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(42فرم )  

 بارم حذفیات میان نیمسالمحدوده  واحد کد درس متن عنوان ردیف

 (1نحو عالی ) 1
 4مبادی العربیة ج 
 )حمید محمدی(
 )آخرین ویرایش(

1011101 
1011101 4 

تا پایان درس  1المبتدا و الخبر )درس  یاز ابتداي علم النحو تا ابتدا
11) 
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 (3نحو عالی ) 4
 4مبادی العربیة ج 
 )حمید محمدی(
 )آخرین ویرایش(

1011101 3 
 (1اقسام الحال و ارتباطها بصاحبها ) یبحث استغاثه تا ابتدا یاز ابتدا

 (36درس  ابتدایتا  16)درس 
- 3 

 (3اصول فقه ) 3
دروس فی علم االصول 

الحلقة االولي و الثانیة في 
 اسلوبها الثاني )آقاي ایرواني(

1011413 4 
اللة إثبات حجیة د»تا ابتدای « الدلیل الشرعی غیر اللفظی»از ابتدای 

 «الدلیل الشرعی
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 (2اصول فقه ) 2
دروس فی علم االصول 

و الثانیة فی  الحلقة االولی
 اسلوبها الثانی
 )آقای ایروانی(

1011414 
(1011404 

 (11ورودی 
 3 - االستصحاب یاز ابتدای االصول العملیة تا ابتدا 4

 1جآموزش کالم اسالمی  (1عقاید استداللی ) 5
 )سعیدی مهر(

1011114 
 3 - (2جلد اول: از ابتدای کتاب تا انتهای )توحید افعالی 3 1011111

 1جآموزش کالم اسالمی  (1عقاید استداللی ) 6
 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 ) 7
 3 1011134 )آقای سعیدی مهر(

و از ابتدای بخش هفتم: معاد تا ( 121-222)ص  (امامت)جلد دوم: 
 ابتدای مبحث مرگ
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درسنامه ترجمه و مفاهیم  (1تفسیر ترتیبی ) 8
 3 - 14تا ابتدای درس  1جلد اول: درس  4 1011101 1قرآن 

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

دروس تمهیدیه فی الفقه  (1)فقه استداللی  11
به جز متن اصلی مستندات بحث غسل تا ابتدای نجاسات ) الطهارة تا پایان التیممكتاب  یجلد اول: از ابتدا 4 1011311 االستداللی )آقای ایروانی(

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

 (4)فقه استداللی  11
دروس تمهیدیه فی الفقه 

)آقای  1االستداللی ج
 ایروانی(

 3 - كتاب الصالة تا پایان التسلیم یجلد اول: از ابتدا 3 1011311

 (3فقه استداللی ) 14
دروس تمهیدیه فی الفقه 

 االستداللی
 )محمد باقر ایروانی(

 3 حرمات احرام حجم )محرمات االحرام( یكتاب الحج تا ابتدا یجلد اول: از ابتدا 4 1011313

 فقه غیر استداللی 13
 6درسنامه فقه ج 

و  یده العروة الوثقی)گز
 له(یر الوسیتحر

 )آقای فالح زاده(
 3 )وضوء( 2های فصل (2أحکام الحائض ) 22پایان درس كتاب تا  یاز ابتدا 4 1011300
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(42فرم )  

 بارم حذفیات میان نیمسالمحدوده  واحد کد درس متن عنوان ردیف

کلیات فلسفه )آقای علی  (1)فلسفه  12
 شیروانی(

1011104 
 3 - )مبادی معرفت( 1تا پایان درس  1از ابتدای درس  4

1011141 

15 
 (4فلسفه )

 ات فلسفهیكل
 (یروانیش ی)آقا

 61)قانون علیت و تقسیمات علت( تا پایان درس  21از ابتدای درس  4 1011100
 )علت صوری، علت مادی و پاره ای از احکام علل جسمانی(
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 3 1011143 (3فلسفه )

علم المنطق  یدروس ف (4)منطق  16
اصل بحث ماده و جهت قضایات خوانده  6اقسام قضیه حملیه (1از ابتدای منطق التصدیقات تا ابتدای العکس) 4 1011111 )محمد رضا مظفر(

 شود(، از تنبیه تا آخر باب رابع
3 

 علم المنطق یدروس ف (3)منطق  17
 3 - از ابتدای الصناعات الخمس تا ابتدای الفصل الثانی: صناعة الجدل 3 1011103 )محمد رضا مظفر(

 
 


