منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو و سه

ب :منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو
ردیف

عنوان مصاحبه

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

1

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

کتابهای طهارت ،خمس ،زکات ،صاله ،صوم ،حج،
امربهمعروف ،بیع نکاح ،طالق ،یمین ،نذر و عهد

2

اصول

دروس فی علم االصول الحلقهاالولی و الثانیه
فی اسلوبها الثانی (شهید صدر)

از ابتدای حلقه ثانیه تا پایان کتاب

3

عقاید

آموزش کالم اسالمی (محمد سعیدی مهر)
یا آموزش عقاید (آیتاهلل مصباح)

از کل کتابی که طلبه خوانده است.

نکته :ارزیابی دانش ادبیات عرب و منطق به میزان یکچهارم امتیاز ،در ضمن مصاحبههای علمی فقه و اصول سطح  2و  3انجام میگیرد.
یادآوری  :طالبی که در درسهای فقه ،اصول و کالم ،کتابهایی غیر از منابع معرفی شده گذراندهاند( مانند
اصول مظفر ،الموجز ،لمعه و  )...همان منابع را مطالعه نمایند.

ج :منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی عمومی و علمی تخصصی سطح سه
رشته

ردیف

1
2

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه،
اطعمه و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه
(شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

مصاحبه

تفسیر و
3

عقاید

دروس فی العقاید الخاصه الشیعه
(مهدی فرمانیان)

از بحث امامت تا پایان بحث غلو (شامل مباحث
امامت ،اهلبیت (ع) ،توحید عبادی و شبهات
مربوط به آن ،بداء ،تقیه ،رجعت ،مرجعیت و
اجتهاد ،عدالت صحابی ،غلو)

4

تفسیر

تفسیر المیزان (عالمه طباطبایی)

جزء ( 28از متن اصلی عربی)

علوم قرآن

1

منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو و سه

رشته

فقه و

ردیف

1

فقه

 .1مکاسب (شیخ انصاری)
 .2شرح لمعه (شهید ثانی)
 .3فقه استداللی (باقر ایروانی)

 .1مکاسب محرمه (کل محدوده درسی بر اساس
سرفصل)
 .2شرح لمعه (کتاب نکاح)
 .3فقه استداللی (قضا و شهادت و بیع با رعایت
حذفیات)

2

اصول

دروس فی علم االصول
الحلقه الثالثه (شهید صدر)

کل کتاب

3

قواعد
فقهیه

دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه
(باقر ایروانی)

کل کتاب (باهدف شناخت مبانی و شرایط قواعد
مهم فقهی)

4

عقاید

دروس فی العقاید الخاصه الشیعه
(مهدی فرمانیان)

از بحث امامت تا پایان بحث غلو (شامل مباحث
امامت ،اهلبیت (ع) ،توحید عبادی و شبهات مربوط
به آن ،بداء ،تقیه ،رجعت ،مرجعیت و اجتهاد ،عدالت
صحابی ،غلو)

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه ،اطعمه
و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه
الثالثه (شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

فلسفه

نهایه الحکمه (عالمه طباطبایی)

بر اساس سرفصلهای تعیینشده (پیوست )1

اصول

رشته

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

ردیف

1
2
3

مصاحبه

عنوان
مصاحبه

کالم

4

کالم

 .1کشف المراد (عالمه حلی)
 .2القواعد الکالمیه (علی
ربانی گلپایگانی)
 .3کالم جدید (حسن
یوسفیان)
 .4آشنایی با فرق تسنّ و
تشیّع (مهدی فرمانیان)

2

 .1کشفالمراد :خداشناسی ،نبوت ،امامت و
معاد
 .2قواعد کالمیه :از حجیت عقل تا آخر
غایتمندی افعال الهی
 .3کل کتاب
 .4کل کتاب

منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو و سه

رشته

فلسفه

ردیف

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

1

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه ،اطعمه
و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

2

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه
الثالثه
(شهید صدر)

3

منطق

مصاحبه

فلسفه و
4

کالم
اسالمی

رشته

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

منطق قدیم

از بحث برهان تا آخر مغالطات

منطق جدید

مبانی منطق جدید (لطفاهلل نبوی)

فلسفه اسالمی

نهایه الحکمه (عالمه طباطبایی) از مرحله اول تا
پایان مرحله یازدهم

کالم اسالمی

نهایه الحکمه (عالمه طباطبایی) مرحله دوازدهم

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

1

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه ،اطعمه
و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

2

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه
(شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

3

عقاید

دروس فی العقاید الخاصه الشیعه
(مهدی فرمانیان)

