
 سطح دو نیمه حضوری –عناوین ، متن و محدوده ی دروس 

  97-98نیمسال اول سال تحصیلی مجدد از 
 شد خواهد ثبت موجه غیبت میانی امتحان جهت و یابد می انتقال قبل نیسمال از شفاهی تحقیق، و ایستگاهی تکالیف نمرات. 

 نمایند انتخاب توانند می( درس دو) تابستانی واحد 4 حداکثر سه سطح مقطع طالب و است تابستان ترم جزء سبز رنگ با دروس و بوده مجدد امتحان دروس کلیه. 

 95پایه سوم ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه سوم
 پیشنیاز دروس

 ارزشیابی
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت
 اسکورم

 پایانی

ول
ا

 

 4 (1نحو عالی ) 2012201 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 حمید محمدي 
 * 21 1  3 (1نحوپیشرفته) «فی المنصوبات » تا اول « علم النحو » از

2 

2012101 
تفسیر 

 1ترتیبی 

 33سوره حمد و بقره تا ابتداي آیه 2تفسیر بشري ج 2

-- 

   10 

* 2012113 
و  12ورودي
11 

4 
درسنامه ترجمه و مفاهیم 

 قرآن
 21   3 کل دو جلد

3 2012301 
فقه غیر 

 استداللی
 3درسنامه فقه ج 4

و  43و24و دروس 3و 1و  1و  4و 1هاي کل کتاب به استثناء فصل
 تا پایان کتاب  11و  11

 * 21 1  3 (1نحوپیشرفته)

 دروس فی علم المنطق 4 (2منطق  ) 2012122 4

دروس فی علم المنطق: از ابتداي تصدیقات تا اول صناعات خمس به 
استثناء نقض تام ونقض موضوع  براهین اشکال اربعه)اصل اشکال 

 خوانده شود(، از ابتداي مبحث اقترانی شرطی تا ابتداي قیاس استثنائی، 

)اصل بحث ماده وجهت قضایا توضیح داده 3اقسام قضیه حملیه
 موافق ومخالف و ازتنبیه تا آخر باب رابع شود(،براهین عکس نقیض

 * 21 1  3 (1منطق)

5 

2012111 
عقاید 

 (1استداللی )
3 

 آموزش کالم اسالمی
 )سعیدي مهر(  

 ) از ابتداي کتاب تا ابتداي قدرت الهی( 2جلد
-- 

3 1 

 

21 

 21 1 3 3 10ورودي  2012114 *

 23 1  1 به قبل 31ورودي  2012102

 21 1 3 کل جلد اول 4 11ورودي  2012131

6 
روش  2011133

 (1سخنرانی )

روش سخنرانی دینی آقاي  2

 مالنوري
وبخشی از 31و30و14و1و1و1و4و1و2دروس:کل کتاب به استثناي 

 (3به قصد انشاء سخن، تا پایان درس 3)ازشماره 3درس
--   1 23 * 2011101 

 2 33ورودي

 سوره حجرات تفسیر نمونه 1 5اخالق  2012101 7
و  1نحوپیشرفته

 3صرف
   10 * 

    22 جمع واحد



 94م ورودی چهارپایه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( برگزار می گردد ؛ لذا طالبی که این درس در دوره ی ایشان وجود دارد و تا کنون انتخاب ننموده اند ؛ پس از 7117210) 1به قبل مشترک با درس فلسفه  88برای طالب ورودی ( 1721117) 1و فلسفه ( 2172101) 2. درس فلسفه . 1 

 وده و در امتحان آن شرکت نمایند.در اسکورم ها مجوز الزم را دریافت نمانتخاب و شرکت 

 پایه چهارم
 پیشنیاز دروس

 ارزشیابی
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت
 اسکورم

 شفاهی پایانی

ول
ا

 

 3 (3نحو عالی ) 1221128 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 حمید محمدي
 *  21 1  3 (2نحوپیشرفته) از ابتداي بحث استغاثه تا پایان منصوبات

2 1221139 
آشنایی با علوم 

 (1)بالغی
 آشنایی با علوم بالغی 2

وصل ) از ابتداي کتاب تا ابتداي باب ششم
 و فصل(

 *  23 1   2(و1نحوپیشرفته)

3 
 3 3عقاید استداللی  1221634

 آموزش کالم اسالمی
 )آقاي سعیدي مهر(

 2عقایداستداللی : امامت و معاد 1جلد 

3 

  

21 

 10 -- 1 12ورودي  2012113 * 
 10 -- 1 به قبل 10ورودي  2012103

4 1221321 
فقه 

 (1استداللی)
4 

دروس تمهیدیه فی الفقه 

 (االستداللی  )آقاي ایروانی 

به  کتابهاي طهاره و زکات و خمس
استثناي مستندات بحث غسل تا ابتداي 

 نجاسات ومستندات بحث زکات

(وحدیث 1اصول)

 شناسی
3   21  * 

 4 (2اصول فقه ) 1221422 5

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبهاالثانی )آقاي ایروانی(
 * 1 21   3 (1اصول فقه) مطابق امتحان متمرکزنیمسال اول

6 

 کلیات فلسفه )علی شیروانی( 4 1( 1فلسفه ) 1221724
به  33ورودي  1و2)فلسفه 

می  2قبل مشترک با فلسفه 
 شد.(با

 10ز اول کتاب تا پایان درس ا

 )احکام عدم( 23درس حذفیات: 
 (3منطق)

3 
 
 

 
 

21 

 10 -- 1 2فلسفه 2012140 * 

 21 3 3 1فلسفه 2012141

       22 جمع واحد 



 

 93م ورودی پایه پنج

 

                                                           
و شرکت در اسکورم  ( برگزار می گردد ؛ لذا طالبی که این درس در دوره ی ایشان وجود دارد و تا کنون انتخاب ننموده اند ؛ پس از انتخاب1721071) 2به قبل مشترک با درس فلسفه  88( برای طالب ورودی 1721013) 3. درس فلسفه 2 

 ها مجوز الزم را دریافت نموده و در امتحان آن شرکت نمایند.

