
 97-98سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  فقـه و اصـولرشته  –مقطـع سطح سه  ارزشیابی دروس نیمسال دومفهـرست عناوين و 

 )غیرحضوری(فقـه و اصـولرشته  –دروس مقطـع سطح سه  محدودهفهـرست عناوين و 

 97-98تحصیلي  دومنیمسـال مجدد از 
  نمرات فعالیت کالسي طالب مکاتبه ای : دروسي که اسکورم دارد؛ نیازی به حضور نیست  استثناء :ارزشیابي دروس برای طالب مکاتبه ای و مجازی مشترک است ؛

 و نمره آن با سواالت امتحاني محاسبه مي گردد.

   غیبت موجه ثبت خواهد شد.  امتحان میانياز نیسمال قبل انتقال مي يابد و جهت  تکالیف ايستگاهي و تحقیق، شفاهينمرات 

 واحد تابستاني )دو درس( مي توانند انتخاب نمايند. 4جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  رنگ سبزوده و دروس با کلیه دروس امتحان مجدد ب 

 

  97ورودی 
 

ف
دي

ر
 

حد درس عنوان کد درس
وا

 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت
 پايانی شفاهی

 اسکورم ارعملیک
تکالیف 
 ايستگاهی

 5 3اصول 2011403 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

 (88درس 

7     4 17  

 7 3فقه 2011214 2

الروضه البهیة فی 
شرح اللمعة 

د )شهیالدمشقیة  
 ثانی(

  14     7 7 الطالق، الخلع، المباراة، الظهار، اللعان و االيالء کتاب

7 

2011219 
7011708 
7011717 
7011720 

به 93)ووردی2فقه

 بعد(
 (89)معوقه8فقه
 (90)معوقه5فقه
 (91)معوقه4فقه

4 

  15   2   7 میراثال
4 

5 

4 

  10  5  5   کل جزوه جزوه آموزشی 2 تجزيه وترکیب 2011101 4

  14 مع واحدج

 



 97-98سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  فقـه و اصـولرشته  –مقطـع سطح سه  ارزشیابی دروس نیمسال دومفهـرست عناوين و 

 

 
 

  96ورودی 
 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

فعالیت 
 اسکورم

 پايانی شفاهی

1 

2011237 
 1قواعد فقهیه 

3 
دروس تمهیديه فی 

 نیباقر ايرواالقواعد الفقهیه 

قاعده التعاد باضافه قاعده  انيکتاب تا پا یاز ابتدا»
 «الضرر

-- 

7   

17 

 7011711 
 89ورودی 

7 7 14 

2 2011102 
کلیات علم 

 رجال
3 

 :جزوه برگرفته از کتاب

کلیات فی علم الرجال  
 )آيت اهلل جعفر سبحانی(

  20     کل جزوه

 1 4اصول 2011404 7

دروس فی علم االصول 
؛ مرحوم «الحلقة الثالثة»

 محمد باقر صدر شهید

از ) از ابتدای علم اجمالی تا ابتدای ارکان استصحاب
 ( 48تا پايان درس  15ابتدای درس

7   4 17  

 2 6فقه  2011233 4
دروس تمهیديه فی الفقه 
 االستداللی آقای ايروانی 

القرض، الرهن، الهبة، الوديعة، العارية، الوصیة،  کتاب
 الوقف.

7  2  15  

 3 1تفسیر قرآن 2011301 5
جزوه آموزشی از متن 

 نمجمع البیاعربی تفسیر 
  17  7   کل جزوه

   14 جمع واحد  



 97-98سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  فقـه و اصـولرشته  –مقطـع سطح سه  ارزشیابی دروس نیمسال دومفهـرست عناوين و 

  19ورودی 

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت 
 پايانی شفاهی

 کارعملی
تکلیف 

 ايستگاهی
 اسکورم

1 2011103 
عربي 

 1معاصر
3 

، هالمعاصر نصوص الفقهیهال
 ئی و محمد لطیفیرسول نقی

قال المیراث( من الم) از اول کتاب تا ابتدای الفئه الثالثه
 الثالث

  7 5   8  

 1 9فقه  2011231 2
المکاسب المحرمة؛ مرحوم شیخ 

 مرتضی انصاری

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

المسألة االولی )بیع العبد الکافر( و المسألة السادسة »  به استثنای
الحادية  العاشرة )السحر( و المسألة )التنجیم( و المسألة

 «العشرة)الشعبذه(

ا يحرم االکتساب به لکونه عمال محرما فی من النوع الرابع مم
 نفسه

7 7  

 

  14  

 2 الحديثفقه 2011104 7
محمد اصول و قواعد فقه الحديث 

   7 کل کتاب حسن ربانی  
 

7  14  

4 

2013201 

 حقوق مدني

 جزوه برگرفته از کتاب: 3
؛ 4و  2، 1ج حقوق مدنی

 حبیب اهلل طاهری

 کل جزوه

-- 

  

 

  

20 

 7012702 
 به قبل 90

7 7 17 

5 2011601 
عقائد خاص 

 1شیعه 
3 

دروس فی العقائد الخاصة 
الشیعة االمامیه، مهدی ب

 فرمانیان.

و  10، 8، 7شماره  یدرسها یفصل اول کتاب؛ به استثنا»
12» 

   
 

  20  

   14 جمع واحد
  

 


