طاهَى ٍح٘بًٖ ثَزى لطآى

 قجْبت پ٘طاهَى تأث٘ط پصٗطفتي لطآى اظ فطٌّگ ظهبًِ )ظثبى، ػمبٗس، اضظقْب، آضهبًْب(

 قجْبت پ٘طاهَى اذتالف ٍ تٌبلى زض لطآى

 تبضٗرٖ ٍ ازثٖ زض لطآىقجْبت پ٘طاهَى هؿبئل ػلوٖ، 

 ّبٕ لطآًٖ قجْبت هطثٌَ ثِ لهِ

 قجْبت هطثٌَ ثِ همبٗؿِ لطآى ٍ ػْسٗي

 قجْبت هؿتكطلبى زضثبضٓ ٍحٖ

 ههبزض ازػبٖٗ لطآى ٍ تأث٘طپصٗطٕ آى اظ تَضات ٍ اًد٘ل

 ثطضؾٖ ازػبٕ تٌبلى زض آٗبت لطآى

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ّازٕ هؿطفت ضُضثْات ٍ ضزٍز: هحوس 

 لطآى ٍ فطٌّگ ظهاًِ: هحوسؾلٖ اٗاظٕ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 ضثْات حَل المطآى ٍ تفٌ٘سّا: لاضٖ ؾٌاٗٔ

 زفاؼ ؾي المطآى: ؾثسالطحوي تسٍٕ

 هٌاّل الؿطفاى: هحوسؾثسالؿػ٘ن العضلاًٖ

 المطآى ٍ التَضآ، اٗي تتفماى ٍ اٗي ٗفتطلاى: حسي الثاش

 هستططلاى ٍلطآى: هحوس حسي ظهاًٖ

 تحل٘ل ظتاى لطآى: سؿ٘سٕ ضٍضي

 ٍحٖ ضٌاسٖ: سؿ٘سٕ ضٍضي
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    ًَع زضؼ:  ترههٖ ًبم زضؼ: هؿتكطلبى ٍ هُبلؼبت لطآًٖ هؼبنط        

 ؾبػت حًَضٕ  پ٘كٌ٘بظ: قجْبت لطآًٖ 32زضؾٖ:ٍاحس ًظطٕ   ؾبػبت  2َع ٍاحس:   ً تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 تزٗي ضثْات آًْا درتارٓ لزآى آضٌاٖٗ تا پذٗذٓ استطزاق لزآًٖ ٍ ًمذ ٍ تزرسٖ هْن 

 سطفػل زضؼ:

 تؼطٗف ٍ تبضٗرچِ پ٘ساٗف اؾتكطاق

 اّساف ٍ اًگ٘عُ ّبٕ لطآى پػٍّٖ ذبٍضقٌبؾبى

 پػٍّٖ ذبٍضقٌبؾبى ّبٕ لطآى ثطضؾٖ حَظُ

 تطٗي هؿتكطلبى ٍ آثبض ػلوٖ آًبى آقٌبٖٗ ثب ثطخؿتِ

 هثجتَهٌفٖ فؼبل٘ت ّبٕ هؿتكطلبى ثط اًسٗكِ هؿلوبًبى ٍ ضؾبلت زاًكوٌساى اؾالهٖتأث٘طات 

 تبضٗد لطآى ٍ قجْبت هؿتكطلبى زض هَضز وتبثت، تسٍٗي، اذتالف لطائبت ٍ ههبحف

 ثطذٖ هَيَػبت لطآى هَضز تَخِ هؿتكطلبى

 ّبٕ آى هُبلؼبت لطآًٖ هؼبنط ٍ حَظُ

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ضٌاسٖ غطت٘اى: هحوس حسي ظهاًٖ ضٌاسٖ ٍ اسالم ضطق

 هستططلاى ٍ لطآى: هحوس حسي ظهاًٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 تاضٗد المطآى: اتَؾثساهلل ظًزاًٖ

 فطٌّگ اسالم ضٌاساى ذاضرٖ: حس٘ي ؾثساللْٖ ذَضٍش

 فطٌّگ كاهل ذاٍضضٌاساى: ؾثسالطحوي تسٍٕ

 ضطق ضٌاسٖ: ازٍاضز سؿ٘س

 هحوس لطةالوستططلَى ٍ االسالم: 

 االسالم ٍ ضثْات الوستططل٘ي: فؤاز كاغن همسازٕ

 آضاء الوستططلَى حَل المطآى ٍ تفس٘طُ: ؾوطتي اتطاّ٘ن ضضَاى

 ضثْات ٍ ضزٍز: هحوسّازٕ هؿطفت ضُ

 هحوس زض اضٍپا: هٌَ٘ غو٘وٖ

 ٍحٖ ضٌاسٖ تطث٘مٖ: هحوستالط سؿ٘سٕ ضٍضي

 زفاؼ ؾي المطآى: ؾثسالطحوي تسٍٕ
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     ترههًَٖع زضؼ:  هفطزات ٍ هفبّ٘ن لطآى        ًبم زضؼ:  

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت  زضؾٖ:     ٍاحس ًظطٕ  2ًَع ٍاحس: تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت تزادف، اضتزان، ٍجَُ ٍ ًظائز، لغات دخ٘ل، ٍ هؼٌاضٌاسٖ لزآى 

 سطفػل زضؼ:

 ٍٗػگْ٘بٕ ظثبًٖ هفطزات لطآى

 ٍاغگبى غ٘ط حدبظٕ، غ٘ط ػطثٖ، غطٗت المطآى، ٍخَُ ٍ ًظبئط، تطازف ٍ اقتطانآقٌبٖٗ ثب 

 ّبٕ لطآًٖ آقٌبٖٗ ثب وتت هؼبخن ٍ فطٌّگ

 ٍاغگبى ول٘سٕ:

 (…ٍاغگبى ذساقٌبؾٖ: )فبَط، اهلل، ػعٗع، ؾجحبى، ضحوت، لَ٘م، ٍ 

 (…ٍاغگبى پ٘بهجط قٌبؾٖ:)ًجٖ، ضؾَل، ّسٕ، ثكطٕ، اًصاض، ٍحٖ، ثؼثت، ًعٍل ٍ 

 (…گبى هؼبز قٌبؾٖ )حكط، ل٘بهت، ثطظخ، ؾبػٔ، ثَاة، اخط ٍٍاغ

 (…ّبٕ اًؿبى قٌبؾٖ: )ثكط، اًؿبى، ًفؽ، ضٍح، ػمل، للت، فؤاز، ٍ ٍاغُ

 (…ّبٕ اذاللٖ: )تَثِ،حت،ذك٘ت،ذَف،تعوِ٘،اذالل،اؾطاف، اٗوبى، فؿك، اثن ٍ  ٍاغُ

 (… ّبٕ ؾ٘بؾٖ اختوبػٖ: )ػسل، ظلن، نلح، ٍالٗت، حح، لتل، ػْس، ٍ ٍاغُ

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 الوفطزات فٖ غطٗة المطآى: ضاغة اغفْاًٖ

 ٍاغُ ضٌاسٖ لطآى: غالهؿلٖ ّواٖٗ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 رلس( : فطٌّگستاى ازب ؾطتٖ هػط 2هؿزن الفاظ المطآى ) 

 ظازٓ ذطاساًٖ الوؿزن ف٘لغٔ المطاى ٍ سطّ تالغتِ: ٍاؾع

 ؾالهؿلٖ ّواٖٗزضسٌاهٔ هفطزات لطآى: 

 كلوات المطآى: غالح ؾػ٘وِ تطرؤ  س٘س حس٘ي س٘سٕ تاؾٌَاى )ٍاغگاى كل٘سٕ لطآى(

 هفطزات لطآى: حو٘س هحوسٕ

 هفاّ٘ن اذاللٖ لطآى: اٗعٍتسَ

 التحم٘ك فٖ كلوات المطآى: حسي هػطفَٕ

 كتة ٍرَُ ٍ ًػائط
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    ترههَٖع زضؼ: ً                                      تبضٗد ػهط ًعٍل    ًبم زضؼ:

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:  64ؾبػبت  زضؾٖ: ٍاحس ًظطٕ   4ًَع ٍاحس:   ٍتؼساز 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت فضإ تارٗخٖ، اجتواػٖ، فزٌّگٖ ػصز ًشٍل ٍ ارتثاط آى تا آٗات لزآى وزٗن 

 سطفػل زضؼ:

 

 خعٗطٓ ػطثؿتبى زض ػْس ًعٍل خغطاف٘بٖٗ ٍ اختوبػٖ ٍ اًؿبًٖ قجِّبٕ  ٍٗػگٖ

 ازٗبى ٍ آزاة ٍ ضؾَم قجِ خعٗطُ زض ػهط ًعٍل

 ثبفت ؾ٘بؾٖ ٍ تطو٘ت لسضت زض خبهؼِ هىِ زض ػهط ًعٍل

 پ٘بهجط)ل( اظ تَلس تب ثؼثت

 تبضٗد اؾالم زض زٍضٓ هىّٖ ٍ هطاحل آى ٍاؾجبة ًعٍل آٗبت زض اٗي هطاحل

 زٍضٓ هسًٖ ٍ هطاحل آى ٍاؾجبة ًعٍل آٗبت زض اٗي هطاحل تبضٗد اؾالم زض

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ًػاز تاضٗد تحل٘لٖ غسض اسالم: زكتط غالهحس٘ي ظضگطٕ

 پ٘اهثطٕ ٍ تؿخت، پ٘اهثطٕ ٍ اًمالب، پ٘اهثطٕ ٍ حكَهت: رالل السٗي فاضسٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 فاضسٖ السٗي اًمالب تكاهلٖ اسالم: رالل

 الوفػّل فٖ تاضٗد الؿطب لثل االسالم: رَاز ؾلٖ

 س٘طٓ ضسَل ذسا: ضسَل رؿفطٗاى

 الػح٘ح هي س٘طٓ ضسَل األؾػن: رؿفط هطتضٖ ؾاهلٖ

 تاضٗد ٗؿمَتٖ

 س٘طٓ اتي ّطام
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   ترههًَٖع زضؼ:                      تبضٗد تفؿ٘ط لطآى وطٗن ًبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ    2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت تارٗخ پ٘ذاٗص ػلن تفس٘ز ٍ تذٍٗي ٍ تغَر آى ٍ اّنّ وتة تفس٘زٕ 

 سطفػل زضؼ:

 آغبظ تفؿ٘ط زض ػهط پ٘بهجط)ل(

 اّو٘ت ٍ پ٘كٌِ٘ تفؿ٘ط

اهبم ثبلط)ل(، ٍ اظ ازٍاض تحَل تفؿ٘ط )زٍضٓ پ٘بهجط)ل(،  پؽ اظ ضحلت پ٘بهجط)ل( تب ػهط 

 ظهبى اهبم ثبلط)ل( تب پبٗبى زٍضٓ هؼهَه٘ي)ل((

 اّن هٌبثغ تفؿ٘طٕ ق٘ؼِ ٍؾٌٖ

تفؿ٘ط زض ػهطتسٍٗي )ًرؿت٘ي هسٍى ٍ ؾ٘ط تسضٗدٖ گؿتطـ ثحث ّبٕ ترههٖ زض تفؿ٘ط تب 

 ػهط حبيط(

ّبٕ زٗگط آهسُ  : هجبحث هطثٌَ ثِ تفؿ٘ط هأثَض ٍ تفؿ٘ط اختْبزٕ زض يوي ؾطفهل1تصوط 

 ت.اؾ

: تالـ قَز وِ ثِ نَضت ػولٖ ٍ وبضگبّٖ، زض لبلت هجبحث خعئٖ ٍ ثِ نَضت 2تصوط 

 تىل٘ف پػٍّكٖ آقٌبٖٗ نَضت پصٗطز.

