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 87-89نیمسال دوم 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. 
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 3 (7نحو عالی ) 1171117 1
 4مبادي العربیه ـ ج 
 حمید محمدي

  11 2   3 (1نحو پیشرفته ) المنصوبات تا ابتداي بحث استغاثه فی از ابتداي بحث

7 

1171417 

 7 (1اصول فقه )

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبها الثانی )ایروانی(

تا ابتدای النوع الثانی م اصول از تعریف عل -حلقه اولی 

به استثنای مباحث ذیل که جزوات آن جهت  اصول عملیه()

امتحان در درس بارگزاری می گردد و متن کتاب خوانده 

 نمی شود: 

)از ابتداي تعریف علم اصول تا پایان  11-21. جزوه مختصر از صفحه 1
 جواز استنباط(

الدلیل الشرعی ») از اول داللت  34-42. جزوه مختصر از صفحه 2
 «(المدلول الوضعی و المدلول التصدیقی» تا ابتداي « اللفظی 

) از عالقه الحکم بمقدماته  تا    74-76. جزوه مختصر از صفحه 3
 العالقه داخل الحکم الواحد(

  1221426 22     (2نحو پیشرفته )
 12ورودي 

  16    3 7منطق از ابتداي صناعات خمس تا ابتداي صناعه الخطابه دروس فی علم المنطق 3 (3منطق ) 1171713 3

 1 1اخالق  1171811 4
اخالق اجتماعی )آقاي 

 تحریري(

)سفر و آداب  21درس ( تا پایان 1)اخالق مواجهه با دیگران16از درس 
 آن(

--     22  

9 

 4 (7عقاید استداللی ) 1171133

آموزش کالم اسالمی )آقاي 
 سعیدي مهر(

: از ابتداي کتاب تا 2ج –: از ابتداي قدرت الهی تا پایان کتاب1جلد
 ابتداي بخش ششم  )امامت(

عقاید 

 (1استداللی)

3 2 
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 11ورودي 1221726
7 -- 2 11 

 12ورودي  1221721

 11 2 3 3 به قبل 11ورودي  1221722

 11 2 3 کل جلد دوم 4 12ورودي 1221733

 7 7تفسیر ترتیبی  1171719 1
جزوه برگرفته  از تفسیر 

 صافی
 کل جزوه

1نحوپیشرفته

 3و صرف
    22  

 1 روش تدریس قرآن 1177734 7

رسم و ضبط و راهنماي 
تدریس روانخوانی و 

 روخوانی قرآن )علی حبیبی(

 ارائه تدریس +  کل کتاب
 )مراجعه به تاالر اخبار درس(

روش 

-تدریس

خوانیروان  

  12  12  

     17 جمع واحد
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 3 ( 4نحو عالی )  1171118 1
4مبادي العربیه ـ ج   
 حمید محمدي

پایان کتاباز اول مجرورات تا     11 2  3 (7نحوپیشرفته) 

 7 تفسیر موضوعی 1171779 7
آموزه هایی از حقوق و 
 فضائل اهل بیت درقرآن

 

از  778تا  718صفحه از  + جزوه مختصر   کل کتاب

  ابتدای فصل هفتم تا ابتدای حیات امام مهدی)عج(

 حذفیات کتاب : 
وم( د )تحلیل برون متنی تا ابتداي گفتار 121تا  122. صفحات 1

 حذف می باشد.
)از ابتداي حیات امام مهدي )عج( تا  241تا  221. صفحات 2

 ابتداي فصل هشتم(  حذف می باشد.

عقاید استداللی 

(3)  
  2 11   

3 1171377 
فقه استداللی 

(7) 
3 

دروس تمهیدیه فی 
االستداللیالفقه  

هاي صاله و صومکتاب  
و حدیث 1اصول

 شناسی
3   16   

4 1171113 
آشنایی با علوم 

 7بالغی
 وصل و فصل( تا پایان کتاب) از ابتداي باب ششم آشنایی با علوم بالغی 7

آشنایی باعلوم 

(1بالغی)  
  2 11   

 1 7اخالق  1171817 9
 حدیثچهلبرکرانه شرح

محدثی()آقاي  
17و 11و 14، 13، 12، 6، 1،  3، 2،  1احادیث  4تا1اخالق       22   

 4 (3اصول فقه ) 1171473 1

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

اسلوبهاالثانی )آقاي 
 ایروانی(

(1اصول فقه ) از ابتداي دلیل شرعی غیر لفظی تا ابتداي اصول عملیه  3   11 2  

7 
کلیات فلسفه )علی  4 ( 7فلسفه ) 1171719

 شیروانی(

علیت و...( تا پایان کتاب، به ) قانون  27از ابتداي درس 
41و41و46و47و41و42و41و42استثناي دروس:  

