برنــامه آموزشــی مرکــز مطالعــاتی فــارا
نیمسـال دوم تحصیـلی 69-69

فـــــــارا خـواهـــران
چهـار شنبــه (صبـح)
عنوان پودمان

8-6:11

پودمـان

6::9-33:39

33:11-31

شماره
کالس

موسسه
راقی

اسالم و جامعه

هشت

اندیشه سیاسی شهید مطهری

خدمات متقابل اسالم و ایران

آینده انقالب اسالمی ایران

آقای قهرمانی

حاج آقا اسماعیل پور

آقای شیرازی

چهـارشنبـه (عصـر)
31:11-39
پودمـان
یک

سیـره معصـومیـن(علیهـم السـالم)

سیره نبوی
خانم طاهری

پودمـان
دو

39:39-39::9

31-38:11

سیره ائمه اطهار(علیهم السالم)
خانم امیدی

حماسه حسینی
آقای مومن زاده

انسان شنـاسـی

مسئولیت و انسان کامل
خانم امیدی

فطرت-انسان و سرنوشت
خانم بانشی

آشنایی با قرآن ج33
خانم رئیسی

طبقه 1
سالن
اجتماعات
طبقه 1
کالس 2

پنج شنبـه (صبـح)
8-6:11
پودمـان
یک

سیـره معصـومیـن(علیهـم السـالم)

سیره نبوی

حماسه حسینی

سیره ائمه اطهار(علیهم السالم)

حاج آقا میان دور

حاج آقا فرهنگی

خانم امیدی

پودمـان
دو

انسان شنـاسـی

مسئولیت و انسان کامل
خانم یزدانی

توحید(خدا در اندیشه شهید مطهری)

نبوت

خانم بانشی

خانم یزدانی

مباحث قرآن شناسی+آشنایی با قرآن
ج( 9سوره الرحمن)
خانم کاویانی

کـالم و عقاید 2

پودمـان
پنج

آشنایی با قرآن ج33
خانم امیدی

فطرت-انسان و سرنوشت
خانم بانشی

کـالم و عقاید 3

پودمـان
چهار

6::9-33:39

33:11-31

آشنایی با قرآن ج (8سوره ملک و
قلم)
خانم عسکری

عدل الهی

امامت و رهبری+والیت فقیه

خانم بانشی

آقای شیرازی

طبقه 1
سالن
اجتماعات
طبقه 1
کالس 2

طیقه 1
کالس 3
طبقه :
کالس :

بـه نـام تو کـه رازی نوشتـه بر پَـر پـروانـه هـاست
اگر کسی فقط آثار ایشان(شهید مطهری) را از اول تا آخر به دقت بخواند،
کافی است تا او را به یک سطح راقی از معارف اسالمی برساند.
(مقام معظم رهبری)

لطفا هنگام انتخاب واحد به نکات زیر دقت نمایید:
قابل توجه دانش پژوهان پودمانی که در ترم قبل پودمان ( 9کالم و عقاید) داشتند:
**با توجه به حدنصاب نرسیدن دانش پژوهان پودمان (9مباحث زن) ،دانش پژوهانی
که این ترم پودمان (9کالم و عقاید  )2را گذرانده اند جهت انتخاب واحد نیمسال دوم،
پودمان ( 8اسالم و جامعه) را انتخاب واحد نمایند.
قابل توجه کلیه دانش پژوهان گرامی:
منابع این ترم ،به استثناء منابع زیر به صورت کتابچه ارائه می شوندکه جهت تهیه آنها به
دانش پژوهان اطالع داده می شود:
توحید(خدا در اندیشه شهید مطهری) ،آشنایی با قرآن ج  ،9آشنایی با قرآن ج ،8
آشنایی با قرآن ج  ،33عدل الهی ،امامت و رهبری ،اندیشه سیاسی شهید مطهری،
خدمات متقابل اسالم و ایران ،آینده انقالب اسالمی
جهت دریافت منابع به کتابفروشی راقی مراجعه نمایید.
آدرس :خیابان مالصدرا ،کوچه  ،9انتهای کوچه ،پالک  ،361طبقه اول

