
 99- 1400سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  فقـه و اصـول رشته  مقطـع سطح سه  ارزشیابی دروس نیمسال دومفهـرست عناوين و 

 بسمه تعالی

 ( يرحضورغی)اصـول و  فقـه رشته –هاي دروس مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل 

 99- 1400تحصیلی  سال مجدد نیمسـال دوم

به   يازیکه اسکورم دارد؛ ن  ی: دروس يطالب مکاتبه ا یکالس تی: نمرات فعال استثناءمشترک است ؛  ي و مجاز يطالب مکاتبه ا ي دروس برا یاب یارزش •

 گردد.  یمحاسبه م یو نمره آن با سواالت امتحان  ستیحضور ن 

 ثبت خواهد شد. موجه بتیغ یان یو جهت امتحان م ابدي یقبل انتقال م سمالیاز ن  یشفاه ق،یو تحق ی ستگاهيا فیتکالنمرات  •

 ( 2)ترم  99ورودي 
 

ف
دي

ر
 

حد  درس  عنوان کد درس 
وا

 

 محدوده  متـن 
 تدريس  ارزشـیابی شیوه 

 تحقیق میانی
 فعالیت

 اسکورم  پايانی شفاهی
 لیف  تک کارعملی  اسکورم  

 5 2فقه اصول 3011402 1

دروس فی علم 
االصول »الحلقة 
الثالثة«؛ مرحوم 
شهید محمد باقر 

 صدر

از ابتدای دلیل شرعی غیرلفظی تا المسئولیه عن 
تا ابتدای   37)از ابتدای درس   المقدمات قبل الوقت

 (68درس 

3     4 13 * 

 3 2فقه 3011314 2

الروضه البهیة فی 
اللمعة شرح 

الدمشقیة  )شهید 
 ثانی(

 * 14     3 3 الطالق، الخلع، المباراة، الظهار، اللعان و االيالء کتاب

3 

3011319 
3011308 
3011317 
3011320 

به 92ديو)ور3فقه

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

4 

 * 15    2  3 میراثال
4 

5 

4 

  2 تجزيه وترکیب  3011101 4

  در  مؤثر  عناصر  بیان   و تجزيه شناسیمفهوم ترکیب و تجزيه اهمیت
 حرف  و مبنی اسم معرب، اسم فعل، تجزيه

 جمله و کلمه ترکیب در  مؤثر  عناصر  بیان  و ترکیب شناسیمفهوم

 غیر  و  جدولی موضوعی، غیر  و موضوعی)ترکیب  اقسام
 ( وجهی چند و وجهی يك ،(تشريحی )جدولی

   5 5  10 -- 
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5 

3002210 

ورودي  

 وما بعد98

منبع   ومساله يابی 

 يابی
 -- 5   15    + تدريس استاد + کالس برخط کل جزوه جزوه آموزشی 0.5

   14.5 جمع واحد 

 

 

 

 ( 4)ترم  98ورودي 
 

ف
دي

ر
 

 درس  عنوان  کد درس
واحد

 

 محدوده متـن 

 تدريس  شیوه ارزشـیابی 

 تحقیق میانی
 فعالیت 

 پايانی شفاهی
 اسکورم 

 تکلیف  کار عملی  اسکورم  

1 

3011327 
 1قواعد فقهیه 

2 
دروس تمهیديه فی 

 باقر ايروانی القواعد الفقهیه 

از ابتدای کتاب تا پايان قاعده ال تعاد به اضافه قاعده ال  
 ضرر 

-- 

3 

   

 

17 

* 
3011311 

 89ورودی 
3 3 14 

2 3011503 
کلیات علم  

 رجال
2 

کلیات فی علم الرجال  
 )آيت اهلل جعفر سبحانی( 

   کل جزوه
   

 20 * 

 5 4فقه اصول 3011404 3

دروس فی علم االصول 
»الحلقة الثالثة«؛ مرحوم  

 باقر صدرشهید محمد 

)از  از ابتدای علم اجمالی تا ابتدای ارکان استصحاب
 (  46تا پايان درس  15ابتدای درس

3  

   

4 13 * 

 3 6فقه  3011322 4
دروس تمهیديه فی الفقه  
 االستداللی آقای ايروانی 

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

3  2 
  

 15 * 

 2 1تفسیر قرآن 3011201 5
مجمع متن عربی تفسیر 

 البیان
 3   کل جزوه

  
 17 * 

       14 جمع واحد   
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( 6)ترم  79ورودي   

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن 

 تدريس  شیوه ارزشـیابی

 تحقیق  میانی
 فعالیت 

 اسکورم  پايانی شفاهی 
 

 تکلیف  کار عملی  اسکورم 

1 3011102 
عربی  

 1معاصر
2 

  نصوص الفقهیهال
ه، رسول المعاصر

ئی و محمد  نقی
 لطیفی

 8  5 7    المیراث( من المقال الثالث ) از اول کتاب تا ابتدای الفئه الثالثه
-- 
 

 5 9فقه  3011325 2

المکاسب المحرمة؛  
مرحوم شیخ  

 مرتضی انصاری 

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

المسألة السادسة  » المسألة االولی )بیع العبد الکافر( و  به استثناي

 الحادية العشرة)الشعبذه(«  العاشرة )السحر( و المسألة  )التنجیم( و المسألة

 من النوع الرابع مما يحرم االکتساب به لکونه عمال محرما فی نفسه 

3 3     14 * 

 3 الحديث فقه 3011504 3

اصول و قواعد فقه  
الحديث محمد حسن 

 ربانی  
 * 14    3  3 کل کتاب 

4 

3012305 
 حقوق مدنی  

2 

 کل جزوه جزوه آموزشی
 

     

20 

* 
3012302 

 به قبل  90
3 3 17 

5 3011601 
عقائد خاص  

 1شیعه 
2 

دروس فی العقائد  
الشیعة  بالخاصة 

االمامیه، مهدی  
 فرمانیان.

 * 20       7،8،10،12فصل اول کتاب به استثنای درسهای شماره

       14 جمع واحد 
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 دروس بیشتر
 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن 
 تدريس  شیوه ارزشـیابی

 تحقیق  میانی
 فعالیت 

 اسکورم  پايانی شفاهی 
 تکلیف کارعملی  اسکورم  

1 

3012209

ورودي 

روش تحقیق  به ماقبل 97

 پیشرفته 
1 
2 

 -- 10     10  کل جزوه جزوه آموزشی 
3012201 

ورودي  

 89و90

    1 جمع واحد 

 
 
 

 


