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1  

 فقه و اصول

 ػالهِ الوظفس اغَل فمِ   4اصَل فمِ 
ازواى المیاس سس ًؼن اذا ٍزد ًع هي لثل الطازع فی 

 تیاى 
- 

 - وتاب ًىاح  4فمِ   2
 ٍ الوؼتثس فی التستیِ 

 315غفحِ 

 الوسالة الساتؼة-
 الوسالة الساتؼة -
ٍ تىسُ هلوَسة االتي ٍ »اش  -

 تا اتتدای هسالِ یه.« هٌظَزتِ
ٍ لَ ٍطئ »دز هسالِ یه اش -

تا « إحدی االختیي الوولَوتیي
 اًتْای هسالِ دٍ.

اٍ حستیي ٍ اهتیي  » 7اش هسالِ  -
اٍ حالث ... ٍ واالهة فی حك 

 «الحس
 الوسالة الخالخة ػطس -

 - اتتدای طالق خلغ  - وتاب طالق 5فمِ   3

 السادسِ : ػوَهِ الویت - وتاب هیساث 6فمِ   4

 هاًغ سَم )زلیِ ( -
فػل دٍم اش ّرا حىن السْام -

 الومدٍزُ تا پایاى تاحیة 
 هسالِ حادی الؼطسُ -

 لَاعذ فمْی  5
دزٍس توْیدیِ فی المَاػد 

 الفمْیِ
 - 63اذا لیل اى الٌمل الخاًی غفحِ  -

 کلیات علن رجال  6
 دزٍس توْیدیِ فی المَاػد

 السجالیِ
 استطسق االخسی یه غفحِ  184احد الوطایخ الخالحِ غفحِ  -

 - 47غفحِ  5اتتدای فػل  ػالهِ طثاطثایی وتاب تدایِ الحىوِ  1بذایِ  فلسفه    7
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 وکالم   8

43223125 
 - 131فػل یاشدّن: تؼمیة ها هس غفحِ  ػالهِ طثاطثایی وتاب تدایِ الحىوِ  2بذایِ 

 - 121ػلن الٌفس سیٌَی غفحِ  هحودتمی یَسفی تازیخ فلسفِ اسالهی تاریخ فلسفِ اسالهی  9

 عزفاى اسالهی  11
آهَشش پَدهاًی هثاًی 

 ػسفاى اسالهی
 ػلی اهیٌی ًژاد

پایاى دزس ًْن : ّستی ضٌاسی تجلی ٍ ظَْز غفحِ 
214 

- 

 هجتثی هػثاح هؼسفت ضٌاسی  هعزفت شٌاسی  11
غفحِ دزس ّفتن : زاّْای هؼسفت ) تجستِ ٍ ًمل ( 

113 
- 

 - تا هثحج ػلن حاغل تِ  تجستِ یمیٌی  ػالهِ حلی جَّس الٌضید  4هٌطك  12

 4کالم   13
هحاضسات فی الْیات 

 )خداضٌاسی(
 - 95تا تاب الخالج فػل سَم ػلن خداًٍد غفحِ  -

 5کالم   14
هحاضسات فی الْیات ) 
 ًثَت ، اهاهت ، هؼاد ( 

- 
تا تاب الساتغ فػل چْازم ادلِ ٍجَب ًع تس اهاهت 

  339غفحِ 
- 

 - دز آهدی تس ػلن والم کلیات ٍ تاریخ علن کالم  15
پایاى فػل ضطن زٍش پژٍّص ٍ گفتواى والهی غفحِ 

61 
- 

16  

تفسیر و 

 علوم قرآن

43223452 

43223415 

  51غفحِ  5اٍاسط دزس  - 1دزسٌاهِ تفسیس تستیثی 1تفسیز تزتیبی

 2تفسیز تزتیبی  17
هتَى آهَشضی تفسیس تسٌین 

 سَزُ آل ػوساى
  74غفحِ  144آیِ 13اٍاسط دزس  حسي غادلی

 3تفسیز تزتیبی  18
دزسٌاهِ تفسیس الػافی سَزُ 

 اسساء
  67اٍائل دزس ّفتن ظ هسحَم فیض 

 ػلَی هْس زٍضْا ٍ گسایطْای تفسیسی رٍشْا ٍ گزایشْای تفسیزی  19
ًمدٍ تسزسی دیدگاُ سَم فػل ضطن تأٍیل دز لسآى  

 41غفحِ
 

  395آیِ ٍالیت غفحِ - اهاهت دز لسآى 1تفسیز هَضَعی   21

 178غفحِ 8پایاى دزس   اًساى ساشی دز لسآى 2تفسیز هَضَعی  21
 6دزس 

 153تا  147اش غفحِ 7دزس

 ) إعجاس(1علَم لزآى  22
 دیوتاب اػجاش لسآى تا تاو

 یاهلل جَاد تیآ دگاُیتس د
  یاهل

  91غفحِ  ( غسف1ِدزس ّفتن : ٍجَُ اػجاش لسآى) حسي غادلی

 (یزیًاپذ فی)تحز2علَم لزآى  23
المسآى هي  اًتیجصٍُ غ

 تسگسفتِ فیالتحس
  التحسیف ٍ السٌِ)الدلیل الخالج(  دزس ّفتن :  یاهلل خَئ تیآ
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 سیتفس یالثیاى ف »اشوتاب
 «المسآى 

