
 

 

  هاآنهای ( منابع درسی و محدودهب

 باشد.مجاز می 1ها و نسخه معرفی شده توسط معاونت آموزشکتاببر اساس تدریس دروس تنها  :48ماده
 پس از تأیید معاونت آموزش ستاد مجاز است. دیگر، تنها  پیشنهادیاستفاده از منابع آموزشی  :48ماده

های منبع اصلی، پس از بررسی در درصدی با محدوده و سرفصل 08توانند منابع پیشنهادی خود را به شرط تطبیق حداقل مدارس علمیه می تبصره:
 تربیتی مدرسه و شورای آموزش استان، به معاونت آموزش ستاد معرفی نمایند. -گروه علمی

 باشد: هدایت، به شرح ذیل می در برنامه آموزشی سفیران استفادهسی مصوب برای منابع در :48ماده
 

 حوزه دانشی قرآن 

 
 حوزه دانشی حدیث 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بخشهمین  68. مشخص شده در ماده 1

 محدوده انتشارات سال نشر مؤلف عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 قاسمی -شهیدی  1 آموزش قرائت قرآن کریم 1قرائت و تجوید   1

 کل کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 قاسمی -شهیدی  2آموزش قرائت قرآن کریم  2رائت و تجوید ق  2

 - - مکارم شیرازی اهللتیآ تفسیر نمونه 11تا  1تفسیر ترتیبی   9
کل محدوده مرتبط با هر جزء از 

 تفسیر نمونه

 به بعد 1931 جوان آراسته درسنامه علوم قرآنی علوم قرآنی  4
ز مرک بوستان کتاب و

 تیریمد
 کل کتاب

 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 11مطابق پیوست شماره   و زیارات دعا  1

 کل کتاب مرکز مدیریت 1931 نصیری درآمدی بر علوم حدیث علوم حدیث  2

 کل کتاب دارالحدیث عدبه ب 1931 مهدی غالمعلی سند شناسی رجال و درایه کاربردی  9

 11مطابق پیوست شماره   1 یمعارف حدیث  4

 12مطابق پیوست شماره   2 یمعارف حدیث  1



 

 

 حوزه دانشی اخالق، تربیت و مشاوره اسالمی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل متن کتاب مرکز مدیریت بعدبه  1931 مرکز مدیریت 1اخالق اسالمی  1اخالق اسالمی   1

 کل متن کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 مرکز مدیریت 2اخالق اسالمی  2اخالق اسالمی   2

 کل متن کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 مرکز مدیریت 9اخالق اسالمی  9اخالق اسالمی   9

 کل متن کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 مرکز مدیریت 4اخالق اسالمی  4اخالق اسالمی   4

 کل متن کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 مرکز مدیریت 1اخالق اسالمی  1اخالق اسالمی   1

 کل متن کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 مرکز مدیریت 1اخالق اسالمی  1اخالق اسالمی   1

 ماییناصول کلی مشاوره و راه  1
اصول کلی مشاوره و 

 مایینراه
 کل متن کتاب رحمه اهللم خمینی سسه امامؤ - سید احمد رهنمایی

 19مطابق پیوست شماره   عمومی روانشناسی  1

 14 مطابق پیوست شماره  و تبلیغ روانشناسی  3

 
 حوزه دانشی تاریخ و سیره 

 

 

  

 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 مراجعه شود 11پیوست شماره به  مؤسسه امام خمینی 1932  مصبای یزدیاهللآیت های آنانقالب اسالمی و ریشه تاریخ انقالب اسالمی  1

 1تاریخ اسالم 1تاریخ اسالم   2
رمضان محمدی و 

 دیگران
 تمام کتاب مرکز مدیریت 1931

 (1)ج 2تاریخ اسالم 2تاریخ اسالم   9
رمضان محمدی و 

 دیگران
 تمام کتاب مرکز مدیریت 1931

 (2)ج 2تاریخ اسالم 9تاریخ اسالم   4
رمضان محمدی و 

 دیگران
 تمام کتاب مرکز مدیریت 1931

1  
شناسی سیاسی دوران جریان

 انقالب اسالمی
 11مطابق پیوست شماره 

 11 شماره مطابق پیوست السالم علیهم معصومین سیره  1



 