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 آضٌاٖٗ تا تاضٗد تفس٘ط ٍ هفسطاى: حس٘ي ؾلَٕ هْط

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوسّازٕ هؿطفت ضُ

 ح٘اتْن ٍ هٌْزْن: س٘سهحوسؾلٖ اٗاظٕالوفسطٍى 

 تاضٗد تفس٘ط: ؾثس الَّاب طالماًٖ

 طثمات هفسطٗي ض٘ؿِ: ؾم٘مٖ ترطاٗطٖ

 تاضٗد تفس٘ط: تاتاٖٗ

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوسحس٘ي شّثٖ

 :س٘سهحوستالط حزتٖ« همالِ زض تاضٗد تفس٘ط ٍ ًحَ  3» همالِ اٍل اظ كتاب: 

 هٌاّذ التفس٘ط: هػطفٖ غازق الزٌَٖٗ
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    ترههًَٖع زضؼ:          ّبٕ تفؿ٘طٕ ّب ٍ گطاٗف ضٍـًبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت  زضؾٖ:   ٍاحس ًظطٕ  2ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 ّإ ّز ٗه ّاٗوختلف تفس٘ز لزآى ٍ هشاٗا ٍ ٍٗژگٖ ّا  ٍ گزاٗص آضٌاٖٗ تا رٍش 

 سطفػل زضؼ:

 

 ضٍقْب ٍ گطاٗكْبٕ تفؿ٘طٕهفَْم قٌبؾٖ 

 ّبٕ آًْب ّبٗتفؿ٘ط لطآى ثِ لطآى، ضٍاٖٗ، ػملٖ ـ اختْبزٕ ٍ ًوًَِ ضٍـ

 ّبٕ آًْب ّبٕ والهٖ، ازثٖ، ػطفبًٖ، ػلوٖ، اختوبػٖ، فمْٖ ٍ فلؿفٖ ٍ ًوًَِ گطاٗف

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ّإ تفس٘طٕ: حس٘ي ؾلَٕ هْط ّا ٍ گطاٗص ضٍش

 تفس٘طٕ: ؾلٖ اكثط تاتاٖٗ هكاتة

 (: ضضاٖٗ اغفْا2ًٖهٌطك تفس٘ط لطآى )د

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 ضٌاسٖ تفس٘ط لطآى: ؾلٖ اكثط تاتاٖٗ ٍ ّوكاضاى ضٍش

 ّإ تفس٘ط لطآى: ؾثاسؿلٖ ؾو٘س ظًزاًٖ هثاًٖ ٍ ضٍش

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوسّازٕ هؿطفت ضُ

 همسهٔ تفس٘ط تسٌ٘ن: رَازٕ آهلٖ

 هحوسحس٘ي شّثٖ التفس٘ط ٍ الوفسطٍى:

 هٌاّذ فٖ التفس٘ط: الزٌَٖٗ

 الوصاّة االسالهِ٘ فٖ تفس٘ط المطآى: گلس تسْ٘ط

 الوثازٕ الؿاهِ لتفس٘ط المطآى الكطٗن: هحوسحس٘ي ؾلٖ الػغ٘ط

 ّإ تفس٘ط لطآى: س٘سضضا هؤزب ضٍش
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      ترههًَٖع زضؼ:            انَل ٍ لَاػس تفؿ٘طًبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 64ػبت  زضؾٖ:  ؾب   ٍاحس ًظطٕ 4ًَع ٍاحس:  تؼساز ٍ

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا ضَاتظ ٍ لَاػذ تفس٘ز لزآى وزٗن 

 سطفػل زضؼ:

 هفَْم قٌبؾٖ تفؿ٘ط 

 ػلل اذتالف هفؿطاى

 تفؿ٘ط ثِ ضإٔ

 قطائٍ  تفؿ٘ط ٍ هفؿط

 زاللت ّبٕ والهٖ زض تفؿ٘ط ثِ لَاػسهطثٌَ

 ثبهثبلْبٍ تُج٘مبت آى ٍاًَاع ؾ٘بق ثِ لَاػسهطثٌَ

 لَاػس هطثٌَ ثِ فًبٕ ًعٍل

 لَاػس هطثٌَ ثِ خبٗگبُ ضٍاٗبت ٍ هؿلوبت زٌٖٗ زض تفؿ٘ط

 لَاػس هطثٌَ ثِ ػمل زض تفؿ٘ط

 زضتفؿ٘ط ثكطٕ زؾتبٍضزّبٕ ثِ لَاػسهطثٌَ

 «اػلٖ، هدبزلِخوؼِ، هٌبفمَى، هله، حسٗس، »ّبٕ  تُج٘ك لَاػس ٗبز قسُ ثط ٗىٖ اظ ؾَضُ

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ضٍش تفس٘ط لطآى: هحوس ضرثٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوسحس٘ي شّثٖ

 لَاؾس التفس٘ط لسٕ الط٘ؿٔ ٍ السٌٔ: هحوسفاكط ه٘ثسٕ

 اغَل التفس٘ط للكتاب اهلل الوٌ٘ط: ذالس ؾثسالطحوي ؾك

 همسهِ تفس٘ط تسٌ٘ن: رَازٕ آهلٖ

 همسهِ تفس٘ط آٙء الطحوي: هحوسرَاز تالغٖ

 همسهِ تفس٘ط غافٖ: هالهحسي ف٘ض كاضاًٖ

 (: زكتط ضضاٖٗ اغفْا1ًٖهٌطك تفس٘ط لطآى )د

 االتماى فٖ ؾلَم المطآى: رالل السٗي سَ٘طٖ

 همسهِ فٖ اغَل التفس٘ط: تمٖ السٗي تي ت٘وِ٘

 لاًَى تفس٘ط: س٘سؾلٖ كوالٖ زظفَلٖ

 َؾٖ: هػطفٖ هسلنهثاحج فٖ التفس٘ط الوَض

 اغَل التفس٘ط: رالل السٗي سَ٘طٖ
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    ترههًَٖع زضؼ:                               )تفؿ٘ط اثطٕ( 1تفؿ٘ط ًبم زضؼ: 
 انَل ٍ لَاػس تفؿ٘ط ؾبػت حًَضٕ       پ٘كٌ٘بظ:  32زضؾٖ: ؾبػبتٍاحس ًظطٕ 2تؼساز ًٍَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 ّإ آى ًوًَِآضٌاٖٗ تا هثاًٖ تفس٘ز اثزٕ ٍ  

 سطفػل زضؼ:

 ٍاغُ قٌبؾٖ تفؿ٘ط هأثَض

 اًَاع تفؿ٘ط هأثَض ٍ حدّ٘ت آى

 ازلِ َطفساضاى هىتت تفؿ٘طٕ ضٍاٖٗ هحى ٍ ازلِ هربلفبى

 هَيؼگ٘طٕ پ٘بهجط)ل(ٍ اّل الج٘ت)ع(زضثبضٓ تفؿ٘ط ضٍاٖٗ هحى

 اهت٘بظات ٍ وبؾتٖ ّبٕ تفبؾ٘ط ضٍاٖٗ

 آؾ٘ت قٌبؾٖ تفؿ٘ط ضٍاٖٗ

 اّن تفبؾ٘ط ق٘ؼِ ٍ ؾٌٖثطضؾٖ ٍ همبٗؿٔ 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 (: هحوس ّازٕ هؿطفت ض2ُالتفس٘ط ٍ الوفسطٍى فٖ حَتِ المط٘ة )د

 هحوس ّازٕ هؿطفت ضُ«:  التفس٘ط الزاهؽ االحطٕ»همسهٔ 

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوسحس٘ي شّثٖ

 هْط ضٍش ّا ٍ گطاٗص ّإ تفس٘طٕ: حس٘ي ؾلَٕ

 : ؾلٖ اكثط تاتا1ٖٗهكاتة تفس٘طٕ د

 هثاًٖ ٍ ضٍش ّإ تفس٘ط لطآى: ؾثاسؿلٖ ؾو٘س ظًزاًٖ

 الوصاّة االسالهِ٘ فٖ تفس٘ط المطآى: رَاز سپْط

 ضٍش ّا ٍ هكاتة تفس٘طٕ: هحوسؾلٖ ضضاٖٗ اغفْاًٖ

 تفاس٘ط غافٖ، ًَضالخمل٘ي، الثطّاى، طثطٕ، السض الوٌخَض، كٌعالسلائك

 آس٘ة ضٌاسٖ تفاس٘ط هؿػَه٘ي: پاٗاى ًاهٔ آلإ ضستوٖضٍش ضٌاسٖ ٍ 
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      ترههًَٖع زضؼ:                       )تفؿ٘ط خبهغ( 2تفؿ٘ط ًبم زضؼ:  

 1تفؿ٘ط ؾبػت حًَضٕ        پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ   2تؼساز  ًٍَع ٍاحس:  

 اّساف زضؼ:

 ّإ آى ًوًَِآضٌاٖٗ تا هثاًٖ تفس٘ز جاهغ ٍ  

 سطفػل زضؼ:

 

 هفَْم ٍ ٍٗػگْ٘بٕ تفؿ٘ط خبهغ

 پ٘كٌ٘ٔ تفؿ٘ط اختْبزٕ خبهغ

 اًَاع تفؿ٘ط اختْبزٕ خبهغ

 ضٍـ هفؿط زض اٗي ًَع تفؿ٘ط

 ثطضؾٖ ٍ همبٗؿٔ اّن تفبؾ٘ط اختْبزٕ خبهغ اظ ق٘ؼِ ٍ ؾٌّٖ

 اهت٘بظات ٍ وبؾتٖ ّبٕ تفؿ٘ط اختْبزٕ خبهغ

 ثطضؾٖ اّن تفبؾ٘ط ق٘ؼِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ :

 (: هحوس ّازٕ هؿطفت ض2ُالتفس٘ط ٍ الوفسطٍى فٖ حَتِ المط٘ة )د 

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوس حس٘ي شّثٖ

  هٌاتؽ فطؾٖ:

 (: هحوس ّازٕ هؿطفت ض2ُالتفس٘ط ٍ الوفسطٍى فٖ حَتِ المط٘ة )د

 التفس٘ط ٍ الوفسطٍى: هحوس حس٘ي شّثٖ
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  هْبضت ث٘بًٖع زضؼ:  ًَ          )ثب گطاٗف اذاللٖ ـ تطث٘تٖ( 1تفؿ٘ط تطت٘جٖ وبضگبُ ًبم زضؼ: 

 1ٍ2تفؿ٘ط  پ٘كٌ٘بظ:     ؾبػت حًَضٕ  32ػبت  زضؾٖ:  ؾب  ٍاحس ػول2ٖتؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 توزٗي تذتز در آٗات اخاللٖ ٍ تزت٘تٖ لزآى 

 تؼاهل ػٌٖ٘ تا هتَى تفاس٘ز تزت٘ثِٖ اخاللٖ ـ تزت٘تٖ 

 وسة تجزتِ در تحل٘ل ٍ هماٗسٔ آرإ تفس٘زٕ ٍ هْارت ارائِ آى 

 سطفػل زضؼ:

 

تحم٘ك پ٘طاهَى چٌس آٗٔ هؼ٘ي اذاللٖ ٍ تطث٘تٖ ثب هكبٍضٓ زاًف پػٍّبى ثب اؾتبز ٍ اضائٔ آى 

 زضوالؼ

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ :

 هي ّسٕ المطآى: هحوس تمٖ هسضسٖ 

 تفس٘ط ًَض: هحسي لطائتٖ

 تفس٘ط ًوًَِ: هكاضم ض٘طاظٕ ٍ روؿٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 ضُ الو٘عاى: ؾالهِ طثاطثاٖٗ 

 تفس٘ط ضاٌّوا: ّاضوٖ ضفسٌزاًٖ ٍ ّوكاضاى

 تفس٘ط هزوؽ الث٘اى: طثطٕ

 كطف االسطاض: ه٘ثسٕ

 گاهٖ فطاسَٕ تطت٘ت اسالهٖ: ذسطٍ تالطٕ

 لطآى ٍ حسٗج : ضضا فطّازٗاىتطت٘ت زض 

 هؿاضف اذاللٖ لطآى: هػثاح ٗعزٕ
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 هْبضت ث٘بًًَٖع زضؼ:    )ثب گطاٗف اختوبػٖ ـ ؾ٘بؾٖ( 2وبضگبُ تفؿ٘ط ًبم زضؼ: 

 1وبضگبُ تفؿ٘ط ؾبػت حًَضٕ  پ٘كٌ٘بظ:  32بػبت  زضؾٖ:  ؾ  ٍاحس ػولٖ 2ازًٍَع ٍاحس: تؼس

 اّساف زضؼ:

 ـ س٘اسٖ لزآىتوزٗي تذتز در آٗات اجتواػٖ  

 اجتواػٖ ـ س٘اسٖ تؼاهل ػٌٖ٘ تا هتَى تفاس٘ز تزت٘ثٖ

 وسة تجزتِ در تحل٘ل ٍ هماٗسٔ آرإ تفس٘زٕ 

 سطفػل زضؼ:

 

ؿ٘بؾٖ ثب هكبٍضٓ زاًف پػٍّبى ثب اؾتبز ٍ اضائٔ آى ك پ٘طاهَى چٌس آٗٔ هؼ٘ي اختوبػ٘ـتحم٘

 زضوالؼ 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 ضُ ؾالهِ طثاطثاٖٗالو٘عاى: 

 تفس٘ط ضاٌّوا: ّاضوٖ ضفسٌزاًٖ ٍ ّوكاضاى 

 غالل المطآى: س٘س لطة فٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 تفس٘ط الكاضف:هحوس رَاز هغٌِ٘

 هي ٍحٖ المطآى: فضل اهلل

 هي ّسٕ المطآى: هسضسٖ

 الوٌاض: ضض٘س ضضا

 ًوًَِ: هكاضم ض٘طاظٕ ٍ ّوكاضاى

 پطتَئٖ اظ لطآى: طالماًٖ

 طٌطإٍتفس٘ط الزَاّط: 