 لزآى ٍ عْذیي  24

 اىیوتاب دزسٌاهِ اد
 یٍ وتاب تسزس یویاتساّ
لسآى ٍ وتاب  یمیتطث

 همدس

  یمیدزس ّفتن: هثاحج تطثپایاى  

 نیٍ لَاعذ  تزجوِ لزآى کز  یهباً  25
تسجوِ  یوتاب زٍش ضٌاس
  نیلسآى وس

هحود حسي  دیس
 یجَاّس

  69اٍاسط فػل سَم  فسٍؽ اللغات غفحِ

 وتاب هفسدات لسآى هفزدات لزآى  26
 ةیهحوَد ط دیدوتس س

 یٌیحس
  128غفحِ فػل ضطن: پایاى  

27  

 ادبیات عرب

43223122 

غسف وازتسدی دز آیات ٍ  صزف پیشزفتِ
 زٍایات

 
 (68پایاى ًالع )ظ 

 

  پایاى استخٌاء  ضسح اتي ػمیل 2ًحَ پیشزفتِ  28

جصٍُ لسائت ٍ دزن هتَى  لزائت ٍ درن هتَى عزبی  29
 ػستی

 
 53ظ   6تا آخس دزس 

 

  66ظ  6آخس دزس تا  لغتٌا الجویلة رٍسًاهِ ٍ هجالت  31

هتَى حدیخی تا تحلیل  تحلیل هتَى حذیثی  31
 لغَی، غسفی ٍ ًحَی

 
 45پایاى دزس ّفتن ظ 

 

 تاریخ  32

43223312 

 ------- ------- تاریخ اًبیاء

طثك فایلْای آهَشضی وِ تِ هسٍز دز ساهاًِ 
 تازگرازی هی ضَد

 

  ------- ------- هَسش در اسالمآتاریخ   33

  ------- ------- رٍایاتتاریخ در   34

  ------- ------- تاریخ فزق ٍ هذاّب اسالهی  35

  ------- ------- اسالهی گتاریخ ٍ توذى ٍ فزٌّ  36

  ------- ------- (1) السالم لیْنع بیتسیزُ اّل  37

  ------- ------- هتَى تاریخی  38

  ------- ------- هٌبع شٌاسی تاریخ اسالم  39
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  ------- ------- شٌاسیاهام   41

  ------- ------- ىآتاریخ در لز  41

  ------- ------- )لاجار ٍ پْلَی( تاریخ هعاصز ایزاى  42

  ------- ------- بَیِّای شیعی تا عصز آلخاًذاى  43

  ------- ------- رٍش تحمیك در تاریخ  44

  ------- ------- (2) السالم لیْنع بیتسیزُ اّل  45

  ------- هطاتك سسفػل همالِ ًَیسی  46

تعلین و   47

 تربیت

43223331  

43223332  

 

 جوؼی اش ًَیسٌدگاى وتاتطٌاخت اخالق اسالهی آشٌایی با علن اخالق اسالهی

طثك فایلْای آهَشضی وِ تِ هسٍز دز ساهاًِ 
 تازگرازی هی ضَد

 

48  
  اًساى اش دیدگاُ اسالم اًساى شٌاسی

 یا 
 اًساى ضٌاسی

 احود ٍاػظی
 

 هحوَد زجثی
 

  احود حسیي ضسیفی اخالق وازتسدی اخالق کاربزدی   49

51  
سیزُ تزبیتی پیاهبز ٍ اّل بیت علیْن 

 (2السالم )

سیسُ تستیتی پیاهثس ٍ اّل 
)ته  تیت ػلیْن السالم

 جلدی(

دوتس داٍدی ٍ حسیٌی 
  شادُ 

51  
سیزُ تزبیتی پیاهبز ٍ اّل بیت علیْن 

 (1السالم )

تستیتی پیاهثس ٍ اّل  سیسُ
)ته  تیت ػلیْن السالم

 جلدی(

دوتس داٍدی ٍ حسیٌی 
  شادُ 

  ------- هطاتك سس فػل تاریخ تعلین ٍتزبیت در اسالم ٍ ایزاى  52

  ------- هطاتك سس فػل 1رٍاًشٌاسی رشذ  53

  ------- هطاتك سسفػل (1هشاٍرُ ٍ راٌّوایی )  54

  ------- هطاتك سسفػل هْارت ّای سًذگی  55

  ------- هطاتك سس فػل رٍاًشٌاسی تبلیغ  56

  ------- هطاتك سس فػل 2رٍاًشٌاسی رشذ  57
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  ------- هطاتك سسفػل هذیزیت  بزًاهِ ریشی آهَسشی  58

  ------- هطاتك سسفػل هسائل جَاًاى ٍ ًَجَاًاى  59

  ------- هطاتك سسفػل (2هشاٍرُ ٍ راٌّوایی )  61

  ------- هطاتك سسفػل همالِ ًَیسی  61

 


