
 

 

 

 سػا٘ٝ ٚ اتضاسٞا فؼاِیت ٞا ٚ اٞذاف خضئی ٚ سفتاسی ٘اْ دسع سٚصٞای تذسیغ ٔاٜ

 - - یادآٚسی والع اَٚ  تا دٞٓ ٟٔش

ٔحّٝ  دسع اَٚ دٞٓ تا تیؼتٓ

 ٔا

ٔؼشفی ٔحّٝ  تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ  -1

 ٟ٘اد ٞای اختٕاػی 

آؿٙایی تا ٚظایف خٛد دس خصٛف ٔحُ  -2

 ص٘ذٌی

ایداد دسن ٌؼتشدٜ اص اسصؽ ٞای اختٕاػی  -3

 ٚ فشٍٞٙی ٚ ...

 عثمٝ تٙذی ٚاطٌاٖ رٞٙی -4

 ات( -اٖ -آؿٙایی تا ٚاطٜ ٞای خٕغ )ٞا -5

 تمٛیت سفتاسٞای غیشوالٔی ٚ افضایؾ دلت  -6

 تمٛیت تٛا٘ایی حفظ ؿؼش  -7

 تمٛیت ٟٔاست سٚخٛا٘ی ٚ سٚ٘ٛیؼی -8

تمٛیت ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ ٚ دسن استثاط  -9

 ٔٙغمی تیٗ تصاٚیش

 تمٛیت ٚ ػاللٝ ٔٙذی تٝ صیثا٘ٛیؼی -11

پخؾ فیّٓ ٔؼتٙذ 

اص یه ٔحّٝ دٚستیٗ 

ػىاػی تشای تٟیٝ 

ػىغ اص ٔحّٝ 

 ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ

دسع دْٚ صً٘   تیؼتٓ تا آخش ٟٔش

 ٚسصؽ

 ٔؼشفی اػتخش تٝ ػٙٛاٖ یه ٔىاٖ ٚسصؿی -1

 آؿٙایی تا فٛایذ ٚسصؽ تٝ ٚیظٜ ؿٙا -2

عثمٝ تٙذی ٚ ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ تٝ تٟشٜ  -3

 ٌیشی اص ؿثىٝ ٔؼٙایی

ایداد دسن تغاتك ٔؼٙایی ٚ دػتٛسی تیٗ  -4

 فؼُ ٚ فاػُ

تمٛیت ٟٔاست دسن ٔتٗ ٚ تٟثٛد  ػٛاد  -5

 خٛا٘ذٖ

 تمٛیت دلّت تصشی )تخٛاٖ تیٙذیؾ( -6

 دس ٌفتٝ ٞا واستشد ضشب إِثُ -7

تصاٚیشی اص  ٚسصؽ 

ٞای ٔختّف تصاٚیش 

ٚسصؿىاساٖ ٘شْ افضاس 

ٔٛػیمی ٔفشح ٚ 

ٔٙاػة تشای ا٘داْ 

 ٚسصؽ صثحٍاٞی

 

 

 

 آتاٖ

فصُ دْٚ  اَٚ تا دٞٓ

تٟذاؿت آػٕاٖ 

 آتی عثیؼت پان

استمای ٍ٘شؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ؼثت تٟذاؿت  -1

 ٔحیظ اعشاف 

آؿٙایی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا ٘حٜٛ ی ٌضاسؽ  -2

 ٘ٛیؼی 

 تٟثٛد ػٛاد خٛا٘ذٖ ئٛ تٛػؼٝ دسن ٔتٗ -3

تشغیة دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٝ سػایت تٟذاؿت تا  -4

ٌشدؽ ػّٕی ٘شْ 

افضاس ٞٛای پان ٚ 

 آِٛدٜٔضشات ٞٛای 

 ٌضاسؽ ٘ٛیؼی
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 اؿاسٜ تٝ آٔٛصٜ ٞای دیٙی

