
 

 

 ره ی نیامام خم مرکز علوم اسالمی ینامه آموزش نییآ

 آموزشی  منابع معرفی  و  درسی جداول   ضمیمه به
 1401مصوب سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بندی  و طبقه بندی ی، با درجهودرسی حوز یک برنامه جامع 
  جایش خالی است ها  حساب شده همچنان در حوزه

نظها  عللز  و   از جملهه یزهههایی  هه حوزه احجزهار دارد یهک
ههدر نرود، امروز دیرر روزی   عربزهت اسهههت عها در تن و ج ها 

 یک سهها ت از  مر یا    یک روز اجازه بدهز     نزسههت  ه ما 
در راه دی     ی عالش و مجهاههد جوانی مجهدی  و تمهاده برا

 .یلنی یک طلبه  هدر رود
 (22، ص 2ت، ر زحوزه و روحان ( 

هها، اینجهانه    حوزه  امها در مورد درو  عصیههزهت و عصقز 
اجج اد جواهری هسهج  و علل  از تن   ملجقد به فقه سهنجی و

خود احاطه   باید به مسهها ت زمان جایه نمزدان ... مجج د  را
 ... داشجه باشد

تینهده جهاملهه را   بهایهد نبت عر ر و نزهاز  زهتهها و روحهان  حوزه
باشند و همواره یند  د  جلوعر    همزشه در دست خود داشجه

 ... اللمت مناس  باشند ای   سز  از حوادث،م 
 )ت زمنشور روحان(



 

 

 آموزشی  منابع   و درسی جداول 

 : 1پایه 

 ماه به مدت یک ماه( شهریور اختبار و تثبت)

 

 نیمسال اول) مهر ماه تا دی ماه( 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس
  12 16از ابتدا تا درس  درسنامه فقه)فالح زاده(  آموزش فقه 

 جایگزین صرف نوین 12 از ابتدا تا بخش اول  درآمدی بر علم صرف  صرف 

  12 10از ابتدا تا درس  سرآغاز علم نحو)نقشه چی(  نحو 

 جایگزین تحریر منطق  12 از ابتدا تا پایان بخش اول  )منتظری مقدم(درآمدی بر منطق 1منطق

  12 کل محدوده جزوه استاد  تجوید 

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس

  36 46تا  16از درس  درسنامه فقه)فالح زاده( آموزش فقه 

 جایگزین صرف نوین  36 از بخش اول تا اواسط کتاب درآمدی بر علم صرف  صرف

  36 23تا  10از درس  سرآغاز علم نحو)نقشه چی(  نحو

 جایگزین تحریر منطق 36 و سوم   بخش دوم منطق)منتظری مقدم( درآمدی بر  1منطق

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس

  36 تا پایان کتاب 46از درس  درسنامه فقه)فالح زاده( آموزش فقه 

 نوین جایگزین صرف  36 تا پایان کتابکتاب از اواسط  درآمدی بر علم صرف  صرف

  36 تا پایان کتاب 23از درس سرآغاز علم نحو)نقشه چی(  نحو

 جایگزین تحریر منطق 36 تا پایان کتاببخش سوم  درآمدی بر منطق)منتظری مقدم(  1منطق



 

 

 : 2پایه  

 نیمسال اول) مهر ماه تا دی ماه( 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

 

 مرداد(ارتقائی )تابستان 

 

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس

 ( آموزش فقهپیش نیاز) 36 ابتدا تا الحج از  المختصر فی الفقه)بستان( 1فقه

  ابتدای   تا کتاب ابتدای  از )قابشی،افخمی( جواهر البالغه بالغت 

 البیان  علم
 پیش نیاز)صرف و نحو(  36

 پیش نیاز)صرف و نحو(  36 کل محدوده  جزوه استاد  تجزیه و ترکیب

 ( 1منطق نیاز)پیش  36 اواسط کتاب  از ابتدا تا  )منتظری مقدم( دانش منطق 2منطق

  36 پایان توحید عملی از ابتدا تا سعیدی مهر  1کالم اسالمی

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس

 ( آموزش فقهپیش نیاز) 36 الحج تا الوکاله از  المختصر فی الفقه)بستان( 1فقه

  انتهای  تا بیان  علم ابتدای  از )قابشی،افخمی( جواهر البالغه بالغت 

 کتاب
 پیش نیاز)صرف و نحو(  36

 ( 1منطق پیش نیاز) 36 از اواسط کتاب تا پایان  )منتظری مقدم( دانش منطق 2منطق

قرآن و فطرت  از  سعیدی مهر  1کالم اسالمی

 توحیدی تا پایان کتاب
36  

  36 کل محدوده  جزوه استاد  مطالعات دین شناسی 

 توضیحات  ساعت محدوده  منبع  عنوان درس

 ( آموزش فقهپیش نیاز) 24 الوکاله تا پایان کتاب از  المختصر فی الفقه)بستان( 1فقه



 

