
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ػادلِ گٌاتادی ػلی هحوذ دالٍری
(تحقیق)قرائت قرآن کریم   1 

(ترتیل)قرائت قرآن کریم  هصگاى دالٍر ػلی داٍٍدی  2 

جسء قرآن کریم1حفظ  هلیحِ صاًؼی -  3 
جسء قرآن کریم3حفظ  ظیویي گلؽي -  4 

 5  جسء قرآن کریم5حفظ - جؼلر كریذی

 6  جسء قرآن کریم10حفظ  كاطوِ هرتاًی -

جسء قرآن کریم20حفظ  - -  7 

 8 حفظ کل قرآن کریم - -

 9 حفظ سًر مفاتیح الجىان - -

يیژٌ )اذان ي قرائت وماز  - ػلیرضا خعرٍری زارگر

(برادران  
10 

 11 مداحی ي دعا خًاوی - هحوذ هْذی ارجوٌذی
ترجمٍ ي مفردات قرآن کریم ظَدُ تیوَرزادُ اتراّین هاظوی  12 
آشىایی با مفاَیم قرآن کریم هحذثِ ًَراًی هذرت ؼركی  13 
(ع)دیدگاٌ ي سیرٌ معصًمیه  ًیلَكر ًاهذار هوذم احوذ هؽتاهی  14 

 15 قرآن شىاسی هرین ًاصری هاظن هحوذ زادُ
آشىایی با احادیث ي ادعیٍ هیٌا گَدرزی هیالد تیچراًلَ  16 

آشىایی با مفاَیم وُج البالغٍ هلیحِ هحوذی حاهذ ػعگریاى  17 
 18 احکام ظارا ظرایذار ظجاد ًجاری

 

 

  

 

 هرضیِ تارًٍیاى ػثاض ػركاٍی
(تحقیق)قرائت قرآن کریم   1 

(ترتیل)قرائت قرآن کریم  لیال تیت ػٌة ظیذ هحوذ جركیاى  2 

جسء قرآن کریم1حفظ  صلیِ ظَاری هرتضی ظَاػذی پَر  3 
جسء قرآن کریم3حفظ  - -  4 

 5  جسء قرآن کریم5حفظ - داٍد تیچاری زادُ

 6  جسء قرآن کریم10حفظ  زیٌة رضَی -

جسء قرآن کریم20حفظ  صذیوِ اظٌٌذری ظیذ هْذی هَظَی  7 

 8 حفظ کل قرآن کریم - ػلی ظلری كر

 9 حفظ سًر مفاتیح الجىان - -

يیژٌ )اذان ي قرائت وماز  - ػثاض ػثذاهلل خعرجی

(برادران  
10 

 11 مداحی ي دعا خًاوی تٌْاز ؼیرالی هحعي ػیذی پَر
ترجمٍ ي مفردات قرآن کریم ظاجذُ حاجی زادُ احعاى پیرًیا  12 
آشىایی با مفاَیم قرآن کریم كرٍؽ كرٍؿی ًعة ّاؼن ظْیری  13 

(ع)دیدگاٌ ي سیرٌ معصًمیه  كاطوِ هثیتی حعیي هْذی اكرا  14 
 15 قرآن شىاسی حثیثِ كرج اهلل چؼة جوال ضیووی
آشىایی با احادیث ي ادعیٍ زّرُ ؿیاثی حعي آلثَؼٌِ  16 

آشىایی با مفاَیم وُج البالغٍ ًذا ػذین الٌظر هحوَد رضا ایسدی  17 
 18 احکام ظارا هٌَاتی ػلی تَ حویذ

 

 لیعت اظاهی ًلرات اٍل جؽٌَارُ هرآى ٍ ػترت

 اظتاى خراظاى ؼوالی

 ردیق ترگسیذُ ترادر ترگسیذُ خَاّر رؼتِ

 لیعت اظاهی ًلرات اٍل جؽٌَارُ هرآى ٍ ػترت

 اظتاى خَزظتاى

 ردیق ترگسیذُ ترادر ترگسیذُ خَاّر رؼتِ
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