 تفس٘ط لاسوٖ 

 ّإ ارتواؾٖ زض لطآى كطٗن: حاهس همسم سٌت

 راهؿِ ٍ تاضٗد اظ هٌػط لطآى: هػثاح

 راهؿِ ٍ تاضٗد : ضْ٘س هطْطٕ
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  غ٘طحًَضٕ وبضگبَّٖع زضؼ:  ً     )ثب گطاٗف والهٖ ـ اػتمبزٕ( 3وبضگبُ تفؿ٘ط ًبم زضؼ: 
 2وبضگبُ تفؿ٘ط پ٘كٌ٘بظ:                      -ؾبػبت  زضؾٖ:           ٍاحس وبضگبّٖ  2تؼساز  ًٍَع ٍاحس:  

 اّساف زضؼ:

 توزٗي تذتز در آٗات والهٖ ـ اػتمادٗمزآى 

 تؼاهل ػٌٖ٘ تا هتَى تفاس٘ز تزت٘ثٖ والهٖ ـ اػتمادٕ

 وسة تجزتِ در تحل٘ل ٍ هماٗسٔ آرإ تفس٘زٕ

 سطفػل زضؼ:

اػتمبزٗجب هكبٍضٓ حًَضٕ ّط ٗه اظ زاًف  تسٍٗي همبلٔ تفؿ٘طٕ پ٘طاهَى چٌس آٗٔ هؼ٘ي واله٘ـ

 پػٍّبى ثب اؾتبز ثِ ََض خساگبًِ )ّط زاًف پػٍُ ؾِ ًَثت(

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 تفس٘ط تث٘اى: ض٘د طَسٖ

 ضُ الو٘عاى: ؾالهِ طثاطثاٖٗ

 تفس٘ط تسٌ٘ن: رَازٕ آهلٖ

 التفس٘طالكث٘ط: فرط ضاظٕ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 كالهٖ:  ضٍحاًٖتفس٘ط 

 هزوؽ الث٘اى: طثطسٖ

 هَسَؾٔ الؿمائس االساله٘ٔ:ضٗطْطٕ، تطًزكاض ٍ ّوكاضاى

 تفس٘ط الكطاف: ظهرططٕ

 تفس٘ط المطآى الؿػ٘ن: هالغسضا

 پ٘ام لطآى : هكاضم ض٘طاظٕ

 هحاضطات فٖ اإللّْ٘ات: سثحاًٖ

 هٌطَض راٍٗس: سثحاًٖ
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 وبضگبّٖ غ٘طحًَضٕ َع زضؼ:ً                         )ثب گطاٗف فمْٖ( 4وبضگبُ تفؿ٘ط ًبم زضؼ: 

 3وبضگبُ تفؿ٘ط پ٘كٌ٘بظ:                      -ؾبػبت  زضؾٖ:              ٍاحس وبضگب2ّٖتؼساز  ًٍَع ٍاحس:  

 اّساف زضؼ:

 توزٗي تذتز در آٗات فمْٖ لزآى 

 تؼاهل ػٌٖ٘ تا هتَى تفاس٘ز فمْٖ

 آرإ تفس٘زٕوسة تجزتِ در تحل٘ل ٍ هماٗسٔ 

 سطفػل زضؼ:

 

تسٍٗي همبلٔ تفؿ٘طٕ پ٘طاهَى چٌس آٗٔ هؼ٘ي فمْٖ ثب هكبٍضٓ حًَضٕ ّط ٗه اظ زاًف 

 پػٍّبى ثب اؾتبز ثِ ََض خساگبًِ )ّط زاًف پػٍُ ؾِ ًَثت( ظٗط ًظط اؾتبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 زضٍؼ توْ٘سّٗٔ فٖ آٗات األحكام: اٗطٍاًٖ

 الزاهؽ األحكام المطآى:لططثٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 كٌعالؿطفاى: فاضل همساز

 هسالك األفْام : فاضل رَاز

 فمِ المطآى: لطة ضاًٍسٕ

 فمِ المطآى: ٗعزٕ

 آٗات االحكام: اتي ؾطتٖ

 آٗات األحكام تطث٘مٖ: فاكط ه٘ثسٕ

 آٗات األحكام: رػاظ

 آٗات األحكام: رعاٗطٕ
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 ترههًَٖع زضؼ:                                       انَل ٍ هجبًٖ تفؿ٘ط هَيَػٖ ًبم زضؼ: 

 - ؾبػت حًَضٕ        پ٘كٌ٘بظ: 32بت  زضؾٖ: ؾبػ  ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا هثاًٖ، اصَل ٍ ضَ٘ٓ تفس٘ز هَضَػٖ 

 سطفػل زضؼ:

 انَل ٍ لَاػس تفؿ٘ط هَيَػٖ

 تهسٗمٖ تفؿ٘ط هَيَػٖهجبًٖ 

 ضٍقْب ٍ آؾ٘ت قٌبؾٖ تفؿ٘ط هَيَػٖ

 ّبٕ تفؿ٘ط هَيَػٖ ًوًَِ

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 الوسذل الٖ التفس٘ط الوَضَؾٖ: هَحس اتطحٖ

 تفس٘ط هَضَؾٖ: رل٘لٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 هثاحج فٖ التفس٘ط الوَضَؾٖ: هػطفٖ هسلن

 غسضالوسضسٔ المطآً٘ٔ: هحوستالط 

 التفس٘ط الوَضَؾٖ ت٘ي الٌػطٗٔ ٍ التطث٘ك: غالح ؾثسالفتاح الرالسٕ

 ؾلَم المطآى: هحوستالط حك٘ن

 الوؿزن الوفْطؼ لوؿاًٖ المطآى الؿػ٘ن: هحوستاسن ضضسٕ العٗي

 فطٌّگ هَضَؾٖ تفاس٘ط: هطكع فطٌّگ هؿاضف لطآى

 فطٌّگ لطآى: اكثط ّاضوٖ ضفسٌزاًٖ

 هٌطَض راٍٗس: رؿفط سثحاًٖ

 لطآى: هحوستمٖ هػثاح ٗعزٕ هؿاضف

 همسهٔ كتاب ظى زض آٌٗٔ رالل ٍ روال:رَازٕ آهلٖ

 پ٘ام لطآى : هكاضم

 تفس٘ط هَضَؾٖ:رَازٕ آهلٖ
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  ًَع زضؼ: ترههٖ                      ًبم زضؼ: تفؿ٘ط هَيَػٖ آٗبت االحىبم
 هجبًٖ تفؿ٘ط هَيَػٍٖ  انَل٘كٌ٘بظ:پؾبػت حًَضٕ 64زضؾٖ:ؾبػبت  ٍاحسًظطٕ 4ٍاحس: تؼسازًٍَع

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا ًحَُ استٌثاط احىام اس آٗات الْٖ 

 سطفػل زضؼ:

ثطضؾٖ آٗبت هطثٌَ ثِ ػجبزت )نالت، ظوبت، ذوؽ، نَم، حح، خْبز، اهط ثِ هؼطٍف ٍ ًْٖ 

 اظ هٌىط(

 ثطضؾٖ آٗبت هطثٌَ ثِ هؼبهالت )ًىبح ٍ اًَاع آى، هَاضٗث، حسٍز، لهبل ٍ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(زضؼهٌاتؽ 
 زضٍؼ توْ٘سّٗٔ فٖ آٗات األحكام: اٗطٍاًٖهٌاتؽ اغلٖ : 

 آٗات األحكام تطث٘مٖ:  فاكطه٘ثسٕ

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 ظتسٓ الث٘اى: هحمك اضزت٘لٖ  

 آٗات األحكام: رعاٗطٕ 

 فمِ المطآى: لطة ضاًٍسٕ

 الزاهؽ ألحكام المطآى:  لططثٖ  

 آٗات األحكام: اتي ؾطتٖ 

 رػاظآٗات األحكام: 

 آٗات األحكام: ضاًِ چٖ

 كٌعالؿطفاى: فاضل همساز

 هسالك االفْام: فاضل همساز 

 آٗات األحكام تطث٘مٖ: فاكط ه٘ثسٕ
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   ترههًَٖع زضؼ:     تفؿ٘ط هَيَػٖ آٗبت الؼمبئس                      ًبم زضؼ: 
 هجبًٖ تفؿ٘ط هَيَػٖانَل ٍ  پ٘كٌ٘بظ: ؾبػت حًَض64ٕزضؾٖ: ػبتبؾ ٍاحس ًظطٕ 4تؼسازًٍَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا هثاًٖ والهٖ لزآى وزٗن 

 سطفػل زضؼ:

 ّبٖٗ اظ : گعٗسُ

 ذساقٌبؾٖ زض لطآى

 اًؿبى قٌبؾٖ زض لطآى

 پ٘بهجطقٌبؾٖ زض لطآى

 هؼبزقٌبؾٖ زض لطآى

 قٌبؾٖ زض لطآى وْ٘بى

 قٌبؾٖ زض لطآى اهبم

 ّساٗت ٍ ايالل زض لطآى

 

 

 

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 هؿاضف لطآى: هػثاح ٗعزٕ

 پ٘ام لطآى: هكاضم ض٘طاظٕ

 هٌطَض راٍٗس: سثحاًٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 هؿاضف لطآى : هحوس ّازٕ هؿطفت ضُ

 االلْ٘ات: رؿفط سثحاًٖ

 (: رَازٕ آهل13ٖضٌاسٖ زض لطآى )تفس٘ط هَضَؼ د هؿطفت

 فطٌّگ ؾماٗس اسالهٖ : زاض الحسٗج

 ؾثساهلل ًَضٕاًساى ضٌاسٖ زض لطآى: 

 تفاس٘ط هَضَؾٖ لطآى كطٗن
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  ترههًَٖع زضؼ:                                تفؿ٘ط هَيَػٖ آٗبت األذالقًبم زضؼ: 
 انَل ٍ هجبًٖ تفؿ٘ط هَيَػٖ :پ٘كٌ٘بظػت حًَضٕ   ؾب 64بػبت زضؾٖ:ؾ ٍاحس ًظطٕ 4ًٍَع ٍاحس:تؼساز

 اّساف زضؼ:

  ّإ اخاللٖ لزآى وزٗن اصَل ٍ ضَُ٘

 سطفػل زضؼ:

 تؼطٗف اذالق

 هجبًٖ اذاللٖ لطآى

 انَل اذالق زض لطآى

 قٌبؾٖ زض لطآى اًؿبى

 ّبٕ تأث٘طگصاضٕ اذاللٖ زض هربَجبى ضٍـ

 اذالق فطزٕ ٍ اختوبػٖ ٍ ػجبزٕ

 اذالق ذبًَازُ

 اذالق حبووبى

 آفبت اذالق

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 رلس( 3اذالق زض لطآى: هػثاح ٗعزٕ )هٌاتؽ اغلٖ : 

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 اذالق زض لطآى:هكاضم ض٘طاظٕ

 ى:احوس تْطتٖ ذاًَازُ زض لطآ

 : رَازٕ آهلٖ 11هثاًٖ اذالق زض لطآى، تفس٘ط هَضَؾٖ د

 : رَازٕ آهلٖ 11هطاحل اذالق زض لطآى، تفس٘ط هَضَؾٖ د 

 : رَازٕ آهلٖ 15ٍ  14تفس٘ط اًساى تِ اًساى، تفس٘ط هَضَؾٖ، د

 المطآى:ؾثساللْسضٍظُزستَض االذالق فٖ 

 گاهٖ فطاسَٕ تطت٘ت اسالهٖ:  ذسطٍتالطٕ

 تؿل٘ن ٍ تطت٘ت زض لطآى ٍ حسٗج:ضضافطّازٗاى

 تفاس٘ط هَضَؾٖ لطآى كطٗن 
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 ترههًَٖع زضؼ:      )تبضٗد ٍ ههُلح الحسٗث( 1قٌبؾٖ انَل حسٗث بم زضؼ:ً

 -پ٘كٌ٘بظ:            ؾبػت حًَضٕ    64ؾبػبت  زضؾٖ:    ٍاحس ًظطٕ 4تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا س٘ز تغَر ٍ تذٍٗي حذٗث ٍ اصغالحات هتذاٍل ه٘اى هحذث٘ي ٍ ضزائظ ًمل ٍ پذٗزش رٍاٗات 

 ضٌاخت ٍٗژگْ٘إ جَاهغ حذٗثٖ ض٘ؼِ ٍ سٌٖ

 سطفػل زضؼ:

 ّب قٌبؾٖ حسٗث، ؾٌت، ذجط، اثط ٍ تمؿ٘وبت آى هفَْم

 حد٘ت ؾٌت پ٘بهجط ٍ ائوِ)ع(

 انُالحبت حسٗثٖاًَاع ٍ 

 قطائٍ تحول ٍ ًمل حسٗث

 آغبظ تسٍٗي حسٗث ٍهؿألِ هٌغ اظ تسٍٗي حسٗث

 ازٍاض حسٗث ًگبضٕ ق٘ؼِ ٍ ؾٌٖ اظ آغبظ تب وٌَى 

 ٍ ؾٌٖ  اّن وتت حسٗثٖ ق٘ؼِ هؼطفٖ

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 تاضٗد ؾوَهٖ حسٗج: هز٘س هؿاضفهٌاتؽ اغلٖ : 

 حسٗج ضٌاسٖ: ًػ٘طٕ

 الوماضى: هؤزبؾلن السضاٗٔ 

 اغَل الحسٗج:فضلٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 اضَاء ؾلٖ السٌٔ الوحوسٗٔ : اتَضِٗ

 رلس(: هسًٖ 2هٌاتؽ حسٗخٖ ض٘ؿِ )

 رَاهؽ حسٗخٖ ض٘ؿِ ٍ اّل سٌت: ًػ٘طٕ

 رَاهؽ حسٗج اّلٖ سٌت: هؿاضف

 لَاؾس التحسٗج: ؾالهِ لاسوٖ

 ؾلَم الحسٗج: غثحٖ غالح

 ٍف حسٌٖزضاسات فٖ الحسٗج ٍ الوحسح٘ي: ّاضن هؿط

 اغَل الحسٗج ٍ احكاهِ: رؿفط سثحاًٖ

 ؾلن السضاِٗ التطث٘مٖ: س٘س ضضا هؤزب

 تاضٗد حسٗج : هؤزب

 تاضٗد حسٗج : ًػ٘طٕ
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   ترههًَٖع زضؼ:              )ضخبل( 2قٌبؾٖ  انَل حسٗث ًبم زضؼ:

  1قٌبؾٖ: انَل حسٗث پ٘كٌ٘بظؾبػت حًَضٕ   32ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ تا ارسش وتة ٍ جَاهغ حذٗثٖ ٍ ً٘ش احادٗث اس رّگذر ضٌاخت رجال آى 

 سطفػل زضؼ:

 تؼطٗف ٍ تمؿ٘وبت ػلن ضخبل

 ّبٕ حسٗثٖ يطٍضت ضخَع ثِ ػلن ضخبل زض ثطضؾٖ

 هؼبخن وتت ضخبلٖ ق٘ؼٖ ٍ ؾٌٖ

 و٘ف٘ت هطاخؼِ ثِ وتت ضخبل

 هؼبٗ٘ط ٍثبلت ٍ حؿي

 تَث٘ك ذبل

 ػبمتَث٘مبت 

 لَاػس ضخبلٖ تؼبضو اضظق٘بثٖ ضاٍٗبى

 ثطضؾٖ ؾٌسٕ وتت اضثؼِ ق٘ؼِ اظ ًظط ضخبل ضٍاٗت ٍ ًمل آى

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 اغَل ؾلن الطرال: زكتط ؾثسالْازٕ فضلٖ

 زاًص ضرال اظ زٗسگاُ اّل سٌت : ؾثسالطضا ظٗثاٖٗ ًػاز

 اٗطٍاًٖزضٍؼ توْ٘سّٗٔ فٖ المَاؾس الطرال٘ٔ: 

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 كل٘ات فٖ ؾلن الطرال: رؿفط سثحاًٖ

 همسهِ تٌم٘ح الومال: هاهماًٖ

 ّإ كتة ضرال ؾػط حاضط همسهِ

 ظازُ ذطاساًٖ تط ضراٙٗت اهلل ذَٖٗ ضُ همسهٔ آٗت اهلل ٍاؾع

 السٗي اتٖ الحاد َٗسف الوطظٕ همسهٔ تْصٗة الكوال: روال

 همسهِ هؿزن الطرال: آٗت اهلل ذَٖٗ ضُ

 اغَل ؾلن الطرال:زاٍضٕ
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    ترههًَٖع زضؼ:                                              فمِ الحسٗث ًبم زضؼ: 
 1ٍ2انَل حسٗث قٌبؾٖ ؾبػت حًَضٕ پ٘كٌ٘بظ: 32زضؾٖ:ؾبػبت   ٍاحس ًظطٕ 2تؼسازًٍَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 وارتزدٕ آضٌاٖٗ تا لساى حذٗث، تزرسٖ ضَاتظ تزداضت اس احادٗث تِ صَرت 

 سطفػل زضؼ:

 انَل ٍ لَاػس فمِ الحسٗث

 حسٗث زض ّط ٗه اظ هَيَػبت ظٗط ٍ ثطضؾٖ وبهل آًْب: 5اًتربة 

 اذالق ٍ تطث٘ت

 اػتمبزات

 خْبز

 اهطثِ هؼطٍف ٍ ًْٖ اظ هٌىط

 اّل وتبة

 ثِ يو٘ؤ تىل٘ف

 

 

 

 

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 هسؿَزٕ ضٍش فْن حسٗج: ؾثسالْازٕ

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 اغَل ٍ لَاؾس فمِ الحسٗج: هحوس حسي ضتاًٖ

 ّإ ًمس هتي حسٗج: زاٍز هؿواضٕ هثاًٖ ٍ ضٍش

 هطآٓ الؿمَل: ؾالهِ هحوس تالط هزلسٖ

 ضٍضٔ الوتم٘ي: ؾالهِ هحوس تمٖ هزلسٖ

 ضطح اغَل ٍفطٍؼ كافٖ: هالذل٘ل لعٌٍٖٗ

 ضطح اغَل كافٖ: هَلٖ غالح هاظًسضاًٖ

 ضاضطح اغَل كافٖ: هالغس

 ظازُ ّإ ًمس حسٗج زض كتة اضتؿِ: فتحِ٘ فتاحٖ هثاًٖ ٍ ضٍش
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       ترههًَٖع زضؼ:                          لَاػس فمًِبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت  زضؾٖ:  ٍاحس ًظطٕ       2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

  تزرسٖ آًْاآضٌاٖٗ تا تزخٖ اس لَاػذ فمْٖ ٍ 

 سطفػل زضؼ:

همسهِ )تؼطٗف ٍ ث٘بى لبػسٓ فمْٖ ـ فطق آى ّب ثب لبػسٓ انَلٖ، اّو٘ت لَاػس فمِ ٍ هؼطفٖ 

 هٌبثغ(

 لَاػس فمِ هسًٖ قبهل: 

 ـ  لبػسُ ًفٖ ػؿط ٍ حطج   ـ  لبػسُ اليطض

 ـ  لبػسُ يوبى ٗس ـ  لبػسُ حد٘ت ؾَق هؿلن

 ـ  لبػسُ غطٍض                        ـ لبػسُ اتالف

 ـ  لبػسُ اػطاو                        ـ لبػسُ تؿلٍ٘

 ـ  لبػسُ اؾمبٌ

 

 

 

 

 

 
 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 رلسٕ( : اٗطٍاًٖ 1زضٍؼ توْ٘سٗٔ فٖ المَاؾس الفمْ٘ٔ)

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 المَاؾس الفمْ٘ٔ: هكاضم ض٘طاظٕ

 الفمْ٘ٔ: فاضل همسازالمَاؾس 

 المَاؾس الفمْ٘ٔ: تزٌَضزٕ

 المَاؾس الفمْ٘ٔ: فاضل لٌكطاًٖ

 لَاؾس فمِ:  هػطفٖ هحممساهاز

 رلسٕ(: هحوستالط اٗطٍاًٖ 2زضٍؼ توْ٘سٗٔ فٖ المَاؾس الفمْ٘ٔ )
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      ترههًَٖع زضؼ:                        ول٘بت فمًِبم زضؼ: 

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 32زضؾٖ: ؾبػبت   ٍاحس ًظطٕ   2تؼساز  ًٍَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 آضٌاٖٗ ولٖ تا ادٍار ، هذاّة ٍ اتَاب فمْٖ

 سطفػل زضؼ:

آقٌبٖٗ ثب زاًف فمِ )فمِ ٍ اختْبز زض لغت ٍ انُالح، اختْبز هصهَم، اختْبز هوسٍح، همسهبت 

 اختْبز، تدعّٕ زض اختْبز، ترُئِ ٍ تهَٗت(

 فمِ )لطآى، ؾٌت، اخوبع، ػمل(هٌبثغ چْبضگبًٔ 

 هٌبثغ فطػٖ فمِ ًعز اّل ؾٌت )ل٘بؼ، اؾتحؿبى، اؾتهالح، ػطف(

 اثَاة فمِ ق٘ؼِ ٍ هجبحث آى 

ازٍاض فمِ اهبهِّ٘ )زٍضٓ اٍل: تكطٗغ، زٍضٓ زٍم: تفؿ٘ط ٍ تج٘٘ي، زٍضٓ ؾَم: قىَفبٖٗ اختْبز، 

هدسز هدتْساى، زٍضٓ ّفتن: زٍضٓ چْبضم: ووبل اختْبز، زٍضٓ پٌدن: ضوَز، زٍضٓ قكن: ًًْت 

اؾت٘الٕ اذجبضٗبى، زٍضٓ ّكتن: ػهط اػتسال ٍ تىبهل اختْبز، زٍضٓ ًْن: تؼو٘ك ٍ تَؾؼٔ هجبحث ٍ 

 اٍج گ٘طٕ اختْبز، زٍضٓ زّن: ػهط حبوو٘ت فمِ

آقٌبٖٗ ثب فمِ اّل ؾٌت )يطٍضت تَخِ ثِ فمِ اّل ؾٌت، ازٍاض فمِ اّل ؾٌت، آقٌبٖٗ ثب 

 َاة فمِ اّل ؾٌت(هصاّت فمْٖ اّل ؾٌت، اث

 

 

 

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 زضآهسٕ تط فمِ اسالهٖ : اسالهٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 هسذل ؾلن فمِ: اسالهٖ

 تاضٗد فمِ ٍ فمْا: گطرٖ

 تاضٗد التططٗؽ اإلسالهٖ: فضلٖ

 : فضلٖ 1زضٍؼ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ د 

 الوصاّة اإلساله٘ٔ الروسٔ: روؿ٘اظهؤلفاى

 الفمْاء: رؿفط سثحاًٖطثمات 
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   ػوَهٖ ًَع زضؼ:               لَاػس ظثبى ػطثٖ ثب تُج٘مبت لطآًٖبم زضؼ: ً

 -ؾبػت حًَضٕ       پ٘كٌ٘بظ:64ؾبػبت زضؾٖ: ػولٖ  –ٍاحس ًظطٕ  4تؼساز  ًٍَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 تمَٗت تٌ٘ٔ ػولٖ فزاگ٘ز در ضٌاخت ساختارّإ ادتٖ لزآى 

 سطفػل زضؼ:

 المطآى )قٌبذت هٌبثغ ٍ لَاػس اػطاة المطآى ٍ تدعِٗ ٍ تطو٘ت ًوًَِ ّبٕ لطآًٖ(اػطاة 

اؾلَة ّبٕ ث٘بًٖ ٍ ثسٗؼٖ لطآى )قبهل تكجِ٘، هدبظ، اؾتؼبضُ، وٌبِٗ، خٌبؼ ٍ فَانل آٗبت، 

 هطاػبت ًظ٘ط، َجبق، همبثلِ ٍ تىطاض(

 تحل٘ل ازثٖ )نطفٖ، ًحَٕ، ثالغٖ( ٗه ؾَضُ اظ لطآى

ّب زضثبضٓ ٍخَز تٌبؾت زض لطآى، ثطضؾٖ اًَاع تٌبؾت زض  )ثطضؾٖ زٗسگبُتٌبؾت آٗبت ٍ ؾَض 

 ّب( لطآى: زضٍى آِٗ، ه٘بى آٗبتِ زضٍى ؾَضُ، ه٘بى ؾَضُ

 آٗبت ّوبًٌس ٍ ٍخَز تٌبؾت آًْب

 

 

 

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 اؾطاب المطآى الكطٗن ٍ ت٘اًِ: هحٖ السٗي زضٍٗطٖ

 الكطاف: ظهرططٕ

 زضاسات السلَب المطآى الكطٗن: هحوستي ؾثسالرالك ؾػ٘وِ

 اسال٘ة الث٘اى: س٘سرؿفط حسٌٖ٘

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 الث٘اى: اتي االًثاضٕ

 اهالء ها هيّ تِ الطحوي: ؾُكثَطٕ

 االتماى فٖ ؾلَم المطآى: رالل السٗي سَ٘طٖ

 التػَٗط الفٌٖ: س٘س لطة

 ًػن السضض فٖ تٌاسة االٗات ٍ السَض: تماؾٖ

 ٌگٖ ٍ تٌاسة زض ساذتاض لطآى كطٗن: حسٌرطلاًّٖواّ

 تٌاسك السضض فٖ تٌاسة السَض: سَ٘طٖ
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  ػوَهًَٖع زضؼ:                    هجبًٖ ٍ هٌبثغ تطخؤ لطآى وطٗنًبم زضؼ: 

