
دروس قابل ارائه تاریخ روز 

(1جلسه )نهج البالغه 1400/08/15شنبه

(1جلسه )الکافی 1400/08/16یکشنبه

(1جلسه )تحف العقول 1400/08/17دوشنبه

(1جلسه )صحیفه سجادیه 1400/08/18سه شنبه

 (1جلسه )الخصال 1400/08/19چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/08/20پنجشنبه

1400/08/21جمعه

(2جلسه )نهج البالغه 1400/08/22شنبه

(2جلسه )الکافی 1400/08/23یکشنبه

(2جلسه )تحف العقول 1400/08/24دوشنبه

(2جلسه )صحیفه سجادیه 1400/08/25سه شنبه

 (2جلسه )الخصال 1400/08/26چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/08/27پنجشنبه

1400/08/28جمعه

(3جلسه )نهج البالغه 1400/08/29شنبه

(3جلسه )الکافی 1400/08/30یکشنبه

(3جلسه )تحف العقول 1400/09/01دوشنبه

(3جلسه )صحیفه سجادیه 1400/09/02سه شنبه

 (3جلسه )الخصال 1400/09/03چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/09/04پنجشنبه

1400/09/05جمعه

(4جلسه )نهج البالغه 1400/09/06شنبه

(4جلسه )الکافی 1400/09/07یکشنبه

زمانبندی ارائه دروس دوره حدیث خوانی



دروس قابل ارائه تاریخ روز 

زمانبندی ارائه دروس دوره حدیث خوانی

(4جلسه )تحف العقول 1400/09/08دوشنبه

(4جلسه )صحیفه سجادیه 1400/09/09سه شنبه

 (4جلسه )الخصال 1400/09/10چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/09/11پنجشنبه

1400/09/12جمعه

(5جلسه )نهج البالغه 1400/09/13شنبه

(5جلسه )الکافی 1400/09/14یکشنبه

(5جلسه )تحف العقول 1400/09/15دوشنبه

(5جلسه )صحیفه سجادیه 1400/09/16سه شنبه

 (5جلسه )الخصال 1400/09/17چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/09/18پنجشنبه

1400/09/19جمعه

(6جلسه )نهج البالغه 1400/09/20شنبه

(6جلسه )الکافی 1400/09/21یکشنبه

(6جلسه )تحف العقول 1400/09/22دوشنبه

(6جلسه )صحیفه سجادیه 1400/09/23سه شنبه

 (6جلسه )الخصال 1400/09/24چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/09/25پنجشنبه

1400/09/26جمعه

(7جلسه )نهج البالغه 1400/09/27شنبه

(7جلسه )الکافی 1400/09/28یکشنبه

(7جلسه )تحف العقول 1400/09/29دوشنبه

(7جلسه )صحیفه سجادیه 1400/09/30سه شنبه



دروس قابل ارائه تاریخ روز 

زمانبندی ارائه دروس دوره حدیث خوانی

 (7جلسه )الخصال 1400/10/01چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/10/02پنجشنبه

1400/10/03جمعه

(8جلسه )نهج البالغه 1400/10/04شنبه

(8جلسه )الکافی 1400/10/05یکشنبه

(8جلسه )تحف العقول 1400/10/06دوشنبه

(8جلسه )صحیفه سجادیه 1400/10/07سه شنبه

 (8جلسه )الخصال 1400/10/08چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/10/09پنجشنبه

1400/10/10جمعه

(۹جلسه )نهج البالغه 1400/10/11شنبه

(۹جلسه )الکافی 1400/10/12یکشنبه

(۹جلسه )تحف العقول 1400/10/13دوشنبه

(۹جلسه )صحیفه سجادیه 1400/10/14سه شنبه

 (۹جلسه )الخصال 1400/10/15چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/10/16پنجشنبه

1400/10/17جمعه

(۱۰جلسه )نهج البالغه 1400/10/18شنبه

(۱۰جلسه )الکافی 1400/10/19یکشنبه

(۱۰جلسه )تحف العقول 1400/10/20دوشنبه

(۱۰جلسه )صحیفه سجادیه 1400/10/21سه شنبه

 (۱۰جلسه )الخصال 1400/10/22چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/10/23پنجشنبه



دروس قابل ارائه تاریخ روز 

زمانبندی ارائه دروس دوره حدیث خوانی

1400/10/24جمعه

(۱۱جلسه )نهج البالغه 1400/10/25شنبه

(۱۱جلسه )الکافی 1400/10/26یکشنبه

(۱۱جلسه )تحف العقول 1400/10/27دوشنبه

(۱۱جلسه )صحیفه سجادیه 1400/10/28سه شنبه

(۱۱جلسه )الخصال 1400/10/29چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/10/30پنجشنبه

1400/۱۱/۰۱جمعه

(۱۲جلسه )نهج البالغه 1400/۱۱/۰۲شنبه

(۱۲جلسه )الکافی 1400/۱۱/۰۳یکشنبه

(۱۲جلسه )تحف العقول 1400/۱۱/۰۴دوشنبه

(۱۲جلسه )صحیفه سجادیه 1400/۱۱/۰۵سه شنبه

 (۱۲جلسه )الخصال 1400/۱۱/۰۶چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۰۷پنجشنبه

1400/۱۱/۰۸جمعه

(۱۳جلسه )نهج البالغه 1400/۱۱/۰۹شنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۱۰یکشنبه

(۱۳جلسه )تحف العقول 1400/۱۱/۱۱دوشنبه

(۱۳جلسه )صحیفه سجادیه 1400/۱۱/۱۲سه شنبه

 (۱۳جلسه )الخصال 1400/۱۱/۱۳چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۱۴پنجشنبه

1400/۱۱/۱۵جمعه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۱۶شنبه



دروس قابل ارائه تاریخ روز 

زمانبندی ارائه دروس دوره حدیث خوانی

ــــــــــــــ1400/۱۱/۱۷یکشنبه

(۱۴جلسه )تحف العقول 1400/۱۱/۱۸دوشنبه

(۱۴جلسه )صحیفه سجادیه 1400/۱۱/۱۹سه شنبه

 (۱۴جلسه )الخصال 1400/۱۱/۲۰چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۲۱پنجشنبه

1400/۱۱/۲۲جمعه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۲۳شنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۲۴یکشنبه

(۱۵جلسه )تحف العقول 1400/۱۱/۲۵دوشنبه

(۱۵جلسه )صحیفه سجادیه 1400/۱۱/۲۶سه شنبه

 (۱۵جلسه )الخصال 1400/۱۱/۲۷چهارشنبه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۲۸پنجشنبه

1400/۱۱/۲۹جمعه

ــــــــــــــ1400/۱۱/۳۰شنبه

ــــــــــــــ1400/۱۲/۱۲یکشنبه

(۱۶جلسه )تحف العقول 1400/۱۲/۱۳دوشنبه

(۱۶جلسه )صحیفه سجادیه 1400/۱۲/۱۴سه شنبه

(۱۶جلسه )الخصال 1400/۱۲/۱۵چهارشنبه