 

 حوزه دانشی زبان و ادبیات عربی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 علیزاده درآمدی بر علم صرف 1صرف   1

 نصایح به بعد 1931 جزائری دانش صرف  2صرف   2
 تا اول ابوابکتاب  یابتدااز 

 دیمز یثالث

 نصایح به بعد 1931 جزائری دانش صرف 9صرف   9
ا ت دیمز یاول ابواب ثالثاز 

 انتهای کتاب

 کل کتاب مرکز مدیریت به بعد 1931 فائزی نسب صرف کاربردی صرف کاربردی  4

 کل کتاب اندیشهفانوس به بعد 1931 چینقشه سرآغاز نحو 1نحو   1

 2نحو   1

فی اسلوبها  هالمرضی هالبهج

 الجدید

سیوطی )تصحیح: کفیل و 

 خاکسار(
 مرکز مدیریت به بعد 1931

کتاب تا اشتغال العامل  یابتدا

 عن المعمول
 شری ابن عقیل

حیح[ اسماعیل ]تص 

ی محمدجوادمنش، احمدی

 راد

 مرکز مدیریت 1931

 9نحو   1

فی اسلوبها  هالمرضی هالبهج

 الجدید

سیوطی )تصحیح: کفیل و 

 خاکسار(
 مرکز مدیریت به بعد 1931

اشتغال العامل عن المعمول از 

 تا آخر کتاب
 شری ابن عقیل

]تصحیح[ اسماعیل  

ی محمدجوادمنش، احمدی

 راد

 ز مدیریتمرک 1931

 مغنی االریب 4نحو   1
ابن هشام )تصحیح: کفیل و 

 خاکسار(
 مرکز مدیریت به بعد 1931

از حرف )الف( تا ابتدای حرف 

 )ال(

 مغنی االریب 1نحو   3
ابن هشام )تصحیح: کفیل و 

 خاکسار(
 مرکز مدیریت به بعد 1931

از ابتدای حرف )ال( تا آخر 

 کتاب

 11 پیوست شمارهمطابق  نحو کاربردی  11

  معین دقیق هدروس فی علم البالغ بالغت  11
مرکز جهانی علوم 

 اسالمی
 تمام کتاب

 

  فقه و اصولدانشی حوزه 

ف
ردی

 

 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس

 از ابتدای کتاب تا فصل سوم)روزه و اعتکاف( مرکز مدیریت به بعد 1931 زادهفالی درسنامه فقه 1احکام مبتلی به   1

 مرکز مدیریت به بعد 1931 زادهفالی درسنامه فقه 2لی به احکام مبت  2
از ابتدای فصل)روزه و اعتکاف( تا فصل 

 هفتم)معامالت(

 مرکز مدیریت به بعد 1931 زادهفالی درسنامه فقه 9احکام مبتلی به   9
از فصل هفتم)معامالت( تا ابتدای جدول 

 تفاوت فتاوا

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&select-publisher=publisher-exact


 

 

ف
ردی

 

 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس

 1 اصول فقه  4
 مرکز مدیریت به بعد 1931 عبدی 2االساس فی اصول الفقه

از ابتدای کتاب تا الباب الثالث )مباحث االدله 

 الظنیه(

 الموجز فی اصول الفقه
 اهللآیت

 سبحانی
- 

سسه امام صادق ؤم

 علیه السالم

از ابتدای کتاب تا اول المقصد السادس )فی 

 الحجج و االمارات(

 2اصول فقه   1

 دیریتمرکز م 1931 عبدی االساس فی اصول الفقه
از الباب الثالث )مباحث االدله الظنیه( تا آخر 

