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 شفاهینمره  حذفیات  محدوده آزمون شفاهی واحد کد درس متن عنوان ردیف 

 2اصول فقه  1
دروس فی علم االصول الحلقة  

االولي و الثانية في اسلوبها  
 الثاني 

 )آقاي ايرواني(
1021422 4 

  »األدلة مبحث الدليل الشرعی« از»ابتدای  از ابتدای الحلقة الثانية تا 
 ( 83-111)ص  «المحرزه 

تا ابتدای   «االدلة المحرزهمبحث »
طع االماره بدور القاء وف»

الموضوعی« بجای متن کتاب،  
قرار   پرسشدر آزمون مورد زوه ج

 می گيرد.

2 

 3اصول فقه  2
لحلقة  ا  لم االصولدروس فی ع

ية في اسلوبها  االولي و الثان
 الثاني )آقاي ايرواني( 

1021423 4 
الحلقة الثانيه: از ابتدای »الدليل الشرعی غير اللفظي« تا ابتدای  

 (151-184)ص   «لیالدليل العق »
 2 ندارد

 4اصول فقه  3
دروس فی علم االصول الحلقة  

وبها  االولي و الثانية في اسل
 الثاني 
 ني()آقاي ايروا

 2 ندارد ( 221-251)ص  « . االستصحاب3اصول عمليه تا ابتدای » یاز ابتدا 4 1021424

دروس تمهيديه فی الفقه   4فقه استداللی  4
 ( 49-107)ص كاح كتاب النجلد دوم:  4 1021324 االستداللی )آقای ايروانی(

مباحث الرضاع  : ه استثناء ب
 طرو»الشتا ابتداي الرضاع( .2)
 ( 76-81« )ص محرمالرضاع ال

2 

 2اصول فقه  1
دروس فی علم االصول )حلقه 
ثالثه( »شهيد صدر« )دار العلم، 

 ( 1429جلدی، چ دوم،  2
3011402 5 

حجية جزء اول: از ابتدای »دليل شرعی غير لفظی« تـا ابتدای »
 ( 179-256)ص  ( 52تا ابتدای درس  37« )درس  الظهور

 4 ندارد

ر )بوستان  اصول فقه مظف 2اصول فقه  2
 کتاب، يک جلدی( 

3021402 

3051402 
2 

لمطلق  السادس: ا باب( تا ابتدای )عام و خاصاز ابتدای )باب الخامس:  
 ( 151-182ص )( و المقيد

 4 ندارد

اصول فقه مظفر )بوستان   4اصول فقه  3
 کتاب، يک جلدی( 

3021404 
3051404 

2 
.  5التاسع: ر تا ابتدای )الباب حجيت ظواهباب الخامس: از ابتدای 

 ( 487-552)ص  ( الحکومة و الورود
)ص  مباحث الشهرة، السيرة، القياس

542-507 ) 
4 

 4اصول فقه  4
دروس فی علم االصول )حلقه 
ثالثه( »شهيد صدر« )دار العلم، 

 ( 1429وم، جلدی، چ د 2
3011404 5 

  ابتدای ای »الوظيفة في حاله العلم االجمالی« تـا جزء دوم: از ابتد
  یتا انتها 15)درس « الوظيفة عند الشک فی الوجوب و الحرمة معًا»

 ( 84-161)ص  ( 33درس 

 4 ندارد
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