 

 

 : 3پایه 

 نیمسال اول) مهر ماه تا دی ماه( 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

  

 

 

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

  المقصد تا کتاب ابتدای از الفقه)سبحانی( الموجزفی االصول  اصول

 )االمارات و   الحجج  السادس)فی 

 ( 2و   1منطق پیش نیاز) 36

 

 2فقه

 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 جایگزین فقه استداللی 

 

  اول تا الطهارة کتاب ابتدای از

 مستحباتها(  باقی  الرابع)فی  الفصل

 

 

36 

 

 

  و  کفن مستحبات و  بئر منزوحات

 اول شهید متن به فقط میّت دفن

 .شود اکتفا

 ( 1کالم اسالمیپیش نیاز) 36 از ابتدا تا  سعیدی مهر  2کالم اسالمی 

 لقواعدالفقهیها فی  تمهیدیه دروس قواعد الفقهیه

 )ایروانی( 

 قاعده فرق قواعد، بحث اهمیت

  طهارت، واعدق  اصولیه، و  فقهیه

 اصالة الصحة  مسلم، سوق

36  

 ( 1فقه پیش نیاز)

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

  و  الحجج  السادس)فی  المقصد از الموجزفی االصول الفقه)سبحانی(  اصول

 کتاب پایان تا )االمارات

 ( 2و   1منطق پیش نیاز) 36

 

 2فقه

 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 ( جایگزین فقه استداللی )

 

 باقی  )فی  الرابع الفصل ابتدای از

 الصوم  کتاب آخر مستحباتها( تا

  ابتدای از الصالة، کتاب مباحث 36

 بیان االحکام  فی  السابع الفصل

  به  الصالة کتاب  آخر تا...  الخلل

 .شود اول اکتفاء شهید متن

 ( 1کالم اسالمیپیش نیاز) 36 از تا پایان کتاب سعیدی مهر  2کالم اسالمی 

 فی  تمهیدیة دروس الفقهیهقواعد 

 القواعدالفقهیة)ایروانی( 

  علی  تجاوز، و  فراغ التعاد،واعد ق 

 سلطنت  ید، الحرج، الضرر، الید،

 ( 1فقه پیش نیاز) 36



 

 

 : 4پایه  

 نیمسال اول) مهر ماه تا دی ماه( 

 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

 

 

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

 ( 2و   1پیش نیاز)منطق  36 ابتدا تا المقصد السادس از  الموجزفی االصول الفقه)سبحانی(  اصول 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی(  3فقه

 ( جایگزین فقه استداللی)

  اول  تا  الحج  کتاب ابتدای  از

 المتاجر کتاب

  شهید  متن به الحج  کتاب مباحث 36

 گردد  اکتفاء  اول

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی(  4فقه

 ( استداللیجایگزین فقه )

  اول تا  الدین کتاب ابتدای  از

 االجارة کتاب

  مساقات و  مزارعه کتاب دو  تمام 36

 است   شده  حذف

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

  الحجج  السادس)فی المقصد  از الموجزفی االصول الفقه)سبحانی(  اصول 

 کتاب  پایان تا  )االمارات و

 ( 2و   1منطق پیش نیاز) 36

 

 

 3فقه

 

 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 )جایگزین فقه استداللی( 

 

 

 المتاجر کتاب

 

 

36 

  کلیات « فقط الفصل السابع در

 .تدریس میشود بیع اقسام

  از الحیوان، بیع فی  الثالث الفصل در

  المملوکة ، الی وجه  النظر یجوز و 

  3 مسائل همچنین و  مسائل ابتدای تا

 است.  شده حذف 7و  6و  4و 

 

 

 

 4فقه

 

 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 )جایگزین فقه استداللی( 

 

 

 

  اول   تا االجارة  کتاب ابتدای  از

 النکاح  کتاب

 

 

 

36 

  فقط رمایه، و  سبق کتاب دو  در

 .میشود تدریساول  شهید عبارت

  آخر  تا مسائل از جعاله، کتاب در -

 لو از و  وصایا کتاب در و  کتاب

 الوصیةتا و  لویصح للعبد اوصی 

  لو و  و از التسویه تقتضی  لجماعة

 اوصی  ولوتا  العبد  بمنافع اوصی 

 . است شده حذف بأمور



 

 

 : 5پایه 

 نیمسال اول) مهر ماه تا دی ماه( 

 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

 