 -بػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ:ؾ32زضؾٖ: بػبتؾ  ٍاحس ًظط2ٕتؼساز  ًٍَع ٍاحس:  

 اّساف زضؼ:

 سثىْا، هثاًٖ ٍ لَاػذ تزجؤ لزآىآضٌاٖٗ تا  

 ّا ّإ هَجَد ٍ ضٌاخت تْتزٗي تزجوِ ًمذ تزجوِ

 سطفػل زضؼ:

 هفَْم قٌبؾٖ تطخوِ

 ّبٕ لطآى پ٘كٌ٘ٔ تطخوِ

هجبًٖ ٍ انَل تطخؤ لطآى )اهىبى تطخوِ، زالٗل ػسم اهىبى تطخوِ لطآى، هجبًٖ فمْٖ، 

 تفؿ٘طٕ ازثٖ ٍ والهٖ تطخوِ لطآى(

 لطآى يَاثٍ ٍ لَاػس تطخؤ

 قطاٍٗ هتطخن ٍ تأث٘ط آًْب زض تطخؤ لطآى

 ضٍقْب ٍ ؾجىْبٕ تطخؤ لطآى

 ّبٕ لطآى آؾ٘ت قٌبؾٖ تطخوِ

 

 

 

 

 

 

 
 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 هٌطك تطرؤ لطآى: هحوس ؾلٖ ضضاٖٗ اغفْاًٖ

 هٌاتؽ فطؾٖ:

 تطرؤ هفاّ٘ن تٌ٘ازٕ لطآى هز٘س: طاّطٓ غفاضظازُ

 : ؾم٘مٖ ترطاٗطٖ 5ٍ د 1ض٘ؿِ دطثمات هفسطاى 

 آئ٘ي تطروِ : حسي ّػتطًػاز

 تاضٗد س٘ط تطرؤ لطآى: رَاز سلواًٌ٘ػاز

 ضٍش ؾلوٖ زض تطروِ ٍ تفس٘ط لطآى: حسي هػطفَٕ
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     ػوَهًَٖع زضؼ:                1فلؿفِ ًبم زضؼ:

 -پ٘كٌ٘بظ:ؾبػت حًَضٕ                32ؾبػبت  زضؾٖ: ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت استذاللٖ هسائل هْن فلسفٖ تِ هٌظَر تحى٘ن هثاًٖ اػتمادٕ

 سطفػل زضؼ:

 الف( هجبحث همسهبتٖ فلؿفِ 

 ؾ٘طتفىطفلؿفٖ اظآغبظ تب زٍضاى هؼبنط

 هجبًٖ انُالحٖ ػلن ٍفلؿفِ

 فلؿفِ ٍ ػلَم

 هَيَع ٍ هؿبئل فلؿفِ

 هجبزٕ ٍّسف فلؿفِ

 ضٍـ تحم٘ك زضفلؿفِ

 فلؿفِ ٍػلَم زٗگطضاثُِ 

 يطٍضت فلؿفِ

 ة(قٌبذت قٌبؾٖ

 تؼطٗف اّو٘ت ٍ تبضٗرچِ ٕ ثحث قٌبذت قٌبؾٖ-1

 ثساّت انَل قٌبذت قٌبؾٖ-2

 الؿبم قٌبذت-3

 ػلن حهَلٖ-4

 الؿبم هفبّ٘ن ولٖ-5

 حؽ گطائٖ-6

 ًمف ػمل ٍحؽ زضتهَضات-7

 ًمف ػمل ٍحؽ زضتهسٗمبت-8

 اضظـ قٌبذت-9

 لٖاضظق٘بثٖ لًبٗبٕ حمَلٖ ٍ اذال-18

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 زضؼ اٍل 21تال٘ف آٗت اهلل هػثاح ،«  آهَظش فلسفِ»

 طالب هَغفٌس زض اٗي هثاحج تِ ًػطات ضْ٘س هطْطٕ ٍ ضْ٘س غسض هطارؿِ ًواٌٗس.
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     ػوَهًَٖع زضؼ:                      2فلؿفًِبم زضؼ:

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 32ؾبػبت  زضؾٖ: ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت استذاللٖ هثاحث هْن فلسفٖ تِ هٌظَر تحى٘ن هثاًٖ اػتمادٕآضٌاٖٗ 

 سطفػل زضؼ:

 ػلت ٍهؼلَل )هفَْم ػلت، و٘ف٘ت آقٌبٖٗ شّي ثب آى ٍ تمؿ٘وبت( -1

 حت٘بج ثِ ػلت(نل ػل٘ت )اّو٘ت ٍهفبز انل، هالن اا -2

 هكرهبت ػلت ٍ هؼلَل( ضاُ قٌبذت آى ٍ ضاثُِ، ضاثُِ ػل٘ت ) حم٘مت -3

 ضاُ قٌبذتي ػلتْبٕ هبزٕ( ضاثُِ ػل٘ت زض هبزٗبت ) هٌكب اػتمبز ثِ ػل٘ت زض اهَض هبزٕ ٍ -4

 ثمبء هؼلَل( ،ثِ ػلت )تالظم ٍتمبضى ػلت ٍهؼلَلٍاثؿتگٖ هؼلَل  -5

 لبػسُ الَاحس( هؼلَل )ؾٌر٘ت ٍ هٌبؾجبت ػلت ٍ -6

 تؿلؿل( ٍ)زٍض احىبم ػلت ٍهؼلَل  -7

 ػلت فبػلٖ )الؿبم آى ،اضازُ ٍاذت٘بض( -8

 غبٗت ٍػلت غبئٖ( ،ووبل ٍذ٘ط،ػلت غبئٖ )افؼبل اذت٘بضٕ -9

 ّسفوٌسٕ خْبى -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌثؽ اغلٖ: 

 41 تا 31آهَظش فلسفِ )هثاحج ؾل٘ت ( اظ زضؼ 

 ٍاستاز ضْ٘س هطْطٕ اضائِ ه٘سّس.استاز هطالة ضاتا تَرِ تِ ًػطات ؾالهِ طثاطثائٖ 

 :فطؾٖهٌثؽ 

 ًْاِٗ الحكوِ ؾالهِ طثاطثائٖ-1

 پاٍضلٖ ّإ اغَل فلسفِ ٍضٍش ضئال٘سن-2

  



 - 53 - 

     ػوَهًَٖع زضؼ:                   3فلؿفِ ًبم زضؼ:

 -ؾبػت حًَضٕ               پ٘كٌ٘بظ: 32ؾبػبت  زضؾٖ: ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز  ًٍَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 ضٌاخت استذاللٖ هسائل هْن فلسفٖ تِ هٌظَر تحى٘ن هثاًٖ اػتمادٕ

 سطفػل زضؼ:

 ٖ(ٖ ٍلوّثطّبى اًّ -ثطّبى ػملٖ-ضاُ ّبٕ قٌبذت ذسا)فُطٕ -1

 اثجبت ٍاخت الَخَز )ثطاّ٘ي اثجبت ٍاخت(-2

 تَح٘س )هؼبًٖ تَح٘س، ثؿبَت(-3

 خجط ٍتفَٗى(افبيِ ٍخَز، ًفٖ  ضثَث٘ت ٍ تَح٘س افؼبلٖ )تَح٘س زضذبلم٘ت ٍ-4

 نفبت الْٖ )حسٍز قٌبذت ذسا ،نفبت ثجَتِ٘ ٍؾلجِ٘، شاتِ٘ ٍؾلجِ٘(-5

 نفبت شاتِ٘ )ح٘بت ،ػلن ٍلسضت(-6

 نفبت فؼلِ٘ )ؾوغ ،تىلن،اضازُ، حىوت(-7

 ػلت غبئٖ ،ّسفساضٕ ذسإ هتؼبل( ّسف آفطٌٗف )ّسف ٍ-8

 لسض، اذت٘بض اًؿبى( لسض الْٖ )لًب ٍ لًب ٍ-9

 ضاظ قط( َم ذ٘ط ٍ قط ،تحل٘ل فلؿفٖ ذ٘ط ٍ قط،ذ٘ط ٍ قط خْبى)هفْ-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌثؽ اغلٖ:

 71تا 61اظ زضؼ 2د آهَظش فلسفِ

 استاز هطالة ضا تا تَرِ تِ ًػطات ؾالهِ طثاطثائٖ ٍ استاز ضْ٘س هطْطٕ اضائِ هٖ زّس.

 : فطؾٖهٌثؽ 

 ًْاِٗ الحكوِ ؾالهِ طثاطثائٖ-1

 فلسفِ ٍضٍش ضئال٘سن ضْ٘س هطْطٕپاٍضلٖ ّإ اغَل -2
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 ًَع زضؼ:هْبضتٖ ]العاهٖ[                                                  ػٍّف ٍ حَظُ ًبم زضؼ:پ

 پ٘كٌ٘بظ: ـ ؾبػت 24ٍاحس ًظطٕ، ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:
  

 

 

 سطفػل زضؼ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تاریخچِ پضٍّؼ در حَسُ ػلويِ-1

 جایگاُ پضٍّؼ در حَسُ-2

 كاركزدّاي پضٍّؾي در رعالت حَسٍیاى-3

 ارتثاط رعالت پضٍّؾي حَسٍیاى تا رعالت ّاي دیگز حَسٍي-4

 اّن فؼاليتْاي پضٍّؾي حَسُ ّاي ػلويِ در ادٍار هختلف-5

 ػَاهل رؽذ ٍ افَل پضٍّؾْاي حَسٍي-6

 ٍیضگيْاي رعالت پضٍّؾي حَسٍیاى در دٍرُ كًٌَي-7

 هْارتْا ٍ پيؾٌياسّاي ػلوي تزاي پضٍّؼ-8

 آعية ؽٌاعي پضٍّؼ در دٍرُ كًٌَي-9

 

 اصلي  : تْيِ خضٍُ

 فشػي :

 لشاهلكي) سٍؽ تحميك(  -ػِ كتبة ؿٌبػي   – 1

 ّبي پظٍّـي حَصُ  ّبي هختلف فصلٌبهِ ؿوبسُ – 4

 خَاد هحذثي –سٍؿْب  – 2

 ػجذالحويذ ٍاػغي –سٍؽ تحميك  – 2

 ّبي ػلوي ٍ هتَى احيبء ؿذُ  ّبي ثشخي اص هَػَػِ همذهِ – 5

 آييي ًبهِ دثيشخبًِ كتبة ػبل حَصُ  – 1

 ى(ّبي هٌتـش ؿذُ  دٍ تدليل اص ؿخصيتْبي حَصٍي ) دّْب ػٌَا يبدًبهِ – 7
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[        ًبم زضؼ: ضٍـ تحم٘ك ثب تأو٘س ثطضقتٔ تفؿ٘ط ٍ ػلَم لطآًٖ   
 -پ٘كٌ٘بظ:            ؾبػت حًَضٕ     32ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ: –ٍاحس ًظطٕ  2تؼساز ٍ ًَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 تفس٘ز ٍػلَم لزآى ٍ تِ وارگ٘زٕ آى آضٌاٖٗ تا اصَل ٍ رٍش تحم٘ك در هٌاتغ اسالهٖ تِ ٍٗژُ رضتِ

 سطفػل زضؼ:

 تؼطٗف تحم٘ك ٍ ههبزٗك هفَْهٖ آى

 اًَاع تحم٘ك ثِ اػتجبض پبٗبًِ، هؿألِ، فطاٌٗسٍ..