ردیف

عنوان
مصاحبه

تاریخ

از بحث امامت تا پایان بحث غلو (شامل مباحث
امامت ،اهلبیت (ع) ،توحید عبادی و شبهات مربوط
به آن ،بداء ،تقیه ،رجعت ،مرجعیت و اجتهاد ،عدالت
صحابی ،غلو)
نقد و بررسی منابع سیره نبوی (رسول جعفریان)

مأخذ شناسی و تاریخنگاری
4

تاریخنگاری در اسالم (صادق آدینه وند)

تاریخ
تاریخ رسول خدا (ص)

3

الصحیح من سیره النبی االعظم (ص) (جعفر مرتضی
عاملی -تصحیح علی رفیعی قوچانی)

منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو و سه

رشته

ردیف

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

1

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه
الثالثه (شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

2

عقاید

دروس فی العقاید الخاصه الشیعه
(مهدی فرمانیان)

از بحث امامت تا پایان بحث غلو (شامل مباحث
امامت ،اهلبیت (ع) ،توحید عبادی و شبهات مربوط
به آن ،بداء ،تقیه ،رجعت ،مرجعیت و اجتهاد ،عدالت
صحابی ،غلو)

 .1فقه استداللی (باقر ایروانی)
 .2شرح لمعه (شهید ثانی)

 .1دماء ثالثه
 .2قضا و شهادت ،کتاب نکاح ،طالق و متاجر

 .1خانواده در اسالم (حسین
بستان)
 .2نقد فمینیسم

 .1کل کتاب
 .2بر اساس سرفصل دروس (پیوست )2

مصاحبه

مطالعات
اسالمی
زنان

3

فقه
تخصصی
خانواده در

4

اسالم
و نقد
فمینیسم

رشته

ردیف

1
2

3

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه ،اطعمه و
اشربه ،ارث ،حدود و دیات

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه
الثالثه(شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

عقاید

دروس فی العقاید الخاصه الشیعه
(مهدی فرمانیان)

از بحث امامت تا پایان بحث غلو (شامل مباحث امامت،
اهلبیت (ع) ،توحید عبادی و شبهات مربوط به آن ،بداء،
تقیه ،رجعت ،مرجعیت و اجتهاد ،عدالت صحابی ،غلو)

 .1درسنامه علم صرف (سید حمید
جزایری و فرامرز علیزاده)
 .2صرف متوسطه (حمید محمدی)

مباحث تخفیف همزه ،مضاعف و اعالل

 .3مغنی االدیب (ابن هشام)

باب اول

 .4االتقان (سیوطی)

نوع چهلم (مفردات :همزه ،اذ ،اذا ،ام ،اَماِ ،امّا)

مصاحبه

ادبیات
عرب
صرف و
4

نحو

تجزیه و
ترکیب

متن منتخب فقه و اصول (جهت تحلیل صرفی و نحوی)

4

منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبههای علمی سطح دو و سه

رشته

ردیف

1
2
کالم با

3

عنوان

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه،
اطعمه و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه
الثالثه (شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

فلسفه

بدایه الحکمه (عالمه طباطبایی)

کل کتاب

مصاحبه

گرایش
کالم و

مهدویت
4

پاسخ به
شبهات
مهدویت

رشته

کالم با

ردیف

عنوان

 .1کشف المراد (عالمه حلی)
 .2مسائل اساسی مهدویت
 .3فرق انحرافی
 .4شبهات کالمی (کالم مهدوی)

 .1کشفالمراد :توحید ،نبوت ،امامت و معاد
 .2بر اساس سرفصلهای تعیینشده (پیوست )3
 .3بر اساس سرفصلهای تعیینشده (پیوست )3
 .4پاسخ به مهمترین شبهات مهدویت (اصل
مهدویت ،شبهات قبل و بعد از ظهور طبق
سرفصلها) (پیوست )3

سطح معلومات و دانش

حدود مطالعاتی

1

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقهاالستداللی
(باقر ایروانی)

ضمان ،صلح ،قرض ،ودیعه ،عاریه ،وقف ،لقطه،
اطعمه و اشربه ،ارث ،حدود و دیات

2

اصول

دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه
(شهید صدر)

حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

3

فلسفه

بدایه الحکمه (عالمه طباطبایی)

کل کتاب

 .1کشف المراد (عالمه حلی)
 .2امامت عامه و خاصه
 .3پاسخ به شبهات کالمی دفتر
چهارم (محمدحسین قدردان
قراملکی)
 .4نقد وهابیت و بهائیت

 .1کشفالمراد :توحید ،نبوت ،امامت و معاد
 .2بر اساس سرفصلهای تعیینشده (پیوست )4
 .3کل کتاب
 .4بر اساس سرفصلهای تعیینشده (پیوست )4

مصاحبه

گرایش
کالم و

امامت
4

پاسخ به
شبهات
امامت

5