 کتاب

 الموجز فی اصول الفقه
 اهللتیآ

 سبحانی
- 

سسه امام صادق ؤم

 علیه السالم

از اول المقصد السادس )فی الحجج و 

 االمارات( تا پایان کتاب

 الوسیط فی اصول الفقه 9اصول فقه   1
 اهللتیآ

 سبحانی
- 

سسه امام صادق ؤم

 السالمعلیه 
 لعام و الخاصاابتدای  از ابتدای کتاب تا

 الوسیط فی اصول الفقه 4اصول فقه   1
 اهللآیت

 سبحانی
- 

سسه امام صادق ؤم

 علیه السالم

از ابتدای العام و الخاص تا االصول العملیه: 

 التخییر هاصال

 الوسیط فی اصول الفقه 1اصول فقه   1
 اهللآیت

 سبحانی
- 

سسه امام صادق ؤم

 السالمعلیه 

نتهای التخییر تا ا هاز ابتدای االصول العملیه: اصال

 کتاب

 13مطابق پیوست شماره  - - یترسلمحمد  معاصر یاستخراج نظرات فقها روش استخراج فتوا  3

 1914 ایروانی 1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی  1فقه   11
دارالفقه للطباعه و 

 النشر

بحث ابتدای م – هاز ابتدای کتاب تا کتاب الصال

 احکام الشکوک

 1914 ایروانی 1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی  2فقه   1
دارالفقه للطباعه و 

 النشر

 ابتدای مبحث احکام الشکوک تا – هکتاب الصال

 ابتدای مبحث المبیت بمنی و النفر –کتاب حج 

 9فقه   2
 1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

 2و 
 1914 ایروانی

قه للطباعه و دارالف

 النشر

ابتدای مبحث المبیت  –کتاب حج  از ابتدای

بمنی و النفر تا انتهای جلد اول + از ابتدای جلد 

 دوم تا ابتدای کتاب الصلح

 1914 ایروانی 2دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی  4فقه   9
دارالفقه للطباعه و 

 النشر
 از ابتدای کتاب الصلح تا ابتدای کتاب اللعان

 1فقه   4
 2دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

 9و 
 1914 ایروانی

دارالفقه للطباعه و 

 النشر

از ابتدای کتاب اللعان تا انتهای جلد دوم + از 

ابتدای جلد سوم تا ابتدای کتاب الصید و 

 الذباحه

 1914 ایروانی 9دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی  1فقه   1
دارالفقه للطباعه و 

 النشر

ز ابتدای کتاب الصید و الذباحه تا انتهای جلد ا

 سوم

 - - یروانیا  هیالقواعدالفقه یف هیمهدتدروس  قواعد فقهیه  1

مباحث: اهمیت بحث قواعد، فرق قاعده فقهیه و 
اصولیه، قاعده طهارت، قاعده سوق مسلم، قاعده 
اصالة الصحة، قاعده التعاد، قاعده فراغ و تجاوز، 

ده الضرر، قاعده الحرج، قاعده علی الید، قاع
 قاعده ید، قاعده سلطنت

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پذیر خواهد بود.ستاد و حضور استاد در دوره آموزشی مربوطه، امکان یید معاونت آموزشأ. استفاده از این کتاب با ت2



 

 

  و فرق انیاد ی،کالم اسالمحوزه دانشی 

 
 حوزه دانشی منطق و حکمت اسالمی 

 محدوده انتشارات سال نشر لفمؤ عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب - - یروانیش هیالحکمه االله یف دیالتمه حکمت اسالمی  1

 1منطق   2
  درآمدی بر منطق

 التحصیالن دبیرستان()ویژه فارغ
 کل کتاب مرکز مدیریت 1931 منتظری مقدم

 23درس ابتدای کتاب تا  یاز ابتدا مرکزمدیریت 1931 منتظری مقدم دانش منطق  2منطق   9

 کتابتا پایان  23درس  یاز ابتدا مرکزمدیریت 1931 منتظری مقدم دانش منطق 9منطق   4

 

