
 بسمه تعالی

 )غیرحضوري( فقـه و اصـولرشته  –هاي دروس مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل 

 99-400تحصیلی سال  تابستان
نمرات فعالیت کالسی طالب مکاتبه اي : دروسی که اسکورم دارد؛ نیازي به حضور نیست   استثناء : ارزشیابی دروس براي طالب مکاتبه اي و مجازي مشترک است ؛   •

 و نمره آن با سواالت امتحانی محاسبه می گردد. 

 واحد تابستانی )دو درس( می توانند انتخاب نمايند.   4کلیه دروس جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  •
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 محدوده  متـن 
 تدريس  شیوه ارزشـیابی 

 میانی
 فعالیت
 اسکورم 

 اسکورم  پایانی

1 

3011803 
تاريخ فقه و  

 اصول 
2 

جزوه برگرفته از  
تاریخ فقه و  کتاب 

فقهاي )حبیب اهلل  
+ جزوه عظیمی ( 
کتاب در  برگرفته از 

آمدي به تاریخ علم  
 اصول )مهدي علیپور( 

 کل هر دو جزوه  

-- -- 20 * 3011802 
 1 تاریخ علم اصول به قبل   91ورودي 

کتاب در آمدي به تاریخ علم اصول )مهدي  جزوه برگرفته از 
 علیپور(

3011801 
 تاریخ فقه و فقهاي )حبیب اهلل عظیمی(کتاب جزوه برگرفته از  2 تاریخ فقه و فقها به قبل   91ورودي 

2 3012301 
مقدمه علم  

 حقوق 
2 

مقدمه علم حقوق 
 پژوه آقاي دانش

 * 20 -- -- کل کتاب به استثناء فصل هفتم 

3 3012303 
حقوق جزاي  

 عمومی
 * 20 -- -- کل جزوه  جزوه آموزشی 2

4 3011602 
عقائد خاص 

 2شیعه
2 

دروس فی العقائد  
الشیعة  بالخاصة 

االمامیه، مهدي  
 فرمانیان.

 فصل دوم کتاب 
 26و  25و   24و  18استثناي درسهاي: به 

-- -- 20 * 

 2 2تفسیر قران  3011202 5
جزوه از متن عربی  

 المیزان  تفسیر
 * 17 3 -- سوره نساء(  70تا  36آیه  ابتداي کل جزوه )از

6 3011503 
کلیات علم  

 رجال
2 

جزوه بر گرفته از:  
کلیات فی علم  

 * 20   کل جزوه 



الرجال  )آیت اهلل 
 جعفر سبحانی( 

 2 1تفسیر قرآن 3011201 7

از   یجزوه آموزش
 ریتفس یمتن عرب

 انیمجمع الب

 کل جزوه

 3 17 * 

 * 20  -- کل جزوه جزوه آموزشی 2 حقوق مدنی  3012305 8

9 

3012302 

ورودي  

 به ماقبل90

 * 17  موجه  کل جزوه جزوه آموزشی 3 حقوق مدنی 

10 3011601 
عقائد خاص  

 1شیعه 
2 

دروس فی العقائد  
الشیعة  بالخاصة 

االمامیه، مهدي  
 فرمانیان.

 * 20   12و  10، 8،  7فصل اول کتاب؛ به استثناي درسهاي شماره 

 