 تمٛیت ٟٔاست ٘ٛؿتٗ -5

ٌؼتشؽ استثاعات ٔیاٖ ٌشٚٞی تا اخشای  -6

 ٕ٘ایؾ

 تمٛیت تٛا٘ایی حفظ ؿؼش -7

 آؿٙایی تا صتاٖ ٔحاٚسٜ دس ٔتٗ ٘ٛؿتاسی -8

 -4دسع  دٞٓ تا تیؼتٓ 

 آٚاص ٌٙدـه

 عثمٝ تٙذی ٚ ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ -1

آؿٙایی تا واستشد ٘ـا٘ٝ ٞای ٍ٘اسؿی دس  -2

 ٔتٗ

 افضایؾ لذست دسن ٔتٗ -3

 «آِٛدٌی صٛتی»آؿٙایی تا ٔفْٟٛ  -4

ؿٙاختٗ ٔٙاتغ تِٛیذ وٙٙذٜ ی آِٛدٌی  -5

 صٛتی

ایداد ٍ٘شؽ ٔثثت ٘ؼثت تٝ ٔٛضٛع  -6

 واٞؾ آِٛدٌی

 ٟٔاست دس واستشد ضشب إِثُ ٞاوؼة  -7

 

٘شْ افضاس ٔٛػیمی 

ٔفشح  ٚ پخؾ 

صذاٞای آصاسدٞٙذٜ 

ٔا٘ٙذ ٔتٝ تشلی ٚ 

 تٛق ٔمتذس ٚ ...

ٌضاسؽ ٚ تحمیك 

دستاسٜ آِٛدٌی 

 صٛتی

تیؼتٓ تا آخش 

 آتاٖ

 -5دسع 

 تّذسچیٗ ٚ تشصٌش 

ا٘خالق فشدی ٚ 

 اختٕاػی

 آؿٙایی تا تشخی اص صفات حؼٙٝ -1

ػاصی ٚ واستشد وّٕات تمٛیت ٟٔاست خّٕٝ  -2

 ٞٓ ٘ٛیؼٝ دس خّٕٝ

 تمٛیت تٛا٘ایی ؿٙاخت ٚ واستشد صٔاٖ حاَ -3

 تمٛیت ٟٔاست تٙذ٘ٛیؼی -4

 تٛػؼٝ واستؼت ٕ٘ایؾ خالق -5

 تٛػؼٝ دأٙٝ ِغات دا٘ؾ آٔٛصاٖ -6

اخشای ٕ٘ایؾ تشای 

ٍ٘اٜ وٗ ٚ تٍٛ تٟیٝ 

صٛسته تّذسچیٗ ٚ 

تشصٌش ٚ اخشای 

 ٕ٘ایؾ آٖ 

 6دسع  اَٚ تا دٞٓ آرس

 فذاواساٖ

 آؿٙایی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا ٔفْٟٛ فذاواسی -1

 آؿٙایی تا ؿخصیت ٞای فذاواس ایشا٘ی -2

 تمٛیت ٍ٘شؽ ٔثثت تٝ فذاواسی -3

 ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ -4

 «صٔاٖ حاَ فؼُ»آؿٙایی تا  -5

 تمٛیت ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ ٚ خٛا٘ذٖ -6

 سػایت اصَٛ صیثا٘ٛیؼی -7

 تمٛیت حافظٝ تا حفظ ؿؼش تاساٖ -8

دػٛت اص یه آصادٜ 

فیّٓ ٔؼتٙذ حؼیٗ 

 فٟٕیذٜ

لصٝ ٌٛیی اص ص٘ذٌی 

 افشاد فذاواس

اػتفادٜ اص ٚػایّی 

ٔا٘ٙذ ٔیخ وؾ تٝ 

آٔٛصؽ پؼٛ٘ذ 

 «وؾ»

 

 

 

 دٞٓ تا تیؼتٓ

 تمٛیت حؼٗ  آیٙذی ٍ٘شی ٚ ٘یه ا٘ذیـی -1 واس٘یه 7دسع 

 آؿٙایی تا صٔاٖ آیٙذٜ -2

 ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ تا اػتفادٜ اص فشایٙذ تشویة -3

