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 حذفیات محدوده میان ترم کد درس متن عنوان

الفقه دروس تمهیدیه فی 2فقه  1
 االستداللی )آقای ایروانی(

3021302 
 داردن جلد سوم: القضا 3051302

 4فقه  2
 

الفقه دروس تمهیدیه فی
 )آقای ایروانی( االستداللی

3021304 
 داردن جلد سوم: انفال و مشترکات 3051304

 6فقه  3
 دروس تمهیدیه

فی فقه االستداللی )آقای 
 ایروانی(

 داردن ، الهبة ، الرهن جلد دوم: كتاب القرض 3011322

بقي الكالم في حكم نجس »اول: از ابتدای مكاسب محرمه تا ابتدای  جلد 3011325 مکاسب محرمه 9فقه  4
 «العین من حیث اصالة حل االنتزاع...

 المسألة االولی: )بیع العبد الکافر(

 2فقه  5

الروضة البهیة في شرح اللمعة 
 الدمشقیة

 داردن جلد سوم: كتاب الطالق 3011314

6 

 3فقه 
 4فقه 
 5فقه 
 8فقه 

3011319 
3011320 
3011317 
3011308 

مسائل خمس في میراث جلد چهارم: از ابتداي کتاب المیراث تا ابتداي 
 داردن األبوین و األوالد

 2اصول فقه  7
دروس فی علم االصول 

 )الحلقة الثالثة(
 )شهید صدر(

داللة السنة علی حجیّة جزء اول: از ابتدای دلیل شرعی غیر لفظی تـا ابتداي  3011402
 (46تا پایان درس  37)درس  الخبر

 داردن

 4اصول فقه  8
دروس فی علم االصول 

 )الحلقة الثالثة(
 )شهید صدر(

تـا  )ابتدای علم اجمالی( جزء دوم: از ابتدای الوظیفة في حاله العلم االجمالی 3011404
 داردن (26تا پایان درس  15)درس  .اشتراک علمین إجمالیین في طرف(5)ابتداي 

اصول و قواعد فقه الحدیث  فقه الحدیث 9
. تشخیص سخن معصوم از سخن راویان، 6)مبحث از ابتداي كتاب تا ابتداي  3011504 )محمد حسن ربانی(

 داردن ( از بخش دوماولیهبا مراجعه به منابع 

دروس التمهیدیه فی القواعد  1قواعد فقهیه  10
، و از ابتدای قاعده ال ضرر جلد اول: از ابتدای کتاب تا انتهای قاعده ال تعاد  3011311 الفقهیه )آقای ایروانی(

 الجمع في الروایة أو في المروي -4تا ابتدای 
 داردن

 داردن 13از ابتدای جزوه آموزشی تا انتهای درس  3012302 جزوه آموزشی حقوق مدنی 11

12 
 و )ص(سیره رسول خدا 

 2و  1 )ع(اهل بیت 
 داردن 12از ابتدای جزوه آموزشی تا انتهای درس  3051814 جزوه آموزشی

 داردن آموزشیجزوه  23تا پایان درس  1درس  3021224 جزوه آموزشی مبانی و قواعد تفسیر قرآن 13

 