(1فلسفه )  3 
 
 

 
 

16   
 3 31فلسفه 1171743

       11 جمع واحد 
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1 1171913 
آشنایی با نهج 

 البالغه
2و  1درسنامه نهج البالغه ج 7  

 کل کتاب  
-26-27-24-22-11-16-13-1-3)دروس 

32و21-31  
به صورت مطالعه آزاد (   

-   2  11   

7 
1171797 

 تفسیر ترتیبی

(4) 
3 

ن االحزاب م النور و تفسیر سورتی
 المیزان

 

 سوره مبارکه نور
آشنایی با علوم 

(7بالغی)  
3 2   11   

1171798 
 11ورودي 

7تفسیرترتیبی
7   

3 1221111 
تجزیه و 

 7ترکیب 
7 

زبان »جزوه منتخب از کتاب 
 «1قرآن دوره عالی جلد 

(1تجزیه و ترکیب ) کل جزوه     4 17   

4 1171374 
فقه استداللی 

(4) 
4 

دروس تمهیدیه فی الفقه 
 االستداللی )آقاي ایروانی(

 نکاح، طالق، یمین، نذر و عهد
) به استثناء مباحث الرضاع تا ابتداي شروع 

رضاع محرم و مستندات مباحث اقسام طالق 
تا ابتداي بحث عده و مستندات بحث یمین و 

 نذر و عهد(

و حدیث 1اصول

 شناسی
3    11 2  

9 
1177313 

زن در اسالم 

7 
(1زن در اسالم ) همسري تا آخر کتاب -از ابتداي گفتار سوم زن در اسالم خانم فریبا عالسوند 7   2   11   1222323 

 به قبل 11ورودي

(1عربی معاصر)  24از ابتداي درس اول تا انتهاي درس  کتاب کارگاه ترجمه  7 7عربی معاصر 1171194 1     12 12   

7 1171114 
مسائل جدید 

 کالمی
7و فلسفه3عقاید فصلهاي: اول، سوم، ششم، هشتم ، دهم کالم جدید ) آقاي یوسفیان( 7    2  11   

7و  1تحقیق  ارائه بر اساس آیین نامه مربوطه  3 تحقیق پایانی 1177411 9    22      

        71 جمع واحد 
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1 1171111 
تجزیه و ترکیب 

(1) 
 تجزیه و ترکیب متوسطه 7

کل کتاب به استثناي بحث 
 مجرورات و توابع 

3وصرف 1نحوپیشرفته     4 17   

 3 (1منطق ) 1171738 7
دروس فی علم المنطق 

 )مظفر(
ازابتداي کتاب تا ابتداي 

 تصدیقات
(1نحوپیشرفته)  3  2  11   

3 1171791 
تفسیر ترتیبی 

(3) 
3 

ن االحزاب م النور و تفسیر سورتی
 المیزان

(7آشنایی با علوم بالغی) سوره مبارکه احزاب  3 2   11   

4 

1177317 

 7 1زن در اسالم
 زن در اسالم

 خانم فریبا عالسوند

از ابتداي کتاب تا ابتداي گفتار 
 همسري -سوم

  1222322  11   2  مختص پایه پنجم
 به قبل 12ورودي

 4 (4اصول فقه ) 1171474 9

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبهاالثانی )آقاي ایروانی(

از ابتداي اصول عملیه تا پایان 
 کتاب

(1اصول فقه)  3    11 2  

1 1171138 
آشنایی با علوم 

 (1)بالغی
 آشنایی با علوم بالغی 7

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

(7(و )1نحوپیشرفته)    2  11   

 7 حدیث شناسی 1171914 7
 درسنامه علم حدیث 

 علی نصیري
   11  2   -- کل کتاب به استثناي فصل دوم

9 1171914 
تاریخ فرهنگی 

 سیاسی معاصر
7 

تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر 
 )آقاي لکزائی(

کل کتاب به استثناي فصل هشتم 
26و22و11و11و12و1و دروس   

--   2  11   

 7 آشنایی با ادیان 1171117 8
آشنایی با ادیان آقاي حسین 

 توفیقی
کل کتاب به استثناي حذفیات 

 مولف در پیشگفتار
--     22   

11 

 کلیات فلسفه )علی شیروانی( 4 ( 1فلسفه ) 1171714
به قبل  11ورودي  2و1)فلسفه 

شد.(بامی  1مشترک با فلسفه   

22از اول کتاب تا پایان درس   
)احکام عدم( 13حذفیات:  درس  

(3منطق)  
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16 
  1221642 22 -- 2 13فلسفه 

 16 3 3 7فلسفه 1221642
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