 پایه پنجم

 پیشنیاز دروس

 ارزشیابی

 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

 شفاهی پایانی
 کارعملی اسکورم

ول
ا

 

1 
 4 (2فلسفه ) 1221725

کلیات فلسفه )علی 
 شیروانی(

) قانون علیت و...(  11از ابتداي درس 
تا پایان کتاب، به استثناي 

 41و43و41و41و41و41و42و40دروس:
 *  21    3 1فلسفه

2012143 
 3 1( 3فلسفه ) به قبل( 33)ووردي 

2 1221251 
تفسیر 

 (3ترتیبی )
3 

 النور و تفسیر سورتی
 االحزاب من المیزان

 سوره مبارکه احزاب
آشنایی با علوم 

 (2بالغی)
3 1   21  * 

3 
1221424 

2012404 
 31ورودي

اصول فقه 

(4) 
4 

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

اسلوبهاالثانی )آقاي 
 ایروانی(

 * 1 21    3 (1اصول فقه) از ابتداي اصول عملیه تا پایان کتاب

4 1221323 

فقه 

استداللی 

(3) 

4 

دروس تمهیدیه فی 
الفقه االستداللی )آقاي 

 ایروانی(

کتابهاي  بیع و  حج به استثناي 
 محرمات احرام از کتاب حج

و حدیث  1اصول

 شناسی
3    21  * 

5 
زن در  1222312

 1اسالم
2 

 زن در اسالم
 خانم فریبا عالسوند

 -از ابتداي کتاب تا ابتداي گفتار سوم
 همسري

 2011301 *  23   1  مختص پایه پنجم
 به قبل 10ورودي

6 1221143 
عربی 

 1معاصر
2 

ة و فهم النصوص قراء
)آقایان امینی و  العربیه

 نسب(فائزي

درس  از ایتدای درس اول تا انتهای

 به استثناء درس دوازده سیزدهم
   20 20    (2و  1نحوپیشرفته)

 1 8اخالق  1221928 7
 حدیثچهلبرکرانه شرح
 محدثی() آقاي

 11، 11، 13، 11، 12، 10، 21احادیث 
 13و 

 *  10     4تا1اخالق

        22 جمع واحد 



 دروس بیشتر

 پیشنیاز دروس
اسک ارزشیابی

ف  ورم
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

 شفاهی پایانی
 کارعملی اسکورم

ول
ا

 

1 2012220 
تجزیه و 

 (1ترکیب )
 تجزیه و ترکیب متوسطه 2

کل کتاب به استثنای بحث 

 .مجرورات و توابع 
   21 4    3وصرف 1نحوپیشرفته

 3 (3منطق ) 2012103 2
دروس فی علم المنطق 

 )مظفر(

از ابتداي صناعات خمس تا 
 ابتداي صناعه الخطابه

 *  21    3 (2منطق )

3 2012103 
تفسیر 

 2ترتیبی
2 

جزوه برگرفته از  تفسیر 

 صافی 
 *  10     3و صرف1نحوپیشرفته کل جزوه

4 

1222313 
زن در 

 2اسالم 
2 

 زن در اسالم
 خانم فریبا عالسوند

 -از ابتداي گفتار سوم
 همسري تا آخر کتاب

 2011303 *  23   1  (1زن در اسالم )
به  31ورودي

 قبل

5 
2012413 
2012403 

 31ورودي
 4 3اصول فقه 

دروس فی علم االصول 

االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبهاالثانی )شیخ باقر ایروانی(

از ابتداي دلیل شرعی غیر 
لفظی تا ابتداي اصول 

 عملیه
 * 1 21    3 (2اصول فقه )

6 2011304 
نظام 

 سیاسی
 نظام سیاسی اسالم 2

کل کتاب به استثناي 
 211تا  11صفحات 

 *  10     (3عقاید استداللی )

 2 روانشناسی 2012120 7
آشنایی با روانشناسی 

 )آقاي ساالري فر(

از ابتداي کتاب تا ابتداي 
فصل هفتم )بیماري و 

 سالمت روانی(
--   1  23  * 

8 2012101 
فرق و 

 مذاهب
2 

آشنایی با فرق و مذاهب 
 اسالمی )آقاي برنجکار(

 *  10     (3عقاید استداللی ) کل کتاب

9 2012223 
علوم 

 2بالغی
 آشنایی با علوم بالغی 2

 وصل) از ابتداي باب ششم
 و فصل( تا پایان کتاب

 *  23  1   (1آشنایی باعلوم بالغی)

12 2012222 
تجزیه و 

 2ترکیب 
2 

جزوه منتخب از کتاب 
زبان قرآن دوره عالی »

 «1جلد 
   21 4    (1تجزیه و ترکیب ) کل جزوه

         24 جمع واحد 


