
تعداد جلسهمدرسنام درس آموزش مجازیشاخه معارفیردیف

5آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییترص اٍل- (آیت اهلل سثحاًی)1کتاب اًسیط1ِ

5آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییترص زٍم- (آیت اهلل سثحاًی)1کتاب اًسیط2ِ

6حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُ اثثات ٍخَز ذسا-ذسا ضٌاسی3

6آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییهراتة تَحیس-ذسا ضٌاسی 4

6آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییصفات الْی- ذسا ضٌاسی 5

3آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییهؼاز ضٌاسی زرکالم خسیس6

11حدِ االسالم ػالی(هؼازضٌاسی)اًساى تا اتسیت 7

7 حدت االسالم ػالی زر زًسگی- هؼاز ضٌاسی ٍ هرگ آگاّی 8

7حدت االسالم ػالی   زر ترزخ-هؼاز ضٌاسی ٍ هرگ آگاّی9

8 حدت االسالم حاخی اتراّین   اٍل- 1هثاًی اًسیطِ اسالهی10

8  حدت االسالم حاخی اتراّین   زٍم-1هثاًی اًسیطِ اسالهی11

8  زکترغفارزازُ ٍ زکترػسیسی ترص اٍل-(زکترغفارزازُ)2کتاب اًسیط12ِ

7  زکترغفارزازُ ٍ زکترػسیسی ترص زٍم-(زکترغفارزازُ)2کتاب اًسیط13ِ

5 حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاًُظام سیاسی ٍحکَهتی زر اسالم14

5  حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاٍُالیت فمیِ ٍ حکَهت اسالهی15

5  حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُآضٌائی تا اهام ضٌاسی16

8  حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُپیاهثر ضٌاسی 17

9  حدت االسالم حاخی اتراّیویاٍل -2آضٌایی تا اًسیطِ اسالهی18

9  حدت االسالم حاخی اتراّیوی زٍم2 آضٌایی تا اًسیطِ اسالهی 19

8آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییزیي ضٌاسی هؼرفتی20

8 زکتر اهیر ذَاظًگاُ تاریری تِ زیي یَْز21

8 زکتر اهیر ذَاظًگاُ تاریری تِ زیي هسیحیت22

5آیت اهلل سثحاًی ٍ زکتر رضاییاسالم ٍ ّرهٌَتیک23

5حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُ اسالم ٍ سکَالریسم24

4 حدت االسالم هْسی فرهاًیاى    آضٌائی تا خریاى ًَظَْر سلفی گری25

8  حدت االسالم سیس هحسي زیثاخی آضٌائی تا هثاًی ٍالیت فمی26ِ

8خوؼی از اساتیس هؼارفیاٍل-آضٌائی تا  زکتریي هْسٍیت27

8خوؼی از اساتیس هؼارفیزٍم -آضٌائی تا زکتریي هْسٍیت28

15هدوَػِ اساتیسآضٌایی تا هؼارف هْسٍی29

4زکتر هْسی فرهاًیاىخریاى ضٌاسی سلفی گری30

7حدت االسالم زکترذسرٍپٌاُفراهاسًَری، پلَرالیسن ٍ فویٌیسن31

7 زکتر هحوس خَاز ًَرٍزیتفکر خسایی زیي از سیاست32

7 زکتر هحوس خَاز ًَرٍزیزهَکراسی ٍ هرزم ساالری زیٌی 33

8 زکتر فرٌّگاًساى ّسفوٌس- اًساى هَفك 34

8 زکتر فرٌّگاػتواز تِ ذسا- اًساى هَفك 35

6 حدت االسالم رخثیاًساى ٍ ذالفت الْی- اًساى ضٌاسی 36

6 حدت االسالم رخثیاًساى ٍ هؼاز- اًساى ضٌاسی 37

8  حدت االسالم خَاى آراستِحك،تکلیف ٍ آزازی38

8  حدت االسالم خَاى آراستِحك،تکلیف ٍ آزازی39

6 زکتر حسیي ضوسیاى حمَق زاًطدَیی40

6      زکتر هحسي هَسَی تلسُ اٍل-تدَیس لرآى کرین41
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6      زکتر هحسي هَسَی تلسُ زٍم-تدَیس لرآى کرین42

