
 ها مقرری بندی جدول زمان

 
های چاپ جدید مندرج است. با توجه به  هاي هر کتاب در مقدمه و ابتداي کتابمقرري

سیر جدید بینش مطهر در چاپ بعدی جداول مقرری نیز متناسب با آن تغییر خواهد 
 نمود.
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 عنوان کتاب
 -مقدار مقرري

 ها سرفصل
مقدار 
 صفحه

 توضیحات

 بينش مطهر 1

مقدمه + فصل اول + 

فصل دوم + مبحث اول از 

 فصل سوم

54 
 صفحه

موضوع جلسه افتتاحيه 
مباحث اين مقرري 

تواند باشد در غير  مي
اين صورت جلسه اول، 

اين مقرري تدريس 
 شود مي

 فصل اول + فصل دوم آزادي انسان 2
44 

 صفحه
 

 آزادي انسان 3
فصل سوم +  فصل چهارم 

 + دو گفتار از فصل پنجم
45 

 صفحه
 

 آزادي انسان 4
ادامه فصل پنجم + فصل 

 ششم
54 

 صفحه
 

 فصل هفتم آزادي انسان 5
54 

 صفحه
 

 (4(+ کتاب آزادي انسان )ضريب 2امتحان کتاب بینش مطهر )ضريب

6 
آزادي بندگي، 
 هدف زندگي

فصل اول + گفتار اول تا 
 سوم از فصل دوم

45 
 صفحه

 

7 
آزادي بندگي، 
 هدف زندگي

چهارم و پنجم از گفتار 
 فصل دوم + فصل سوم

45  
 صفحه

 

8 
آزادي بندگي، 
 هدف زندگي

فصل چهارم + فصل پنجم 
 + فصل ششم

56 
 صفحه

 

 (4امتحان کتاب آزادي بندگي، هدف زندگي )ضريب 

 6سيره نبوي 9
فصل اول از ابتدا تا گفتار 

 دوم
55 

 صفحه
 

 
11 

 6سيره نبوي
ادامه فصل اول تا گفتار 

 پنجم
44 

 صفحه
 

 6سيره نبوي 11
ادامه فصل اول + دو گفتار 

 از فصل دوم
44 

 صفحه
 

 6سيره نبوي 12
: گفتار سوم +  از فصل دوم

 مه(ي)فصل سوم + ضم
55 

 صفحه
 

 (2)ضريب 9امتحان کتاب سیره نبوي



13 
خدا در زندگی 

 انسان
 صفحه 55 تمام کتاب

پاورقی برای مطالعه 
 بيشتر است

 زندگی انسانامتحان کتاب خدا در 

 تبليغ 14
فصل اول+ از فصل دوم: 

 قسمت اول + قسمت دوم
  صفحه 54

 تبليغ 15
از فصل دوم: قسمت 
 سوم+ چهارم+ پنجم

  صفحه 54

 (2امتحان کتاب تبلیغ )ضريب

 مسئله نفاق 16
فصل اول و دوم + 

 ها یادداشت
  صفحه 54

  صفحه 44 فصل سوم مسئله نفاق 17

 (2نفاق )ضريبامتحان کتاب مسئله 

18 
سيره 

 7اميرالمؤمنين
 صفحه 54 فصل اول: جاذبه

توصيه به مطالعه 
 ها یادداشت

19 
سيره 

 7اميرالمؤمنين
  صفحه 77 فصل دوم و سوم

 (2)ضريب 7امتحان کتاب سیره امیرالمؤمنین

 صفحه 55 فصل اول تا چهارم 7نهضت حسيني 21
تا ابتداي ماهيت قيام 

 حسيني

 7نهضت حسيني 21
های پنجم و ششم +  فصل

 7مقام شهيد
 صفحه 77

هر دو قسمت شهيد 
دريک جلسه تدريس 

 شود

 7نهضت حسيني 22
ادامه فصل هفتم و فصل 

 هشتم
  صفحه 74

 7نهضت حسيني 23
بندي  فصل: نهم+ جمع

 مباحث
  صفحه 45

 (4)ضريب  7امتحان کتاب نهضت حسیني

24 
امر به معروف و 

 نهي از منکر
گفتار اول تا فصل اول + 

 سوم از فصل دوم
 صفحه 45

توصيه به مطالعه 
 ها یادداشت

25 
امر به معروف و 

 نهي از منکر
 صفحه 45 ادامه فصل دوم تا انتها

توصيه به مطالعه 
 ها یادداشت

 (2امتحان کتاب امر به معروف و نهي از منکر )ضريب

 :سيره معصومين 26

های اول+ دوم+  فصل
 چهارم

  صفحه 54

های سوم + پنجم +  فصل
 ششم

  صفحه 45

 
 (2: )ضريب:امتحان کتاب سیره معصومین

 