 تمٛیت ٟٔاست خٛا٘ذٖ -4

٘ـاٖ دادٖ تصاٚیشی 

 اص چٙذ واس٘یه

تحمیك دس ٔٛسد 

 افشاد ٘یىٛواس 



 ٘ظٓآؿٙایی تا ٔتٗ تّفیمی ٘ثش ٚ  -5

تمٛیت ٟٔاست دسن ٔتٗ تا تخٛاٖ ٚ  -6

 تیٙذیؾ

 «پشی وٛچِٛٛ»

 اخشای تاصی صٔاٖ ٞا

 )ٌزؿتٝ تٝ آیٙذٜ(

 

پیشاٞٗ  8دسع  تیؼتٓ تا آخش آرس 

تٟـتی )ساٜ 

 ص٘ذٌی(

آؿٙایی  تا تضسٌاٖ دیٙی تٝ ػٙٛاٖ تٟتشیٗ  -1

 اٍِٛ

ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ ٚ عثمٝ تٙذی تمٛیت  -2

 رٞٗ دس تیاٖ ٔغاِة

 ٌؼتشؽ دأٙٝ ِغات دا٘ؾ آٔٛص -3

 خٛع + اػٓ( )پؼٛ٘ذ

 ٟٔاست دسن ٔتٗ تمٛیت -4

 حفظ ؿؼش ِحظٝ ػثض دػا -5

 تمٛیت ٟٔاست ٘ٛؿتٗ دس أال ٚ ٍ٘اسؽ -6

 تىشیٓ ؿخصیت ٚاالی حضشت فاعٕٝ )ع( -7

 واستشد ٔثُ ٞا -8

تحمیك ٚ پظٚٞؾ اص 

ص٘ذٌی حضشت 

  فاعٕٝ ٘مُ داػتاٖ

 اص حضشت فاعٕٝ

تٛی  9دسع  اص اَٚ تا دٞٓ دی

 ٘شٌغ

 تمٛیت فٗ تیاٖ ٚ تٛػؼٝ تفىش ٚ تٕشوض -1

ٌؼتشؽ دأٙٝ ی ِغات )تشویة دَ+ تٗ  -2

 فؼُ(

 ؿٙاخت فؼُ تٝ ػٙٛاٖ ٔحٛس اصّی خّٕٝ -3

 آؿٙایی تا ٔتٗ ادتی -4

 ؿٙاخت حضشت صاحة صٔاٖ -5

 واستشد ٔثُ ٞا -6

ٟٔاست خٛا٘ذٖ ٚ دسن ٔتٗ تخٛاٖ ٚ  -7

 فیشٚصٜ ای (تیٙذیؾ )حٛض 

اػتفادٜ اص ٘شْ افضاس 

ٚ پخؾ ػشٚدٞایی 

 اص عثیؼت

دػای دػتٝ خٕؼی 

 فشج أاْ صٔاٖ

تحمیك دس ٔٛسد 

 حضشت ٟٔذی )ػح(

 11دسع  دٞٓ تا تیؼتٓ

 یاس ٟٔشتاٖ

 )ٞٙش ٚ ادب(

آؿٙایی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا خاٖ تخـی تٝ  -1

 اؿیاء

ایداد استثاط صٕیٕی تیٗ دا٘ؾ آٔٛص ٚ  -2

 وتاب

ٌفتٗ ٚ تفىش دس تمٛیت ٟٔاست ػخٗ  -3

 فؼاِیت صٙذِی صٕیٕیت

تٛػؼٝ دأٙٝ ٚاطٌاٖ تا ٚ٘ذافضایی ٔثُ  -4

 ٞٙشٔٙذ ٚ ...