6      زکتر هحسي هَسَی تلسُ سَم-تدَیس لرآى کرین43

8زکتر هْسی فاًیاٍل-زرسْای تٌسگی زرسَرُ فرلاى44

8زکتر هْسی فاًیزٍم-زرسْای تٌسگی زر سَرُ فرلاى45

7حدِ االسالم لرائتیتفسیر لطرُ ای لرآى کرین46

6حدت االسالم هحوس هحوسیاىتستر زر لرآى47

ُ ّای ترتیتی سَرُ حدرات48 7حدت االسالم هحسي لرائتیآهَز

4  زکتر فاًی تفسیر آیت الکرسی49

3  زکتر فاًی تفسیر سَرُ حوس50

4  زکتر فاًی تفسیر سَرُ ّای تَحیس،ػصرٍکَثر51

6  حدت االسالم کوالی لوی اٍل-سیری زرًْح الثالغِ 52

5  حدت االسالم کوالی لوی زٍم-سیری زرًْح الثالغ53ِ

6  زکتر هْسی فاًی اٍل-ضرح ذطثِ هتمیي54

6  زکتر هْسی فاًی زٍم-ضرح ذطثِ هتمیي55

6  حدت االسالم سیس حویس حسیٌی اٍل-فرازّایی ازصحیفِ سدازی56ِ

6  حدت االسالم سیس حویس حسیٌی زٍم-فرازّایی از صحیفِ سدازی57ِ

5 هحوس رحین ػیَضیسیر اًمالب از لاخار تا هحوسرضا پْلَی58

5 هحوس رحین ػیَضیپیرٍزی اًمالب ٍ چالص ّای پیص ر59ٍ

6     حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُ ػمالًیت اسالهی، رٍحاًیت ٍ سیاست60