27 

 مهدويت

 صفحه 55 فصل: اول + پنجم
پاورقی برای مطالعه 

 بيشتر است

  صفحه 75 فصل: دوم + سوم 28

 صفحه 55 فصل: چهارم+ ششم 29
پاورقی برای مطالعه 

 بيشتر است

 (3امتحان کتاب مهدويت)ضريب  

 تربيت و رشد 31
فصل اول+ از فصل دوم تا 

 گفتار چهارم
  صفحه 45

 تربيت و رشد 31
فصل دوم تا آخر فصل+ از 

 فصل سوم: گفتار اول
  صفحه 47

 تربيت و رشد 32
از گفتار دوم تا  :فصل سوم

 اخر
  صفحه 45

  صفحه 47 ها فصل چهارم + یادداشت تربيت و رشد 33

 امتحان کتاب تربیت و رشد

 عقل و علم 34
فصل اول تا پایان گفتار 

 ششم
  صفحه 57

 عقل و علم 35
فصل اول: از گفتار هفتم تا 
 آخر+فصل دوم+فصل سوم

  صفحه 44

  صفحه 45 فصل چهارم عقل و علم 36

 امتحان کتاب عقل و علم

  صفحه 55 فصل دوم عدالت 37

 عدالت 38
فصل اول+فصل 

 ها سوم+یاداشت
 صفحه 54ها  یادداشت صفحه 55

 امتحان کتاب عدالت

  صفحه 45 فصل اول و دوم اخالق اسالمی 39

  صفحه 55 فصل سوم، چهارم و پنجم اخالق اسالمی 41

 اخالق اسالمی 41
گفتار اول و دوِم فصل 

 ششم
 صفحه 55

توصيه به مطالعه 
 ها یادداشت

  صفحه 54 ادامه فصل ششم اخالق اسالمی 42

 امتحان کتاب اخالق اسالمی

43 
حقوق زن و مرد از  

دیدگاه اسالم 
 جلد اول

 صفحه 54 پيشگفتار و فصل اول
توصيه به مطالعه 

 ها یادداشت

44 
حقوق زن و مرد از  

دیدگاه اسالم 
 جلد اول

 صفحه 45 فصل دوم و سوم
توصيه به مطالعه 

 ها یادداشت

45 
حقوق زن و مرد از  

دیدگاه اسالم 
 جلد اول

 صفحه 45 فصل چهارم
به مطالعه توصيه 

 ها یادداشت



 

 امتحان کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم جلد اول

46 
حقوق زن و مرد از 

دیدگاه اسالم 
 جلد دوم

  صفحه 45 فصل اول + دوم + سوم

47 
حقوق زن و مرد از 

دیدگاه اسالم 
 جلد دوم

  صفحه 44 فصل چهارم+ پنجم

 دوم امتحان کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم جلد

48 
حقوق زن و مرد از 

دیدگاه اسالم، 
 جلد سوم

فصل اول+ فصل دوم تا 
 گفتار چهارم

  صفحه 54

49 
حقوق زن و مرد از 

دیدگاه اسالم، 
 جلد سوم

فصل دوم از گفتار پنجم تا 
 گفتار هشتم

  صفحه 55

 امتحان کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم جلد سوم

51 
حقوق زن و مرد از  

اسالم،  دیدگاه
 جلد چهارم

  صفحه 45 فصل اول

51 
حقوق زن و مرد از  

دیدگاه اسالم، 
 جلد چهارم

فصل دوم از گفتار اول تا 
 چهارم

  

52 
حقوق زن و مرد از  

دیدگاه اسالم، 
 جلد چهارم

فصل دوم )گفتار 
 پنجم+ششم+ضميمه(

  صفحه 54

 امتحان کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم جلد چهارم

53 
حقوق زن و مرد از 
دیدیگاه اسالم، 

 جلد پنجم

 5تا  7مقدمه + گفتارهای 
 فصل اول

  صفحه 54

54 
حقوق زن و مرد از 
دیدیگاه اسالم، 

 جلد پنجم
  صفحه 75 گفتار پنجم

 پنجم امتحان کتاب حقوق زن و مرد از دیدگاه اسالم جلد
 


