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 حذفیات محدوده میان ترم کد درس متن عنوان

متن عربي نوع چهلم االتقان في  نحو تكميلي 1
 ندارد «أولَی»از ابتدای جزوه تا ابتدای  8011103 علوم القرآن )سيوطي(

 1فقه  1
الفقه دروس تمهيدیه فی 

 االستداللی )آقای ایروانی(

8011801 
8031801 

 ندارد ضمان، مضاربه، قرض جلد دوم: اجاره،

دروس تمهيدیه فی الفقه  3فقه  8
 االستداللی )آقای ایروانی(

8011808 
8031808 

 ندارد جلد سوم: لقطه، اطعمه و اشربه

دروس تمهيدیه فی الفقه  5و فقه  4فقه  4
 ایروانی(االستداللی )آقای 

8011813 
8011811 

 ندارد «خيار العيب»جلد دوم: از ابتدای کتاب البيع تا ابتدای بحث 

دروس تمهيدیه فی الفقه  5فقه  3
 االستداللی )آقای ایروانی(

 ندارد جلد دوم: کتاب االجارة، الشركة، الضمان 8011880

دروس تمهيدیه فی الفقه  7فقه  6
 ندارد جلد سوم: قضا 8011818 االستداللی )آقای ایروانی(

دروس تمهيدیه فی الفقه  8فقه  7
 ندارد جلد سوم: الحدود 8011814 االستداللی )ایروانی(

 1فقه  3
الروضة البهية فی شرح اللمعة 

 الدمشقيه
)شهيد ثاني( )مجمع الفكر 

 ق( 3311، 8االسالمي، چ 

8011813 
8011818 

صل از ف« الثامنة: إذا طلق ذو النصاب...»از ابتدای نکاح تا ابتدای مبحث 
 ندارد الثالث )فی المحرمات و توابعها(

 11فقه  3
مکاسب محرمه )شيخ انصاری( 

جلدی، چ  1)مطبوعات دینی، 
 (3181پنجم 

8011816 
من النوع الرابع مما یحرم « الغناء»جلد اول: از ابتدای المسألة الثالة عشرة 

المسألة »محرماً فی نفسه تــا آخر مبحث االکتساب به لکونه عمالً 
 )پایان جلد اول(« السادسة عشر

 ندارد

 1اصول فقه  10
 دروس

 فی علم االصول
 )حلقه ثالثه(

جلدی،  2)دار العلم، « شهيد صدر»
 (3321چ دوم، 

 ندارد )ابتدای دليل شرعی( 31از اول کتاب تا پایان درس  8011401

)شهيد صدر( )دار الحلقة الثالثة  3 فقه اصول 11
 (3321جلدی، چ دوم،  2العلم، 

8011408 
ا ( ت: المسئوليت عن المقدمات قبل الوقت18درس جزء اول: از اول بحث )

 )اقتضاء الحرمة للبطالن( 88پایان درس 
 ندارد

 5اصول فقه  11
الحلقة الثالثة )شهيد صدر( )دار 

 (3321جلدی، چ دوم،  2العلم، 
8011403 

 13)اركان استصحاب( تا پایان درس  31جزء دوم: از ابتداي درس 
 (1)استصحاب فی الموضوعات المرکبة 

 ندارد

 روشها و گرایشهای تفسيری 18
)رضایی  2منطق تفسير قران 

اصفهانی( )پژوهشگاه المصطفی، 
 چ ششم(

 ندارد . روش تفسير قرآن به قرآن2. کليات 3فصول:  8011118

 ندارد جزوه آموزشی 28تا ابتدای درس  3درس  8031310 جزوه آموزشی 1بيت )ع( تاریخ اهل  14

 ندارد 22از ابتدای جزوه آموزشی تا ابتدای درس  8031314 جزوه آموزشی اسالم در ایران 13

 نگاریمأخذشناسی و تاریخ 16
جزوه آموزشی برگرفته از کتاب 
 نقد و بررسي منابع سيره نبوي

 و...()رسول جعفریان 
 ندارد 31از ابتدای جزوه تا پایان درس  8031303

 