 إ( إ ٍ ػوَهٖ ٍوتبثربًِ ّبٕ تحم٘ك )فطزٕ ٍ گطٍّٖ ـ هكبّسُ قَُ٘

 ًبهٔ پػٍّكٖ َطح

 ّبٕ اؾتفبزُ اظ ضاٗبًِ ٍ اٌٗتطًت زض پػٍّف ضٍـ

ضؾبًٖ اؾالهٖ زض حَظٓ تفؿ٘ط ٍ  ّبٕ اَالح ّب، ًطم افعاضّب ٍ پبٗگبُ قٌبؾٖ وتبة آقٌبٖٗ ثب

 ػلَم لطآًٖ

 ٗبززاقت ثطزاضٕ  ضٍـ

 إ اضخبع ٍ اؾتٌبز آقٌبٖٗ ثب قَُ٘

 ثٌسٕ هُبلت ضٍـ زؾتِ

 ضٍـ تمطٗطًَٗؿٖ

 انَل ٍٗطاٗف

 اخعاء تحم٘ك

 آضاٖٗ نفحِ

 :)اغلٖ ٍفطؾٖ(هٌاتؽ زضؼ
 هٌاتؽ اغلٖ : 

 إ تا تأك٘س تط ؾلَم اسالهٖ: رَاز ًكًَام كتاتراًِ ضٍش تحم٘ك

 پػٍّٖ: فطاهطظ لطا هلكٖ اغَل ٍ فٌَى پػٍّص زض گستطٓ زٗي

 ًطم افعاض راهؽ التفاس٘ط: ضطكت ًطم افعاضٕ ًَض

 هٌاتؽ فطؾٖ: 

 آٗ٘ي ًگاضش: رؿفط ٗاحمٖ

 ًاهٔ تفاس٘ط: اٗاظٕ ضٌاذت

 زاض اًَاؼ ٍٗطاٗص: اتَالفضل ططٗمِ

 ت زض پػٍّطْإ زٌٖٗ: هطكع تحم٘مات كاهپَ٘تطٕ ًَضكاضتطز اٌٗتطً

 فطٌّگٌاهٔ ؾلَم لطآًٖ

 تَل٘سات هطكع تحم٘مات كاهپَ٘تطٕ ًَض
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[                                     ًبم زضؼ:وٌفطاًؽ )ؾرٌطاًٖ(

  ـ پ٘كٌ٘بظ:        ؾبػت24ٍاحس ًظطٕ، ػول٘ؿبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 
 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عخٌزاًي ػوَهي)آهَسؽي , الٌاػي , تزغيثي(  - 1

 هثاًي ٍ هفاّين عخٌَري: -الف 

  تؼشيفْبي هختلف ػخٌَسي 

 تدضيِ ٍ تحليل تؼشيفْبي ػخٌَسي 

 اّذاف گًَبگَى ػخٌَسي 

 هزاحل عخٌَري: -ب                       

   ؿخصيت ًبعك 

 هَضَع ػخي 

  ٌّشهٌذي ًبعك 

 آگبّي كبهل اص هحتَاي هَضَع ػخي 

   ِتشغيت ٍ تَخ 

 هشاحل ػخٌشاًي 

 ػَاهل هؤثز در عخٌَري: -ج

   ػَاهل هؤثش پيؾ اص ػخٌشاًي 

  ػَاهل هؤثش ٌّگبم ػخٌشاًي 

 ػَاهل هؤثش ثؼذ اص ػخٌشاًي 

 چگًَگي تْيِ هطالة ٍ هحتَاي عخٌزاًي: -د 

 همذهبت تْيِ هغبلت  

 سٍؽ تْيِ هغبلت 

 هَاًغ اثزگذار  -ُ 

 اجزاي آسهایؾي یک عخٌزاًي -ٍ 

 ارسؽياتي عخٌزاًي-س 
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 ٌاتؽ پ٘طٌْازٕه

 

 

 

 

 

  

 الف( هٌاتغ عخٌزاًي ػوَهي

 :اصلي 

دسثبسُ ػخي ٍ ػخٌَسي )پيـيٌِ , اًَاع ٍ ؿيَُ ّبي ػخٌَسي ٍ گفتگوَ( هحووذ ثوبلش ؿوشيؼتي      - 1
 1281ػجضٍاسي، ًـش ثَػتبى كتبة لن , 

 1272اصَل هجبدي ػخٌَسي , هحوذ ثبلش ؿشيؼتي ػجضٍاسي , دفتش تجليغبت اػالهي لن ,   - 2

 1281في خغبثِ , ػلي ًظشي هٌفشد , ًـش ًصبيح لن ,  - 3

 1271يي ػخٌشاًي , ديل كبسًگي , تشخوِ هْشداد هْشيي , ًـش آسيبى تْشاى آي - 4

 :فشػي 

آهوَصؽ گفتوبس , پول طاگوَ ,      - 4 1218آييي ػخٌَسي , هحوذ ػلي فشٍغي , ًـش صٍاس تْشاى ,  - 1
سيغَسيموب)في خغبثوِ( اسػوغَ , تشخووِ      - 2  1277تشخوِ ًيلَفش خَاًؼبسي , تْشاى , ًـش لمٌَع , 

 How toچگًَِ ػوخٌشاًي خوزاة اسا وِ كٌوين      - 2  1271ُ هلكي , ًـش الجبل تْشاى , دكتش پشخيذ

give aterrific presentation by kalish Karen     5 -  كبسى كبليؾ تشخوِ هؼؼَد كؼبيي
اصَل في خغبثِ , ػلي پبؿب صبلح , هؤػؼِ ٍػظ ٍ تجليو  اػوالهي ,    - 1  1281, تْشاى , ّوـْشي , 

ػخي ٍ تحوَل آفشيٌوي ,    - 8الجيبى ٍ التجييي , للدبحظ , الـشكة اللجٌبًية للكتبة  - 7  1222تْشاى , 
 9  1285گبهي دس ؿٌبخت سٍؿْبي تأثيش گزاسي ثش ارّبى , ػجبػؼلي اختشي , ًـش ثَػتبى كتبة لن , 

شاى , استجبط كالهي )تحليل هؼبًي ثيبى( خشالذس هيلش , تشخوِ ػلي ركبٍتي لشاگضلَ , ًـش ػشٍؽ تْو  -
 1281سٍؽ تجلي  , )اصَل , هجبًي ٍ غبلت ّب( سضب ػلي كشهي , ًـش افوك فوشدا , لون ,     - 11 1218

ًبعميي صثشدػت ٍ سٍؽ ًفَر آى ّب دس هشدم , ديل كبسًگي , تشخوِ دكتش ضيبء ػبلن صادُ , ًـش  - 11
ٍ سٍؽ  آداة ػخي , ثحث هختصشي دسثبسُ اصَل فوي خغبثوِ دس غوشة    - 14 1278صفبس تْشاى , 

آداة گفتگوَ ٍ   - 12  1228ّبي تبصُ ثشاي هدبلغ هجبحثِ اص ًظش سٍاًـٌبػي , صبلح ػلوي پبؿوب ,   
آهَصؽ في ػخي گفوتي , هظلوَهي    - 12 1278ًَس هحوذي ػلي , « ػبهل اثشثخـي كالم»ػخٌَسي 
 ثش ػوٌذ ػخي , دكتش ًبدس ٍصيي پَس , ًـش فشٍغي تْشاى   - 15  1274سخجؼلي , 

 ٌزاًي تخصصيب( هٌاتغ عخ

 :اصلي 
عخٌزاًي در ّوایؼ ّاي ػلوي , پزٍفغَر جَرج ام ّال , تزجوِ هحوَد خياطاى , ًؾز  – 1

 )در خصَؿ ًحَُ عخٌزاًي در ّوایؼ ّاي ػلوي ٍ آداب حضَر در آًْا( 1381حکيواى تْزاى , 

 :فشػي 
چگًَِ هغبلت خَد سا دس ّوبيؾ ّب اسا ِ كٌين   , پشٍفؼَس خَسج ام ّبل , تشخووِ حؼوي اثَالمبػووي ,     – 1

دسثبسُ ػخي ٍ ػخٌَسي )پيـيٌِ , اًَاع ٍ ؿويَُ ّوبي ػوخٌَسي ٍ     - 4   1284حؼٌؼلي هحجي , تْشاى , عجيت , 
ٍيظگي ّبي ػلوي ٍ ػولي ػوخٌَس  )ثخؾ دٍم  1281گفتگَ( هحوذ ثبلش ؿشيؼتي ػجضٍاسي, ًـش ثَػتبى كتبة لن , 

 , فشق خغبثِ ٍ ػخٌشاًي ػلوي , ػخٌشاًي آهَصؿي ٍ ...(         
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 عخٌزاًي تخصصي )ػلوي , اًتمال داًؼ ٍ اًذیؾِ( - 2

 فزق خطاتِ، عخٌزاًي ػلوي ٍتذریظ -الف 

 اصَل ارتثاط: -ب 

o هحتَاي ػلوي ػخٌشاًي 

o ِ اسا 

o ًتيدِ گيشي 

 عخٌزاًي:آهادُ عاسي  -ج

o   دػَت 

o آهبدُ ػبصي 

o ِ اسا 

 اًَاع عخٌزاًي: -د 

o اصَل كلي 

o  دليمِ اي 25ٍ  15,  5ػخٌشاًي 

o  ػخٌشاًي ػلوي , آهَصؿي 

o ػخٌشاًي دس ػوپَصيَم 

 ٍعایل آهَسؽي: -ُ 

o  ٍايت ثشد ٍ هبطيک ّبي سًگي 

o فيليپ چبست 

o پشٍطكتَس ٍ اٍُسِّذ 

o اػاليذ 

o اهكبًبت خذيذ سايبًِ اي 

o ... ٍ پبٍسپَيٌت 

 رٍػ ػزضِ پيام -ٍ 

 ؽيَُ تزخَرد تا عؤاالت: -س 

o ػؤاالت هتؼبلت ػخٌشاًي 
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ ]العاهٖ[                   ًبم زضؼ:آقٌبٖٗ ثب في ٍٗطاٗف

  ـ پ٘كٌ٘بظ:  ؾبػت16ٍاحس ًظطٕ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 

 :سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 :هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اّويت ٍیزایؼ - 1

 هْارتْاي ٍیزاعتار  -2

 اًَاع ٍیزاعتاري    - 3

 ػالئن ًگارػ –هحتَائي  –ادتي   - 4

 عثک ٍیزاعتاري   -5

 ّاي پزكارتزد ػزتي تِ فارعي تثذیل ٍاصُ  - 6

 ًبصح –ساٌّوبي ًگبسؽ ٍ ٍيشايؾ يبحمي اصلي : 

 فزػي :  

 اثَالحؼي ًدفي –غلظ ًٌَيؼين  – 1

 احوذ احوذي ثيشخٌذي –صثبى ًگبسؽ فبسػي  – 4

 احوذ ػويؼي –آييي ًگبسؽ  – 2

 هحوذخَاد ؿشيؼت –آييي ًگبسؽ  – 2

 ؿيَُ ًَيؼٌذگي ٍ ًگبسؽ – 5
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[                    ًبم زضؼ:ًمس )ؾٌدف , ؾطُ گعٌٖٗ , تدعِٗ ٍ تحل٘ل(

  ـ پ٘كٌ٘بظ:       ؾبػت 24ؾبػبت زضؾٖ:            ٍاحس ًظطٕ، ػول1ٖتؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 

 

 

 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

 

 تبسيخچِ ًمذ -1

 هجبًي ٍ هفبّين ًمذ -4

 هفَْم ًمذ 

 اّذاف ًمذ 

 ضزٍرت ًمذ 

 هؼيار ًمذ 

 للوزٍ ًمذ 

 رٍػ ًمذ 

 اًَاع ًمذ -2

  ًمذ هحتَایي 

  ؽکليًمذ صَري ٍ 

 ًمذ عاختاري 

  ( ِ1ًمذ اًذیؾ )ِجلغ 

  ( 1ًمذ عخٌزاًي )ِجلغ 

  ( 1ًمذ كتاب )ِجلغ 

  (2ًمذ هماالت ػلوي پضٍّؾي، تزٍیجي ٍ ػوَهي )ِجلغ 

 )ًمذ هکاتة) تاًمذ اًذیؾِ هالحظِ ؽَد 

  (1ًمذ آثار ٌّزي )ِجلغ 

  ( .... ٍ 1ًمذ آثار ادتي )ِجلغ 

 خلؼِ( 1چگًَگي ًَؿتي همبلِ ًمذ)  -2

 هكتجْبي اًتمبدي -5

 اخالق ًمذ -1
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 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :اصلي 

 جلذ رًِ ٍلگ تزجوِ عؼيذ ارتاب ؽيزاًي7تاریخ ًمذ جذیذ،  -1

 رٍػ ًمذ، ػلي صفایي حائزي -2

 چگًَِ ًمذ تٌَیغين ، دیَیذ ب پيزي تزجوِ دكتز هٌيزُ احوذ علطاًي -3

 ًمذ ٍ حميمت ، رٍالى تارت تزجوِ ؽيزیي دخت دليمياى -4

 ػول ًمذ، كاتزیي تلشي تزجوِ ػثاط هخثز -5

 هثاًي ٍ رٍؽْاي ًمذ ادتي، دكتز ًصز اهلل اهاهي -6

 ًمذ ٍ تصحيح هتَى ، هایل ّزٍي -7

 كليات رٍػ تاليف ٍ ًمذ ٍ اصالح ، لاعن صافي -8

 ًَیغٌذُ، ًمذ ٍ فزٌّگ جزج لَكاج تزجوِ اكثز هؼصَم تيگي -9

 ًمذ تکَیٌي ، لَعيي گلذ هي تزجوِ هحوذ تمي غياثي -11

 جَاى ، هتي ، هٌمذ ادٍارد عؼيذ تزجوِ اكثز افغزي -11

 هٌيِ الوزیذ  -12

 1381تَصيف، تثييي ًٍمذ: ٍچٌذگفتاردیگز ، كوال خغزٍي ، ًؾز اختزاى تْزاى   -13

 1377تحليل ًٍمذ فزاي ، ًَرتزٍج ، ًؾز ًيلَفز، تْزاى  -14

 :فشػي 

 آهَسػ ؽٌاخت - 2گفتاري در تارُ ًمذ گزاّام َّف تزجوِ ًغزیي پزٍیٌي  - 1

 4گفتاري در تارُ ًمذ دكتز ػلي ؽزیؼتي  - 3اًتمادي پائَلَ فزیزُ تزجوِ هٌصَرُ كاٍیاًي