  انسانی -حوزه دانشی علوم اسالمی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب دانشگاه باقرالعلوم)ع( - شمس اهلل مریجی در تبلیغ یشناسجامعهکاربرد  تبلیغ یشناسجامعه  1

 قانون اساسی  2
)با  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 (1911اصالحات 
- - - 

مطابق پیوست شماره 

21 

 22مطابق پیوست شماره  تعلیم و تربیت اسالمی  9

 کل کتاب بوستان کتاب - محمدحسن نبوی مدیریت اسالمی مدیریت اسالمی  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سالمی با رویکرد تربیت مبلغ و نیازهای منطقه 3 شی علوم ا ست که با توجه به اهداف برنامه آموز سی ا ب در حوزه. در سقف ای و علمی طالا ساعت،  32های کالمی و ادیان و فرق، تا 

 پردازد.این درس به مباحث فرق و ادیان درهر منطقه می شود.و الزامی می های مربوط، تعیینطبق دستورالعمل
 

ف
ردی

 

 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس

 تمام کتاب طهـ  هاجر به بعد 1931 برنجکار آشنایی با فرق اسالمی آشنایی با فرق اسالمی 1

 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث صفات الهی  - سعیدی مهر 1المی جکالم اس 1معارف و عقائد 2

  - سعیدی مهر 1کالم اسالمی ج 2معارف و عقائد 9
از ابتدای مبحث صفات الهی تا پایان جلد اول 

 کتاب

  - سعیدی مهر 2کالم اسالمی ج 9معارف و عقائد 4
ج اهلل عاز ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث امام مهدی 

 الشریف تعالی فرجه

  - سعیدی مهر 2کالم اسالمی ج 4معارف و عقائد 1
ان تا پای عج اهلل تعالی فرجه الشریفاز ابتدای مبحث امام مهدی 

 جلد دوم

 21مطابق پیوست شماره  1عقائد معارف و 1

 کل کتاب بوستان کتاب 1934 مهری محمدجواد درسنامه والیت فقیه والیت فقیه 1

 - - - - 9اقتضایی -اعتقادی  1

یتی ترب -این درس بر اساس تصمیم گروه علمی

مدرسه در یکی از موضوعات مربوط به فرق 

 انحرافی در منطقه، اجرا خواهد شد.



 

 

 حوزه دانشی ادبیات فارسی 
 محدوده انتشارات سال نشر لفؤم عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب هاجر - نی )ژرفا(حسی شیوه شیوایی نگارش نییآ  1



  به همراه تحقیق پایانی( هامهارتحوزه دانشی( 
 محدوده انتشارات سال نشر لفمؤ عنوان منبع آموزشی عنوان درس ردیف

 کل کتاب الزهرا هجامع - فالی زاده درسنامه روش بیان احکام روش آموزش احکام  1

2  
داری کودک و روش کالس

 نوجوان
 29شماره مطابق پیوست 

 کریم روش آموزش قرآن  9
 یهادرسنامه روش آموزش و مهارت

 میقرآن کر یدارکالس
 جامعه المصطفی 1932 رحمت عابدی

مطابق پیوست شماره 
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 کل کتاب ذکری - گروه نویسندگان روش تحلیل مسائل سیاسی روش تحلیل مسائل سیاسی  4

 کل کتاب ذکری - نگروه نویسندگا درسنامه روش تدریس و کالسداری روش تدریس   1

 21شماره مطابق پیوست  روش تبلیغ در فضای مجازی  1

 کل کتاب ذکری - مالنوری روش سخنرانی دینی روش سخنرانی دینی  1

 کل کتاب ذکری - گروه نویسندگان درسنامه فن رثاء روش ذکر مصیبت  1

 - - - - 3مطابق پیوست شماره  1تا  1 هاروشکارورزی   3

 21شماره مطابق پیوست  های پژوهشی مهارت  11

 مطابق دستورالعمل مندرج در فصل دوم از بخش چهارم همین آیین نامه تحقیق پایانی  11

 

 


