
 96-97سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  فقـه و اصـولرشته  –مقطـع سطح سه  ارزشیابی دروس نیمسال دومفهـرست عناوين و 

 )غیرحضوري(فقـه و اصـولرشته  –هاي دروس مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 96-97تحصیلي تابستان سال نیمسـال 
درس( به عنوان نیمسال تابستان اخذ نمايد؛ ساير دروس امتحان مجدد بوده و واحد تابستاني )دو  4دروس با رنگ سبز مختص ترم تابستان بوده و طلبه مي تواند 

 .است نیمسال قبل تکرار ازیق، کارعملي و تکلیف ايستگاهي نمرات تحق

 

 (2)ترم  96ورودي 
 

ف
دي

ر
 

حد درس عنوان کد درس
وا

 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت
 پاياني شفاهی

تکلیف  ارعملیک
 اسکورم ايستگاهی

 5 2اصول 2011402 1

دروس فی علم 
الحلقة »االصول 

؛ مرحوم «الثالثة
شهید محمد باقر 

 صدر

از ابتدای دلیل شرعی غیرلفظی تا المسئولیه عن 
تا ابتدای  77)از ابتدای درس  المقدمات قبل الوقت

 (66درس 

 * 12 تکرار     غ.م

 7 2فقه 2011214 2

الروضه البهیة فی 
اللمعة شرح 

الدمشقیة  )شهید 
 ثانی(

 * 14     تکرار غ.م الطالق، الخلع، المباراة، الظهار، اللعان و االيالء کتاب

7 

2011219 

2011203 

2011217 

2011220 

به 92)ووردي2فقه

 بعد(

 (39)معوقه3فقه

 (90)معوقه5فقه

 (91)معوقه4فقه

4 

 * 15  2    غ.م میراثال
4 

5 

4 

  10   تکرار تکرار   کل جزوه جزوه اموزشی 2 تجزيه وترکیب 2011101 4

   14 جمع واحد
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 (4)ترم  95ورودي 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن
 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت
 اسکورم

 پاياني شفاهی

1 
2011227 

 1قواعد فقهیه 
دروس تمهیديه فی  2

باقر القواعد الفقهیه 
 ايروانی

 از ابتدای کتاب تا پايان قاعده التعاد باضافه قاعده الضرر

 17   تکرار --
* 2011211 

 39ورودي 
 14   تکرار غ.م 7

2 2011502 
کلیات علم 

 رجال
2 

جزوه بر گرفته از کتاب 
علم الرجال   کلیات فی

)آيت اهلل جعفر 
 سبحانی(

 * 20     کل جزوه

 5 4اصول 2011404 7

دروس فی علم االصول 
وم ؛ مرح«الحلقة الثالثة»

 شهید محمد باقر صدر

دای )از ابت از ابتدای علم اجمالی تا ابتدای ارکان استصحاب
 ( 46تا پايان درس  15درس

 * 12 تکرار   غ.م

 7 6فقه  2011222 4

تمهیديه فی دروس 
الفقه االستداللی آقای 

 ايروانی
 * 15  2  غ.م                                      القرض، الرهن، الهبة، الوديعة، العارية، الوصیة، الوقف کتاب

 2 1تفسیر قرآن 2011201 5
 جزوه از تفسیر 
 مجمع البیان

 * 17  7   کل جزوه

   14 جمع واحد  
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(6)ترم  49ورودي   

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت 
 پاياني شفاهی

 کارعملی
تکلیف 

 ايستگاهی
 اسکورم

1 2011102 
عربي 

 1معاصر
2 

النصوص الفقهیه 
المعاصره؛ رسول 

 نقیئی و محمد لطیفی
  3   تکرار تکرار   ثالمیراث( من المقال الثال) از اول کتاب تا ابتدای الفئه الثالثه

 5 9فقه  2011225 2

المکاسب المحرمة؛ 
مرحوم شیخ مرتضی 

 انصاری

من النوع الرابع  از اول مکاسب محرمه تا ابتدای المسألة الثالثة عشرة )الغناء(
 ممايحرم االکتساب به لکونه عمال محرما فی نفسه

المسألة االولی )بیع العبد الکافر( و المسألة السادسة )التنجیم( »  به استثناي

 «الحادية العشرة)الشعبذه( العاشرة )السحر( و المسألة و المسألة

 من النوع الرابع مما يحرم االکتساب به لکونه عمال محرما فی نفسه

 * 14     تکرار غ.م

 7 الحديثفقه 2011504 7

اصول و قواعد  کتاب
محمد فقه الحديث 

 حسن ربانی 
 * 14  7    غ.م کل کتاب

4 
2012205 

 حقوق مدني

جزوه برگرفته از کتاب  2
و  2، 1ج حقوق مدنی

 ؛ حبیب اهلل طاهری4
 کل جزوه

-- 
     

20 
* 2012202 

 39ورودي 
 17 غ.م 7

5 2011601 
عقائد خاص 

 1شیعه 
2 

دروس فی العقائد 
لشیعة باالخاصة 
مهدی  االمامیه؛

 فرمانیان

 فصل اول کتاب
 12و  11و  6و  7: یدرسها یبه استثنا

      20 * 

    14 جمع واحد

 