 ًمذ ادتي ػثذ الحغيي سریي كَب - 5ًمذ ایذئَلَصي كوال خغزٍي  -
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ ]العاهٖ[                               ًبم زضؼ:هٌبظطُ

  ـ پ٘كٌ٘بظ:                ؾبػت 16ٍاحس ًظطٕ ، ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1ؼساز ٍ ًَع ٍاحس: ت

 اّساف زضؼ:

 

 

 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

 هٌبظشُ دس لغت ٍ اصغالح - 1

 همذهبت هٌبظشُ - 4

 اًَاع اػتذالل )ثب توشكض ثش ثشّبى ، خذل ٍ هغبلغِ( - 2

 هَسد اػتفبدُ دس همبم هٌبظشُ(هَاد اػتذالل )ثب توشكض ثش هَاد  - 2

 ّذف ٍ غبيت اص هٌبظشُ - 5

 خبيگبُ هٌبظشُ - 1

 اهَسي كِ ثبيذ دس هٌبظشُ سػبيت ؿَد)ثبيذ ّب ٍ ًجبيذ ّبي هٌبظشُ( - 7

 دػتَس الؼول اخشايي هٌبظشُ)عشح اخشايي ٍ ػوليبتي هٌبظشُ( - 8

 هَاسد گشيض ٍ ايؼتبدگي ثشسٍي هَضَع دس هٌبظشُ - 9

 ٍ هشاحل تحليل دس هٌبظشُ چگًَگي - 11

 هَاسد گشيض اص هَضَع  - 11 

 چگًَِ گشيض اص هَضَع سا اًدبم دّين - 14

 چگًَگي ايؼتبدگي سٍي هَضَع ثحث - 12

 ًكبت ٍ ظشايف تدشثي ٍاخاللي دس هٌبظشات - 12

 

 

 

 
 

 هٌبثغ اصلي:
 ػخي ٍ ػخٌَسي ، هحوذ ثبلش ؿشيؼتي ػجضٍاسي. دس ثبسُ 4. سٍؽ تجلي ، سضب ػلي كشهي    1
 . اػبع االلتجبع5. الدَّش الٌضيذ   2.هٌغك هظفش                        2
 

هٌبظشُ دس ساثغِ ثب هؼب ل ايذ َلَطي ،  هحوذي  -4داة هٌبظشُ ، صبلح ػلي پبؿب آ -1هٌبثغ فشػي:  
 هٌبظشات في االهبهِ - 2كتبة تَحيذ هفضل  -2سي ؿْشي 
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 ضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[َع زً                                                           ًبم زضؼ:هغبلُِ

 ـ پ٘كٌ٘بظ:     ؾبػت16ٍاحس ًظطٕ ، ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 في هغبلغِ-1

 تجييي ّبي هغبلغي )هغبلغِ ّبي غيش اػتذاللي(         الف( لفظي           ة( هؼٌَي  -4

 ادػبي ثذٍى اػتذالل -2

 هغبلغبت همبم ًمذ -2

 هغبلغبت همبم دفبع -5

 هغبلغبت صَسي –هغبلغِ دس اػتذالل  -1

 هغبلغبت ًبؿي اص پيؾ فشض ًبدسػت –هغبلغِ دس اػتذالل  -7

 هغبلغبت سثغي –هغبلغِ دس اػتذالل  -8

 

 هٌبثغ اصلي:
 هغالطات ، عيذ ػلي اصغز خٌذاى -1

 هغالطات ، هادعي پيزي -2

 هٌطك كارتزدي ، عيذ ػلي اصغز خٌذاى -3

 هٌطك هظفز -4

 هغالطات غيز صَري كپي ایزٍیٌگ ، تزجوِ رضا هحوذ سادُ -5

 عثشٍارياصَل ٍ هثادي عخٌَري ، هحوذ تالز ؽزیؼتي  -6

 الجَّز الٌضيذ  -7

 هٌبثغ فشػي:     
في االحتزاط ػي خذع  -3اعاط االلتثاط خَاجِ ًصيز الذیي طَعي -2ارغٌَى ارعطَ  -1

الوغالطيي ، اتًَصز  -5ؽزح الوغالطِ ،  اتَ ًصز فاراتي  -4الغَفغطائيِ ، یؼمَب تي اعحاق اسكٌذي 
هغالطات ،  -8غفغطِ ،  اس هٌطك ؽفا اتَ ػلي عيٌا ال -7االهکٌِ الوغالطِ ، اتًَصز فاراتي  -6فاراتي 

هٌطك صَري ،  -11ًظام هٌطك ، جاى اعتَارت هيل -11هثادي هٌطك ،  ریچارد ٍاتلي  -9جزهي تٌتام 
 هغالطِ ًمطِ هماتل اعتذالل ،  دتليَ دتليَ فزى عایذ ٍ دتليَ تي َّلتز -12آگَعت دهَرگاى 

رعالِ هغالطات ف كوال الذیي  -1ًَؿتِ ؿذُ اػت ػجبستٌذ اص: ثشخي اص سػبلِ ّبيي كِ دس ثبة هغبلغِ 
رعالِ -4رعالِ ، فخز الذیي حغيي  -3رعالِ عي هغالطِ، هيزفضل اهلل اعتز آتادي -2هحوَد تخاري 

 الوغالطِ ٍ الٌکات ٍ الفَائذ
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[                                 ًبم زضؼ:زٍضُ تطخوِ

  ـ ؾبػت            پ٘كٌ٘بظ:16ٍاحس ًظطٕ ٍ ٍاحس ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ

 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

  

 

 هجبًي ٍ في تشخوِ  - 1

 ٍاحذ   2تِ هيشاى  –: اصَل ًظزي ٍ كارتزدي تزجوِ هتَى آهَصؿي

 لشا ت هتَى خذيذ ٍ لذين  – 4

 ٍاحذ  4تِ هيشاى  –: هتي گشیذُ هتي آهَصؿي

 كبسگبُ تشخوِ ػشثي ثِ فبسػي ٍ ثبلؼكغ – 2

 ٍاحذ كارگاّي 2هتَى جذیذ ٍ لذین تِ هيشاى  هتي آهَصؿي:

 

 

 

 

 

 
  

 تْيِ خضٍُ 
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 ثخؾ ًظشي :

 هصبحجِ )عشاحي، هصبحجِ ،تفؼيش دادُ ّب، گضاسؽ ( -1

 ٍتحليل آهبسيتٌظين ؿٌبػِ  -4

 هـبّذُ هيذاًي -2

 سٍؽ هـبّذُ -الف          
 اثضاس هـبّذُ -ة          
 اًَاع هـبّذُ  -ج          

 هـبّذُ هـبسكتي ٍپزيشا -1                           
يِ هـبّذُ فشدي ثب گشٍّي ) ػشپشػتي ػوليبت، تذٍيي ثشًبهِ ، ديذاس، گفتگَ  ، تْ -4                       

 گضاسؽ ، اسا ِ (
 هـبّذُ ػلوي ًٍبهحؼَع -2                            

 ػشصِ ّب  –د  
 خبهؼِ ًگبسي ) هـبّذُ ًْبدّب ،اًدوي ّب ، هشاكضػلوي، فشٌّگي ٍديٌي ٍتْيِ گضاسؽ  -1               
 ِ گضاسؽهشدم ًگبسي ) هـبّذُ سفتبس ٍكٌؾ اًؼبى ثب خَد ٍدسخبهؼِ ٍاسا  -4               
 عجيؼت ًگبسي ) هـبّذُ كٌؾ اًؼبى دس عجيؼت ٍهجبحث هشثَط ثِ هحيظ صيؼت -2               
 تبسيخ ًگبسي ) هـبّذُ آثبس ديٌي ٍتبسيخي ٍتْيِ گضاسؽ اصايي ديذاسٍآثبس -2                
 ثخؾ ػولي: 
 هصبحجِ داًـَساى ، هؼؤٍليي، هشدم ػبدي، خبًَادّب   -الف
 تذٍيي پشػـٌبهِ دسهَضَػبت گًَبگَى ٍتحليل آهبسي آًْب  -ة

 ج هـبّذُ ٍگضاسؽ اص : 
 يک سٍيذاد ؿْشي -4يک اثش تبسيخي يب يک ؿئي هَصُ اي      -1                        
 يک هحيظ صيؼت  -2يک ًْبد اختوبػي                              -2                       

 يک هشكض پظٍّـي  – 1يک هشكض آهَصؿي                             -5                       
 يک هؼدذ يب هشكض ديٌي -8يک هشكض لضبيي                             – 7                        

 

 تْيِ خضٍُ اص آخشيي هٌبثغ

 اتؽ پ٘طٌْازٕهٌ
 

 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[                         ه٘ساًّٖبٕ  ًبم زضؼ:پػٍّف

  ـ پ٘كٌ٘بظ:          ؾبػت16ٍاحس ًظطٕ ، ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 

 سطفػل زضٍؼ
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]العاهٖ[                          زضؼ:تمطٗط ًَٗؿٖ زضؼ ذبضجًبم 

  ـ پ٘كٌ٘بظ:           ؾبػت16ٍاحس ًظطٕ، ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ:1تؼساز ٍ ًَع ٍاحس: 

 اّساف زضؼ:

 

 

 

 سطفػل زضٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

  

 

 

 

 

 

 

 اَميت ، اَداف ي جبیگبٌ درس خبرج ي يظبیف یك محصل -3
 تثييي اّويت ٍ جايگاُ درس خارج 

  پاسخگَيي تِ ًيازّاي رٍزتَاًايي فقِ تراي 

 ٍظايف يك هحصل هقطغ خارج ػالٍُ تر هطالة كتاب 

 اصًل ي يیژگيُبي محتًایي یك تقریر خًة -2

   ضيَُ ّاي هختلف ًگارش درس خارج 

   هؼرفي ضيَُ ترتر ٍ هفيذ 

   ترضواري ٍيژگيْاي هحتَايي ٍ ػلوي تقرير هطلَب 

   ضكل ٍ آداب تقرير ًَيسي 

 ي اصًل ضيًٌ َبي تدریس خبرج فقٍ -1

 اًَاع ضيَُ ّاي تذريس هتذاٍل ٍ هَجَد 

 ضيَُ ّاي غير هتذاٍل ٍ قاتل اجرا 

 هؼرفي تْتريي ضيَُ تذريس خارج از ًظر تفْين هطلة ٍ تازدّي 

 آسيثْا ٍ هَاًغ 

 آضىبیي بب مىببغ متدايل ػلم اصًل ي فقٍ ي داوطُبي مرتبط -4

 هؼرفي هٌاتغ اصَلي 

 هؼرفي هٌاتغ فقْي 

  ٍ سايتْاي فقْي ٍ اصَليهؼرفي ًرم افسارّا 

 اصًل ي يیژگيُبي وگبرش ي يیرایص یك تقریر  -7

 طرح یك مسئلٍ ي حل آن -1

 حل هسائل فقْي 

 حل هسائل اصَلي 

 ضيَُ ّاي تحصيل ٍ تذريس در حَزُ ّاي ػلويِ ، هحوذ ػلي رضايي اصفْاًي -1 اصلي  :

 تْيِ جسٍُ  -2   

 تاريخ فقِ ٍ فقْا ،  دكتر گرجي ٍ ػويذ زًجاًي -1 فرػي:

 ادٍار فقِ در سِ جلذ ، دكتر ضْاتي -2

 هذخلي تر ػلن فقِ ، رضا اسالهي -3
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ ]اذت٘بضٕ[                 ًبم زضؼ:وبضگبُ في ٍػظ ٍ ذُبثِ

 پ٘كٌ٘بظ:    ؾبػت 32ؾبػبت زضؾٖ: ٍاحس ػولٖ 1ٍاحس ًظطٕ 2تؼساز ٍ ًَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:ـ

 

 

 

 

 سطفػل زضؼ:

 

 
 ًَيي

 

 هجبحث ًظشي:
 ي خغبثِ ٍ هؼٌبي ثالغت(  كليبت)هؼٌبي ػخٌَسي، تبسيخچِ، تؼشيف، هَضَع ٍ فبيذُ  - 