 تٛخٝ تٝ ٘مؾ وّیذی فؼُ دس خّٕٝ -5

 ٟٔاست حفظ ؿؼش ٘ماؽ د٘یا -6

سفتٗ تٝ وتاتخا٘ٝ ای 

تشای تذسیغ وتاب 

 تٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ

٘ٛؿتٗ یه تٙذ 

دستاسٜ فٛایذ وتاب 

 خٛا٘ی

 - - ٞأشٚس آٔٛختٝ  تیؼتٓ تا آخش دی 

 

 تٟٕٗ

 11دسع  اَٚ تا دٞٓ تٟٕٗ

 ٘ٛیؼٙذٜ ی تضسي

 ٔؼشفی ػؼذی -1

تمٛیت ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ ٕٞشاٜ تا تفىش   -2

آؿٙایی دا٘ؾ 

آٔٛصاٖ تا ٌّؼتاٖ ٚ 



 

 

 

 تٕشوض دس صٙذِی صٕیٕیت

 «ػتاٖ»ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ تا پؼٛ٘ذ  -3

تمٛیت حافظٝ ٚ دسن ؿٙیذاسی دس فؼاِیت  -4

 «ٌٛؽ وٗ ٚ تٍٛ»

 آؿٙایی تا حىایت ػؼذی  -5

 خّیفٝدسن ٔتٗ تخٛاٖ ٚ تیٙذیؾ خٛاب  -6

 تٛػتاٖ ػؼذی

تحمیك دستاسٜ 

 ص٘ذٌی ػؼذی

حفظ وشدٖ چٙذ 

تیت اص ؿؼشٞای 

 ػؼذی

دٞٓ تا تیؼتٓ 

 تٟٕٗ

ایشاٖ  12دسع 

 ػضیض

ٞذف ٔیٟٗ 

 ؿٙاػی 

 ایداد حغ ٚعٗ دٚػتی -1

ایداد ٍ٘شؽ ٔثثت تٝ ٔیٟٗ ٚحفظ اسصؽ  -2

 ٞای آٖ

 تمٛیت ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ تا صٙذِی -3

 صٕیٕیت

 تمٛیت ٚ ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ یٝ پؼٛ٘ذ )داٖ( -4

 تمٛیت حافظٝ تا فؼاِیت ٌٛؽ وٗ ٚ تٍٛ -5

 ٟٔاست حفظ ؿؼش ٚعٗ -6

 صیثا٘ٛیؼی خظ تحشیشی -7

سػٓ ٘مـٝ ایشاٖ 

اػتفادٞخ اص ٘شْ 

افضاس پخؾ ػشٚد 

ّٔی اػتفادٜ اص 

تصاٚیش خاٞای 

دیذ٘ی دیٍش تحمیك 

 دس ٔٛسد تشج ٔیالد

تیؼتٓ تا آخش 

 تٟٕٗ

 - آصاد 13دسع 

ایشاٖ  14دسع  اَٚ تا دٞٓ اػفٙذ اػفٙذ

 آتاد

 ا٘داْ واس ٌشٚٞی -1

 آؿٙایی تا ٌٛیؾ ٚ ِٟدٝ ٞای ٔختّف -2

 آؿٙایی تا ؿٟذای صٔاٖ خًٙ. -3

 ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ )صٙذِی صٕیٕیت( -4

 ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ )ٚاطٜ آٔٛصی ٔـاغُ( -5

 ٌؼتشؽ خّٕٝ تا ٘مؾ فاػُ -6

 افضایؾ دسن ٔتٗ تا تخٛاٖ ٚ تیٙذیؾ. -7

 تٛی ػیة ٚ یاع

 واستشد حىایت ٚ ٔثُ ٞأٟاست  -8

 صیثا٘ٛیؼی خظ تحشیشی -9

دسػت وشدٖ پشچٓ 

 ایشاٖ

دػٛت اص چٙذ ٘فش تا 

