
 

(93)ورودی پایه پنجم  (97-98-1) (حسنیپایه اول ) (ضحیپایه اول ) (96)ورودیپایه دوم (95)ورودیپایه سوم (94)ورودیپایه چهارم 

 8-9 1صرف خ.وحیدی 1احکام  خ .مومنی سیره معصومین خ. عربی مفردات خ منصوری 2اصول فقه .علیخانیخ  

به
شن

 

 1صرف خ.وحیدی 1احکام  خ .مومنی سیره معصومین خ. عربی مفردات خ منصوری 2اصول فقه .علیخانیخ   
10-9 

 مباحثه مباحثه مباحثه مباحثه مباحثه 3فقه  خ.علیخانی

 خ. عربی 3صرف  خ منصوری 1نحو عالی خ .وحیدی 1فقه  آ.تقدیری 3فقه  خ.علیخانی
سیره 

 معصومین
 10-11 احکام مباحثه

 خ منصوری
تفسیر ترتیبی 

3 
 خ. عربی 3صرف  خ منصوری 1نحوعالی خ .وحیدی 1فقه  آ.تقدیری

سیره 

 معصومین
 11-12 1احکام  خ. علیخانی

 1احکام  خ. علیخانی مباحثه احکام نحو  مباحثه نحو  مباحثه اصول مباحثه اصول مباحثه
الی  12:30

13:20 

تورشیزخ.

 ی
 خ خالصی 2حو متوسطهن خ. منصوری (1علوم بالغی ) خ.موسوی (1علوم بالغی ) موسوی خ. 4اصول 

 نگارش علمی

 )هفته در میان(
 خ خالصی

 نگارش علمی

 )هفته در میان(
9-8 

به
شن

یک
 

خ. 

 تورشیزی
 2نحو متوسطه خ. منصوری (1علوم بالغی ) خ.موسوی (1علوم بالغی ) خ.موسوی 4اصول 

 9-10 صرف  مباحثه ادبیات فارسی خ. خالصی
 1منطق ورشیزیخ. ت کلیات تحقیق اقدم .خ مباحثه مباحثه

 1منطق خ. تورشیزی 1عقاید خ. اقدم اصول مباحثه 1رعربی معاص موسویخ 
 مباحثه ادبیات فارسی خ. خالصی

11-10 
 ادبیات فارسی خ. خالصی مباحثه

  ادبیات فارسی خ. خالصی صرف مباحثه نحو  مباحثه 1عقاید خ. اقدم فلسفه مباحثه 1رعربی معاص موسویخ 

 .اقدمخ
 1زن در اسالم 

(14-12:30) 
 صرف  مباحثه صرف  مباحثه منطق  مباحثه عقاید مباحثه مباحثه

الی  12:30

13:20 

 مباحثه  1فلسفه  خ اقدم 4اصول فقه خ. تورشیزی
 مباحثه 

 8-9 خانواده در اسالم خ.موسوی 1صرف خ. وحیدی

به
شن

دو
 

 3احکام  خ.مومنی

 1فلسفه  خ اقدم 4اصول فقه خ. تورشیزی
 3احکام  خ.مومنی 2منطق  آ نصیری

 خانواده در اسالم خ.موسوی 1صرف خ. وحیدی

10-9 
 خ.موسوی مباحثه 2فلسفه  خ اقدم

خانواده در 

 اسالم
 1صرف خ. وحیدی

 خ.موسوی 1منطق خ. تورشیزی 2منطق  آ نصیری 3نحو عالی خ .منصوری 2فلسفه  خ اقدم
خانواده در 

 اسالم
 10-11 1صرف وحیدی خ.

 11-12 (12الی  11برنامه فرهنگی طالب ) ساعت 

 خ منصوری
 3تفسیر ترتیبی 

(14-12:30) 
 اقدمخ 

                     3عقاید

(14-12:30) 
 صرف  مباحثه منطقمباحثه 

الی  12:30 مباحثه مباحثه

 خ.صادقی 13:20
 علوم حدیث

14:20-13:30 
 خ.صادقی

 علوم حدیث

14:20-13:30 

---------- 
  

 .... نحو  مباحثه 1تفسیر .عبودیتخ 
سالمت و  

 بهداشت
 8-9 سالمت و  بهداشت ....

به
شن

ه 
 س

 1فقه  آ.تقدیری

 1فقه  آ.تقدیری ----------
 1تفسیر .عبودیتخ 

 9-10 روان خوانی خ. باقری 1احکام  خ .مومنی صرف  مباحثه

 .عبودیتخ 
 4اخالق

10:25-9:35 
 3نحو عالی خ منصوری ----------

 روان خوانی خ. باقری 1احکام  خ .مومنی مباحثه
11-10 

 سیره معصومین خ. عربی روان خوانی خ. باقری 2ترجمه و مفاهیم .عبودیتخ  2منطق  آ نصیری

 12-11 سیره معصومین خ. عربی روان خوانی خ. باقری 2اهیمترجمه و مف .عبودیتخ  2منطق  آ نصیری 3نحو عالی خ منصوری ----------

 خ. عربی صرف  مباحثه 3صرف  خ منصوری نحو مباحثه نحو مباحثه مباحثه
روش مطالعه و 

 یادگیری

 )هفته در میان(

الی  12:30

13:20 

 خ. عربی 1نحو عالی .وحیدیخ  1فلسفه  خ اقدم 3فقه .علیخانیخ 
مهارتهای تدبیر 

 خانواده
 8-9 مباحثه احکام 1تاریخ اسالم  محمودیخ.

به
شن

ار
چه

 

 خ. عربی 1نحو عالی .وحیدیخ  1فلسفه  خ اقدم 3فقه .علیخانیخ 
مهارتهای تدبیر 

 خانواده
 مباحثه 1تاریخ اسالم  خ.محمودی
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 1تاریخ اسالم  خ.محمودی مباحثه علوم حدیث آ.تقدیری مباحثه 2اصول فقه خ .علیخانی 2فلسفه  خ اقدم

 خ. عربی 2اصول فقه خ .علیخانی 2فلسفه  خ اقدم
روش تدریس 

 قرآن
 آ.تقدیری

 علوم حدیث

 )هفته در میان(
 10 -11 1تاریخ اسالم  خ.محمودی 1صرف  خ. وحیدی

 خ. عربی 3عقاید خ. اقدم مباحثه 
روش تدریس 

 قرآن
 11-12 1احکام  خ. علیخانی 1صرف  خ. وحیدی 3تاریخ اسالم خ. محمودی

 فلسفه مباحثه مباحثه

 خ.اقدم

 خ.مفتح
 

 1عقاید
14-12:30 

 )هفته در میان( 

روش 

 2سخنرانی

15-12:30 
 

 خ. محمودی
 نگارش علمی

 )هفته در میان(
 خ. محمودی

روش مطالعه و 

 یادگیری

 )هفته در میان(
 1احکام  خ. علیخانی

الی  12:30

13:20 

  

 

 مهر 5شروع جهارشنبه 

 

 مهر11شروع جهارشنبه 

 مهر18شروع جهارشنبه 

 مهر11جهارشنبه شروع 

مهر 12شروع جهارشنبه 

 مهر