 اخالق ٍآداة هجل  ٍتجلي  -

 ػلوي، تـشيفبتي ٍ ثِ تٌبػت آى ؿكل ػخٌشاًي(  الؼبم ػخٌَسي)هَضَػبت ػخٌبى ػيبػي، -

ديٌي)هخبعت گضيٌي،صثبى ثذى،ؿٌبخت فشٌّگ ّب ٍآداة ٍسػَم سٍاًـٌبػي ٍخبهؼِ ؿٌبػي تجلي   -
)...ٍ 

اي)هشحلِ آهبدگي ٍ آهبدُ ػبصي هحتَا ٍ هخبعت، صَست پشداصي  هْبست ػخٌشاًي ػٌتي ٍ سػبًِ -
 هحتَا، هْبست اخشا ٍ ّوشاُ ػبصي هخبعجبى، اسصيبثي( 

 ػخي، فشٍد ػخي ٍ ...( تٌظين هشاحل ػخٌَسي )هؼٌب، دسآهذ ػخي، عشح هغلت، ًمل ٍلبيغ، اثجبت  -

 ّبي خغبثي ٍ... (  ّبي خغبثي، هَاضغ حدت ّبي خغبثي)كليبت، الؼبم حدت ي حدت ٍ دليل البهِ -

 ًحَُ اداي ػخي يب ػخي ػشايي)حبفظِ، صَت ٍ لحي، آٌّگ ٍ آٍاص، حشكبت ٍ اؿبسات ٍ...(  -

 ّبي حيي ػخٌشاًي  خبرثِ -

 ّبي هختلف ػخٌَسي  ي ؿيَُ همبيؼِ -

 ػوَهي ٍتخصصيهذيشيت ػخٌَسي  -

 ػيشُ ؿٌبػي خغبثي هؼصَهيي)ػليْن الؼالم( -

 همتل ؿٌبػي ٍػجک ؿٌبػي هذيحِ ٍهشثيِ خَاًي ا وِ)ػليْن الؼالم( -

 هٌجغ ؿٌبػي تَصيفي تجلي  ٍ ػخٌَسي ديٌي -

 آػيت ؿٌبػي ػخٌَسيتجلي  ديٌي -

 هجبحث ػولي:
 كبسٍسصي تحت اؿشاف اػبتيذ ٍخغجبي ثشخؼتِ)صًذُ ٍهدبصي( -

 ػلوي ٍهْبستي ػخٌشاًي هجل  ثبًظبست اػبتيذ ٍهجلغبىاسصيبثي ًٍمذ -
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 هٌاتغ پيؾٌْادي

 

 

 

 

 

 

 

 پ٘طٌْازٌٕاتؽ ه

 

 

 

 

  

في ثيبى،هَلف:ػلي ًظشي هٌفشد،اًتـبسات ًصبيح،ثب ًظبست هؼبًٍت پظٍّـي تذٍيي هتَى ٍهٌبثغ دسػي هشكض هذيشيت  .1

 حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى

 ػخي ٍػخٌَسي،هَلف:هحوذ تمي فلؼفي،اًتـبسات دفتش ًـش فشٌّگ اػالهي .4

 آداة ػخي ٍػخٌَسي،هَلف:خؼفش اػالهي، هشكض تحميمبت حح .2

 خبهؼِ ؿٌبػي دس ػشصِ تجليغبت ديٌي، دفتش تجليغبت اػالهيي حَصُ ػلويِ لن ،اًتـبسات ثَػتبى كتبة .2

 سٍاًـٌبػي ٍتجليغبت ثب تبكيذ ثش تجلي  ديٌي،هَلف: هحوذ كبٍيبًي ٍػيذ هحوذ غشٍي،ا پظٍّكذُ حَصُ ٍداًـگبُ .5

 ُ(بصي ديٌي دس سٍػتب،هَلف:حؼيي صهبًي،هَػؼِ پيًَذ ثب اهبم)ستجلي  ٍفشٌّگ ػ .1

هحوذسضب ثشادساى ػجذاهلل  بى،يپٌبّ شضبيػل ،يهالًَس ييهبًذگبس، حؼ ي: هحوذهْذذآٍسًذُي،پذيٌيد يسٍؽ ػخٌشاً .7

 تيشيلن، هشكض هذ ِي(ًبؿش: حَصُ ػلوشاػتبسيًؼت )ٍ ي(، اثَالمبػن ّبؿوشاػتبسي)ٍ يضبثظ، احوذ سهضبً

 : ثَػتبى كتبة لن،ًبؿشي: احوذ صبدق اسدػتبًذآٍسًذُي،پذيٍ ػخٌشاً  يتجل يّب سٍؽ .8

 اصفْبى يؿْشداس يحيتفش يپَسثبلش،ًبؿش: ػبصهبى فشٌّگ شجي: اذآٍسًذُي،پذيػخٌَس يهْبست ّب .9

 : لغشُشًظشًبؿشيص يصبدل ييلغت الذ شهشص،ي: سضب ؿذآٍسًذُي،پذيػول يّب يي: توشبىيفي ث .11
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 ًَع زضؼ: هْبضتٖ]اذت٘بضٕ[                ًبم زضؼ:وبضگبُ تسضٗؽ

  ـؾبػت   پ٘كٌ٘بظ:  32ؾبػبت زضؾٖ: ٍاحس ػول1ٍٖاحس ًظطٕ  2تؼساز ٍ ًَع ٍاحس:

 اّساف زضؼ:

 

 

 طفػل زضؼ:س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌاتؽ پ٘طٌْازٕ

 

 

 

 
  

 

 

، سٍؿْبي تذسيغ ٍ اسصيبثي دس حَصُ ّبي ػلويِ ،همبيؼِ دٍ ًَع ػيؼتن هجبًي ًظشي تذسيغكليات ، هفاّين ٍتؼاریف؛ -
 تذسيغ دس حَصُ ٍ داًـگبُ

اػبع تْيِ ٍ اًتخبة اّذاف آهَصؿي،تْيِ ٍ اًتخبة اّذاف آهَصؿي، عجمِ ثٌذي ّذف ّبي آهَصؿي،  اّذاف آهَسؽي؛ -
 ػٌبصش ٍ خصَصيبت اّذاف آهَصؿي،

الگَّبي  ّبي  تذسيغ)هْبست تذسيغ(، هْبستْبي حيي  عشاحي  اص تذسيغ)هْبست لجل   ّبي هْبست هْارت ّاي تذریظ؛ -
 اص تذسيغ ثؼذ  ّبي  تذسيغ( ،هْبست 

دسع،اًَاع ٍاخضاءآى)ػبالًِ، ًيوؼبلي ،فصلي، هبّبًِ، ّفتگي،سٍصاًِ(،چگًَگي  عشح ثشًبهِ سيضي تذسيغ،طزاحي آهَسؽي؛ -
اػبػي دستْيِ عشح دسع)تؼييي ّذف دسع، تؼييي سفتبسّبي ٍسٍدي،تؼييي آصهَى  آى ، گبم ّبي ٍكبسثشدّبي دسع عشح تْيِ

بة هَاد ٍٍػبيل آهَصؿي يب سػبًِ ّب، تؼييي فؼبليت ّب ي سفتبس ٍسٍدي،تؼييي هشاحل ٍسٍؿْبي تذسيغ، اًتخ
 يبدگيشي،اسصؿيبثي(

؛ اًَاع الگَّبي تذسيغ، الگَي ػوَهيتذسيغ، الگَي پيؾ ػبصهبى دٌّذُ، الگَي فشدهذاسي،الگَي هـكل الگَّاي تذریظ -
 گـبيي، 

تذسيغ؛سٍؽ ػخٌشاًي،سٍؽ  يتذسيغ، هؼيبسّبي اًتخبة سٍؽ آهَصؿي،اًَاع سٍؿْب سٍؿْبي ؛تؼشيف رٍػ ّاي تذریظ -
 ثحث ،سٍؽ)آصهبيـگبّي( آصهبيـي ثبسؽ فكشي ٍ اثتكبسات رٌّي)تَفبى فكشي(،سٍؽ ًوبيـي)ًوبيؾ ػلوي(سٍؽ

سٍؽ گشدؽ ػلوي )ثبصديذ اص صحٌِ ّبي ٍالؼي(،سٍؽ  سٍؽ داػتبى گَيي ٍ ًوبيؾ، گشٍّي)هجبحثِ( ،سٍؽ ايفبي ًمؾ،
 َصؽ اًفشادي،هشاحل اخشاي ّشيک ،هؼبيت ،هحبػي ٍكبسثشدّبي آىهؼألِ،سٍؿْبي آه پشػوووؾ ٍ پبػووخ،سٍؽ حل

 اسا ِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ دس كبسگبُ تذسيغ ٍ ًمذ آى ثِ ٍػيلِ اػبتيذ في   -

 1284ؿؼجبًي ،حؼي،سٍؽ تذسيغ پيـشفتِ، تْشاى ، اًتـبسات ػوت ، .1
 ،1285، ػوت سٍؿْب ٍ فٌَى تذسيغ ، تْشاى ؛ؿؼجبًي ،حؼي ، هْبستْبي آهَصؿي .2
 خشج ثشاٍى،تذسيغ خشد، تشخوِ ػلي س َف،اًتـبسات خْبد داًـگبّي ،تْشاى .3

 صفَي،اهبى اهلل ؛سٍؽ ّب ٍفٌَى تذسيغ ، اًتـبسات ػوت،تْشاى .4

 هؼبًٍت پظٍّؾ هشكضهذيشيت حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى،سٍؽ تحصيل ، هشكض ًـشّبخش،لن .5

 خَيغ،الگَّبي تذسيغ، تشخوِ دكتش هحوَد هْشهحوذي  .6

 ،اًتـبسات پيبم ًَسسٍؿْب ٍ فٌَى تذسيغ ؛هٌَچْش،ٍكيليبى .7

 ػيف،ػلي اكجش؛سٍاًـٌبػي پشٍسؿي، تْشاى ، اًتـبسات آگبُ .8

 خٌيفش،حؼيي؛سٍؽ ّب ٍ فٌَى تذسيغ،هشكض هذيشيت حَصُ ّبي ػلويِ خَاّشاى .9
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 زضؼ: هْبضتٖ ]اذت٘بضٕ[ًَع           ًبم زضؼ:انَل اؾبؾٖ هسٗطٗت اؾالهٖ ٍ الگَّبٕ آى 

  ـ پ٘كٌ٘بظ:          ؾبػت  64ٍاحس ػولٖ ؾبػبت زضؾٖ: 1ٍاحس ًظطٕ  2ؼساز ٍ ًَع ٍاحس:ت

 اّساف زضؼ:

 

 

 سطفػل زضؼ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زٕهٌاتؽ پ٘طٌْا

 

 هجبحث ًظشي:
 خبيگبُ هذيشيت دس ًظبم اػالهي 

 اصَل اػبػي هذيشيت اػالهي ٍ الگَّبي آى: 
 . اصل ػذم تمذم ثش خذا ٍ سػَل: هؼتٌذات الگَّب 1
 . اصل اػوبل هذيشيت ثش اػبع اختيبس ًِ اخجبس ثِ خض دس هَاسد اػتثٌبء ٍ ضشٍست: هؼتٌذات الگَّب 4
 . اصل اػوبل هذيشيت ثش اػبع ثصيشت ًيشٍّب: 2
 صل ٍحذت ٍ ّوبٌّگي دس هذيشيت ٍ ػلؼلِ هشاتت ػبصهبًي . ا2
 . اصل اٍلَيت دادى ثِ هصبلح هؼٌَي ٍ اخشٍي ٍ الگَّبي آى 5
 . اصل تذثيش ٍ ػبلجت اًذيـي ٍ الگَّبي آى 1
 . اصل هـَست ٍ الگَّبي آى 7
 . اصل ثـبست ٍ اًزاس)تـَيك ٍ تٌجيِ( ٍ الگَّبي آى 8
 آى  . اصل اًصبف ٍ ػذالت ٍ الگَّبي9

 . اصل آهَصؽ ٍ هؼتوش ٍ الگَّبي آى 11
 . اصل تدضّة ٍ ػبصهبًذّي ٍ الگَّبي آى 11
 . اصل ّذايت ٍ سّجشي ٍ الگَّبي آى 14
 . اصل اثَت ٍ ًجَت ايوبًي)ثش خالف سٍاثظ هذيشيت طاپٌي( ٍ الگَّبي آى12
 . اصل كٌتشل ًٍظبست ٍ الگَّبي آى 12
 . اصل اسصيبثي ٍ الگَّبي آى 15

 ػولي:هجبحث 
 . حضَس دس هشاكض ٍ هذاسع تحت ػٌَاى كوک هؼئَل آهَصؽ 1

 . اسصيبثي ٍضؼييت آهَصؿي هشكض هشثَعِ 4

 . اسا ِ ساّكبسّبي هٌبػت خْت سؿذ ّوبى هشكض2
 

 خضٍُ يب كتبة پيـٌْبدي اػتبد


