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(42فرم )  

 بارم حذفیات میان نیمسالمحدوده  واحد کد درس متن عنوان ردیف

 (1نحو عالی ) 1
 4ة ج یالعرب یمباد

 )حمید محمدی(
 (آخرین ویرایش)

1011101 4 
تا پایان  1)درس از ابتداي علم النحو تا ابتداي ملحقات المبتدا و الخبر 

 (11درس 
- 3 

 (4نحو عالی ) 4
 4ة ج یالعرب یمباد

 )حمید محمدی(
 (آخرین ویرایش)

1011101 4 
تا پایان  44)درس  الصفة المشبهةاز ابتدای في منصوبات تا ابتدای 

 (11درس 
- 3 

 (3نحو عالی ) 3
 4ة ج یالعرب یمباد

 )حمید محمدی(
 (آخرین ویرایش)

1011101 3 
درس )از ابتداي بحث استغاثه تا ابتداي مرتبة الحال و صاحبها و عاملها 

 (36تا پایان درس  36
- 3 

 (4اصول فقه ) 2
دروس فی علم االصول 

 یة فیو الثان یالحلقة االول
 یاسلوبها الثان

 (یروانیا ی)آقا
1011411 4 

دلیل از )ال« عالمات الحقیقة»از ابتداي الحلقة الثانیة تا ابتداي مبحث 
 الشرعی: تحدید دالالت الدلیل الشرعی اللفظی(

 در امتحان جهت آن جزوات که ذیل مباحث ستثنايا

 :شود نمی خوانده کتاب متن و گرددمی بارگزاري درس

 االدله).2نهی(  و امر ابتداي تا الترادف و االشتراك) .1

 از) .6 )الموضوعی بدورالقطع االماره وفاء ابتداي تا المحرزه

 )تعریف العموم ابتداي تا التقیید و االطالق
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 (2اصول فقه ) 5
دروس فی علم االصول 

 یة فیو الثان یالحلقة االول
 یاسلوبها الثان

 (یروانیا ی)آقا

1011414 
 3 - از ابتدای االصول العملیة تا ابتداي االستصحاب 4 1011404

 1جآموزش کالم اسالمی  (1استداللی )عقاید  6
 3 - (2جلد اول: از ابتدای کتاب تا انتهای )توحید افعالی 3 1011111 )سعیدی مهر(

 1جآموزش کالم اسالمی  (1عقاید استداللی ) 7
 3 - جلد اول: از ابتدای کتاب تا انتهای )مبانی توحید از دید قرآن و سنت( 4 1011131 )سعیدی مهر(

 2آموزش کالم اسالمی ج (3عقاید استداللی ) 8
 3 - و از ابتدای بخش هفتم: معاد تا ابتدای مبحث مرگ (امامت)جلد دوم:  3 1011134 )آقای سعیدی مهر(

 (3تفسیر ترتیبی ) 9

النور و  یر سورتیتفس
االحزاب )المختار من 

 (ر القرآنیتفس یزان فیالم
ن ید محمد حسی)عالمه س

 (یطباطبائ
 (زانیر المیده تفسی)برگز

 )ویرایش جدید(

 3 - 23ابتدای سوره مبارکه احزاب تا پایان آیه از  3 1011101

دروس تمهیدیه فی الفقه  (1)فقه استداللی  11
 جز متن اصلیه بغسل تا ابتدای نجاسات ) مستندات بحث جلد اول: از ابتداي كتاب الطهارة تا پایان التیمم 4 1011311 االستداللی )آقای ایروانی(

 بجز متن اصلی عبارات( ،عبارات( و مستندات بحث زکات
3 

 (3فقه استداللی ) 11
دروس تمهیدیه فی الفقه 

 االستداللی
 ایروانی()محمد باقر 

 3 محرمات احرام حج جلد اول: از ابتداي كتاب الحج تا ابتداي )محرمات االحرام( 4 1011313

 فقه غیر استداللی 14
 6درسنامه فقه ج 

و  یالعروة الوثقده ی)گز
 له(یر الوسیتحر

 )آقای فالح زاده(
 از ابتداي كتاب تا ابتدای فصل پنجم )صالة( 4 1011300

 2)الصالة  3، و التیمم( 6)الطهارة  4و )وضوء(  2های فصل
و انفال( )خمس و  8و )اإلعتكاف(  3و صالة الجمعة( و 

)أحكام الجماعة  46، )الوضوئات المستحبّة( 14دروس 
 تا پایان کتاب 13و وآدابها( 

3 
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(42فرم )  

 بارم حذفیات میان نیمسالمحدوده  واحد کد درس متن عنوان ردیف

کلیات فلسفه )آقای علی  (1)فلسفه  13
 3 )احكام عدم( 16درس  )مبادی معرفت( 3تا پایان درس  1از ابتدای درس  4 1011204 شیروانی(

12 
 (4فلسفه )

 ات فلسفهیكل
 (یروانیش ی)آقا

 61)قانون علیت و تقسیمات علت( تا پایان درس  23از ابتدای درس  4 1011200
 (علت صوری، علت مادی و پاره ای از احکام علل جسمانی)

 42، )اثبات ذات واجب الوجود( 41)زمان(،  44درسهای: 
)فعل واجب الوجود و  41، )اثبات یگانگی واجب الوجود(

)عالم مثال(  48)عالم عقل(،  43قل(، )عالم ع 43اقسام آن(، 
 )عالم مادی( 41و 
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 3 1011243 (3فلسفه )

علم المنطق  یدروس ف (4)منطق  15
 (1العکس)از ابتدای منطق التصدیقات تا ابتدای  4 1011211 )محمد رضا مظفر(

)اصل  ، براهین اشكال اربعهقاعده نقض تام و نقض موضوع
اشکال خوانده شود(، از ابتدای مبحث اقترانی شرطی تا ابتدای 

)اصل بحث ماده و جهت  6اقسام قضیه حملیه، قیاس استثنایی 
از  وقضایات خوانده شود(، براهین عکس نقیض موافق ومخالف 

 تنبیه تا آخر باب رابع
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 علم المنطق یدروس ف (3)منطق  16
 3 - الفصل الثانی: صناعة الجدلاز ابتدای الصناعات الخمس تا ابتدای  3 1011203 )محمد رضا مظفر(

 
 