 

  

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

 

 

 5فقه

 

 

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 ( جایگزین فقه استداللی )

 

 

 النکاح کتاب

 

 

36 

 

  فی  الثانی الفصل(نکاح  کتاب در

  فی  الثالث والفصل 7و   4 مسائل ،)العقد

  2مسایل  بیستگانه، مسائل از المحرمات

  الخامس الفصل(و    13و  9و  8و  7و 

  الفصل ابتدای اإلماء تا  نکاح فی

 .است شده  حذف )السادس

  6فقه

 الدمشقیه)شهید ثانی( شرح اللمعه 

 ( جایگزین فقه استداللی )

 

 اول تا الطالق کتاب ابتدای از

 الغصب  کتاب

 

36 

 

 

  متن به لعان، و  ایالء ظهار، درکتب

 شود  اکتفاء ابتدای شهید

  استیالد و  مکاتبه تدبیر، عتق، کتب

 نشود تدریس

 ( 2و   1منطق پیش نیاز) 36 تتمه باقی مانده از پایه قبل  الموجزفی االصول الفقه)سبحانی(  اصول

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

 

 7فقه

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 

 ( جایگزین فقه استداللی )

 اول تا الغصب کتاب ابتدای از

 المیراث کتاب

 

36 

 

اّول  تا موات احیاء کتاب ابتدای از

  شهید متن المشترکات بهفی   القول

 .شود اکتفاء اول

 

 8فقه

 شرح اللمعه الدمشقیه)شهید ثانی( 

 

 ( جایگزین فقه استداللی )

  پایان تا المیراث کتاب ابتدای از

 الدیات کتاب

 

36 

 

  کتاب المیراث، کتاب تدریس در

  متن به الدیات کتاب و  القصاص

 .گردد اکتفاء اول شهید



 

 

 : 6پایه 

 مهر ماه تا دی ماه( نیمسال اول) 

 

 

 نیمسال دوم) بهمن ماه تا خرداد ماه(

 

  

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

  36 ل محدوه  تدریس شده ک  جزوه استاد آیات االحکام 

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد فقه الحدیث 

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد نهج البالغه 

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد تفسیر موضوعی 

 توضیحات  ساعت  محدوده  منبع  عنوان درس

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد آیات االحکام 

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد فقه الحدیث 

  36 کل محدوه  تدریس شده  جزوه استاد نهج البالغه  

  36 تدریس شده کل محدوه   جزوه استاد تفسیر موضوعی 



 

 

 غیاب  و  حضور
 
 .حضور طلبه در همه جلسات درسی و امتحانی الزامی است و غیبت در آنها مجاز نمیباشد-1
 .ثبت حضور و غیاب در کالس باید به تأیید استاد برسد- 2
غیبت   دقیقه،  10طلبه موظف استت رسس ستا ت در کالس درس حضتور یابد و تأ یر در حضتور و تستریخ در  رو  بی  از   - 3

 .دقیقه در هر سه جلسه، یک غیبت در آن درس به شمار میآید 10و کمتر از 
طلبه باید   ،غیبت طلبه در بی  از یک هشتت  ستا ات تیییش شتدر هر درس ، موجذ حآن آن درس میشتود  در ایش  تورت  - 4

 .آن درس را دوبارر به  ورت حضوری بگآراند
 د  ی آی بشمار م ه موج  ت دو غیب ه: هر غیذ غیرموج 1تبصرر 
 است بودن غیذ بر هدر میاون آموزش  هغیرموج ه و : تشخیص موج 2تبصرر 
 آر موجه    ه طلبهنکیا  ه، مشترو  ب  سدر  یک  ستا ات  تر از دو هشت ت  تا کمتهشت   یکاز    هطلب ت   غیبی: در  تورت اززا3تبصترر  

جبران نیز داشتته باشتدص  ترزا در هر ترر برای یک درسا با موازقت میاون آموزش امکان شترکت در امتحان   امکان داشتته باشتد و  
 را دارد  

 

 انات امتح
 

 .تحان کتبی ا آ میگرددام  از همه دروس بر اساس محدودر مصوب و ابالغی همان درس
 امتحان شفاهی از دروس ا لی گرزته  واهد شد و مالک میرزی به ق  نمرات کتبی و شفاهی می باشد  6و  3در پایه 

 می باشد   12نمرر قبولی در امتحانات کتبی و شفاهی 
 
 

شورا مصوب گردیده و در صورت  جلسه در  1401خرداد   9دوشنبه  روز در فوق آیین نامه آموزشی 

 و درخواست مدیر مرکز مجددا بررسی خواهد شد. نیاز 