 ٌٛیؾ ٞای ٔختّف

)٘شْ افضاس( فیّٓ 

 ٔؼتٙذ

 خّثا٘اٖ ؿٟیذ تاتایی

تحمیك دس ٔٛسد 

 ٔـاغُ ٔختّف

دٞٓ تا تیؼتٓ 

 اػفٙذ

 15دسع 

دسیا ٞذف وّی 

 آؿٙایی تا عثیؼت

 آؿٙایی تا تـثیٟات دس ؿؼش  -1

 لٜٛ ی تخیُ تمٛیت -2

 ؿٙاخت ٘ىات ایٕٙی -3

تمٛیت ٚ ٟٔاست ػخٗ ٌفتٗ )صٙذِی  -4

 صٕیٕیت(

ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ )اضافٝ وشدٖ ٜ تٝ  -5

-اػتؼاسٜ تٝ ٘اْ اػضذای تذٖ )صتاٖ

 صتا٘ٝ(

 اخشای ٕ٘ایؾ خیاِی -6

 پخؾ صذای دسیا

تحمیك دس ٔٛسد 

 فٛایذ دسیا

 - - ٔشٚس آٔٛختٝ ٞاپا٘ضدٞٓ تا تیؼت  فشٚسدیٗ
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 ٚ دْٚ

تا تیؼت ٚ دْٚ 

 آخش فشٚسدیٗ

 16دسع 

 اٌش خٍُٙ ٘ثاؿذ

آؿٙایی تا یىی اص ٘ؼٕتٟای خذاٚ٘ذ  -1

 «خٍُٙ»

 آؿٙایی تا فٛایذ خٍُٙ دس ص٘ذٌی ٔا -2

ٟٔاست ٌٛؽ دادٖ ٚ داٚسی )صٙذِی  -3

 صٕیٕیت(

 ایداد حغ ٟٔشتا٘ی تا حیٛا٘ات خٍُٙ -4

 ٌؼتشؽ ٚاطٌاٖ تا پؼٛ٘ذ )٘ان( -5

 ٔؼشفی ٘مؾ ٔفؼَٛ دس خّٕٝ -6

 ایٕٙیتشغیة تٝ سػایت ٘ىات  -7

 تشغیة تٝ سػایت تٟذاؿت دس عثیؼت -8

 تمٛیت حافظٝ تا حفظ ؿؼش تٟاساٖ -9

 ٌشدؽ ػّٕی 

تحمیك دستاسٜ ی 

 خٍُٙ ٚ فٛایذ آٖ

اَٚ تا دٞٓ  اسدیثٟـت

 اسدیثٟـت

 17دسع 

 چـٓ ٞای آػٕاٖ

آؿٙایی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا ٌشدؽ صٔیٗ تٝ  -1

دٚس خٛد ٚ تٝ دٚس خٛسؿیذ ٚ پیذایؾ ؿة 

 ٚ سٚص ٚ فصُ ٞا

 تخیُتمٛیت لٛی  -2

ٟٔاست خٕغ آٚسی اعالػات )صٙذِی  -3

 صٕیٕیت(

ٌؼتشؽ دأٙٝ ٚاطٌاٖ تا ٚصُ وشدٖ ٜ تٝ  -4

 آخش اػٓ ٔا٘ٙذ وٛدوا٘ٝ

وؼة ٟٔاست یادداؿت تشداسی ٚ تٟیٝ  -5

 ٌضاسؽ

تمٛیت ٟٔاست ٌٛؽ دادٖ )ٌٛؽ وٗ ٚ  -6

 تٍٛ(

 تفىش دستاسٜ ی آفشیٙؾ خذاٚ٘ذ -7

 حغ تـىش ٚ لذاسدا٘ی اص خذاٚ٘ذ -8

اص خذاٚ٘ذ تٝ ا٘داْ ٘یایؾ ٚ ؿىشٌضاسی  -9

 ٔٙاػثت پایاٖ یه ػاَ تحصیّی

اػتفادٜ اص وشٜ صٔیٗ 

 ٚ چشاؽ لٜٛ

 )وّٕٝ دسع ٘یایؾ(

دٞٓ تاتیؼتٓ 

 اسدیثٟـت

 - - ٔشٚس آٔٛختٝ ٞا 

تیؼتٓ تا آخش 

 اسدیثٟـت

- - - 
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