6     حدت االسالم زکتر ذسرٍپٌاُ خریاى ّای سٌت گرا ٍ هسرًیسن61

3 زکتر هحوس لرتاًیخٌثص  زاًطدَیی62

6   زکتر فَاز ایسزی آهریکاضٌاسی63

6هدوَػِ اساتیسرٍزّای آزازی64

ِ ّای غرتی65 5 سیس احوس سازات      خریاى ضٌاسی رساً

5زکتر پرٍیس اهیٌی  خٌگ ًرم 66

5  زکتر هٌَچْر هحوسی زستاٍرّای هلی، هٌطمِ ای ٍ تیي الوللی اًمالب67

4رحین پَر ازغسی  ًفَش زرپطت خثِْ اًمالب68

8هٌْسس تراتی-زکتر رزالیلیثرالی یا هماٍهتی؟:التصازایراى69

6هدوَػِ اساتیس(آضٌایی تا اًمالب اسالهی ایراى)اًمالتی توسى ساز 70

4  زکتر هٌَچْر هحوسی تحلیلی تراًمالب اسالهی71

4هدوَػِ اساتیساز ًاتَزی اهپراطَری تا اتحاز تا زٍست ٍ زضوي- اًمالب ّای خْاى 72

3هدوَػِ اساتیسزاًص تطری- اًمالب رٍسیِ 73

3هدوَػِ اساتیساًمالب فراًسِ؛ اًمالب ذَى ٍ ٍحطت74

4هدوَػِ اساتیساًمالب اهریکا؛ رّایی فراهاسًَْا75

3هدوَػِ اساتیساًمالب اًگلیس؛ ضَرش تَرشٍاّا76

3همام هؼظن رّثریگام زٍم اًمالب اسالهی77

5هدوَػِ اساتیستغییرات اختواػی ٍ فرٌّگی زر ایراى- پیسا ٍ پٌْاى 78

8همام هؼظن رّثریرٍش تحلیل سیاسی79

14حدت االسالم زکترذسرٍپٌاُخریاى ّای فرٌّگی ٍ ضس فرٌّگ ّا80

3استاز حسي رحین پَرفریة کطَرّا تا اتسار تَسؼ81ِ

6زکتر هتمیتازذَاًی راتطِ ایراى ٍ غرب82

7هدوَػِ اساتیسهرٍری تر ػولکرز زٍلت پْلَی83

8هدوَػِ اساتیسضاُ تِ رٍایت زرتار84

7حدت االسالم زکترذسرٍپٌا1ُگًَِ ضٌاسی خریاى رٍضٌفکری زر ایراى هؼاصر 85

7حدت االسالم زکترذسرٍپٌا2ُگًَِ ضٌاسی خریاى رٍضٌفکری زر ایراى هؼاصر 86

7زکتر حدت اهلل ػثسالولکیتثییي ًظریِ التصاز هماٍهتی ٍ ترًاهِ ػول87
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9استاز یارهحوسی(حاضیِ ای تر گفتواى سازی فرٌّگ زفاع همسس)ضرح تی ًْایت 88

4هدوَػِ اساتیسخریاى ّای هرالف اًمالب اسالهی89

7  زکتر سیس هحسي زیثاخی خریاى ضٌاسی احساب سیاسی ایراى90

10زکتر هحوس تْازری خْرهیآضٌایی تا لاًَى اساسی ایراى- هیثاق هلت 91

8  حدت االسالم  ارسطاٍالیت فمیِ ٍ هدلس زر لاًَى اساسی 92

8     حدت االسالم ارسطا لَای لضائیِ ٍ همٌٌِ زر لاًَى اساسی93

3(رُ)حضرت اهام ذویٌی اهام رٍح اهلل ٍ آهریکا94

5هدوَػِ اساتیس(رُ)اصَل ّفتگاًِ اهام ذویٌی 95

3استاز حسي رحین پَر(رُ)تازذَاًی ٍصیت اهام ذویٌی96

4آلای ػرب اسسیاسالم ، هرزم ٍ ٍالیت از زیسگاُ اهام97

8   زکتر هدتثی هصثاح اًتراب ٍ ارزش زر اذالق98

8   زکتر هدتثی هصثاح ًسثیت یا ثثات زر اذالق99

4احوس حسیي ضریفیاٍل-آضٌایی تا آییي زًسگی100

5احوس حسیي ضریفیزٍم-آضٌایی تا آییي زًسگی101

7آیت اهلل خَازی آهلیحکوت ػثازات102

7     حدت االسالم هحوس ضداػی اذالق اسالهی ٍ َّای ًفس103

7     حدت االسالم هحوس ضداػی رشائل اذاللی104

4آیت اهلل خَازی آهلیحکوت رٍزُ ٍ احکام آى105

7هدوَػِ اساتیسآثار ٍ اسرار ًواز106

5حدت االسالم هحوس ػلی فمیْیاحکام ػوَهی107

5زکتر ّاضوی گلپایگاًی(اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر)ٍاخة فراهَش ضسُ 108

9هدوَػِ اساتیساحکام کارترزی109

3   حدت االسالم ػلیرضا پٌاّیاى چگًَِ ًواز ذَب ترَاًین؟110

ُ ّای ػرفاى ػولی زراسالم111 7  زکتر هحوس فٌائی اضکَری آهَز

6حدت االسالم زکترذسرٍپٌاُتْائیت، ٍّاتیت ٍ تصَّف112

5حدت االسالم حویسرضا هظاّری سیفخریاى ّای هؼٌَی ًَظَْر113

8زکتر لاسولَ-زکترٍالیتی -زکترخاى احوسیفرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍ ایراى114

8زکتر اصفْاًی-زکتر  تیات -زکترصفری ًْضت ػلوی ٍ توسى اسالهی115

4  زکتر رخثی زٍاًی هسیر توسى اسالهی116

7زکتر ًاصری-زکترسلطاًی -زکترضریؼتاسالهی- تارید پسضکی ایراًی 117

6  زکتر رخثی زٍاًی از خاّلیت تا اسالم-تارید ٍ اػراب لثل از اسالم118

6  زکتر رخثی زٍاًی از تؼثت تا ّدرت-تارید،تؼثت ٍ ّدرت پیاهثر119

10زکتر حطوت اهلل لٌثریزرسٌاهِ ػلَی- حمیمت هظلَم 120

4رحین پَرازغسی ٍ ػالیزرسٌاهِ فاطوی- ًطاًی تْطت 121

4زکتر هحوس حسیي رخثی زٍاًیتاًَاى آسواًی122

4همام هؼظن رّثری(1)آفتاب زر هصاف 123

4همام هؼظن رّثری(ع)تررسی صلح تاریری اهام حسي -ًرهص لْرهاًاًِ (2)آفتاب زر هصاف124

5همام هؼظن رّثریرٍایت اًحراف ذَاظ-(3)آفتاب زر هصاف 125

6زکتر ّاضوی گلپایگاًیًگاّی ًَ تر ًْضت حسیٌی126

3همام هؼظن رّثری سال250ِاًساى 127

6 حدت االسالم زکتر خثاری1حیات پاکاى 128

6 حدت االسالم زکتر خثاری2حیات پاکاى 129

10آیت اهلل هصثاح یسزیگفتارّایی پیراهَى ػاضَرا130

5 حدت االسالم ػثسالفتاح ًَابتارید ائوِ تمیغ131

4 حدت االسالم اسکٌسری (ع)تارید زًسگاًی اهام ػلی132

7 حدت االسالم اسکٌسری (ػلیْواالسالم)تارید زًسگی اهاهیي حسٌیي133
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7 حدت االسالم اسکٌسری تارید زًسگی اهام سداز،اهام تالرٍاهام صازق ػلیْن السالم134

6 حدت االسالم اسکٌسری تارید زًسگی اهام کاظن،اهام رضا،اهام خَازػلیْن السالم135

6 حدت االسالم اسکٌسری تارید زًسگی اهام ّازی،اهام ػسگری ٍاهام زهاى ػلیْن السالم136

9       سرکار ذاًن آیت اللْی ترص اٍل - (ذاًن آیت اللْی)کتاب زاًص ذاًَاز137ُ

8       سرکار ذاًن آیت اللْی ترص زٍم - (ذاًن آیت اللْی)کتاب زاًص ذاًَاز138ُ

8زکتر اهیر حسیي تاًکی پَر,حدت االسالم زٌَّی,حدت االسالم پٌاّیاى,زکتر هحوَز اًَضِ,زکتر حویس حثطیزاًستٌی ّای رٍاتط زذتر ٍ پسر139

9زکتر هحوَز ترخؼلی هْارتْای سازگاری ٍ رفتاری زرذاًَاز140ُ

5هدوَػِ اساتیسآضٌائی تا احکام ذاًَاز141ُ

4زکتر حویس حثطیتفاٍتْای خسوی ٍ رٍحی زى ٍهرز142

8زکتر حویس حثطیتایستِ ّای ترتیت فرزًس143

7حدت االسالم زکتر هْسی ّازیهْارت ذَزآگاّی144

9زکتر اهیر حسیي تاًکی پَر,زکترهحوَز ترخؼلی,زکترػثس الرضا کرزیآًچِ لثل از اززٍاج تایس تساًین145

10زکتر حویس حثطیهْارت ّای ارتثاطی ّوسراى146

4زکتر اتراّین رزالی,زکترهحوَز ترخؼلی,حدِ االسالم ػثاسی ٍلسُآضٌائی تا ػَاهل استحکام ذاًَاز147ُ

8زکتر اتراّین رزالی,حدِ االسالم ػثاسی ٍلسُهسیریت رٍاتط زر ذاًَاز148ُ

6زکتر  لائوی/ زکتر  رزالی هسائل التصازی ٍ ترتیتی زر ذاًَاز149ُ

ِ ّای ترتیتی ذاًَازُ هَفك150 6زکتر کرزی/ زکتر تاًکی پَرهَلف
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