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 های علمی سطح دوب: منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبه

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف

 فقه 1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

های طهارت، خمس، زکات، صاله، صوم، حج، کتاب

 یمین، نذر و عهد طالق، بیع نکاح، معروف،امربه

 اصول 2
االولی و الثانیه دروس فی علم االصول الحلقه

 ها الثانی )شهید صدر(فی اسلوب

 از ابتدای حلقه ثانیه تا پایان کتاب

 

 عقاید 3
 آموزش کالم اسالمی )محمد سعیدی مهر(

 اهلل مصباح(یا آموزش عقاید )آیت
 از کل کتابی که طلبه خوانده است.

 

 گیرد.انجام می 3و  2های علمی فقه و اصول سطح چهارم امتیاز، در ضمن مصاحبهمنطق به میزان یکنکته: ارزیابی دانش ادبیات عرب و 

اند) مانند هایی غیر از منابع معرفی شده گذراندههای فقه، اصول و کالم، کتابآوری : طالبی که در درسیاد

 را مطالعه نمایند. اصول مظفر، الموجز، لمعه و ...( همان منابع 

 

 های علمی عمومی و علمی تخصصی سطح سهمنابع و سطوح مطالعاتی مصاحبهج: 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

تفسیر و 

 علوم قرآن

 فقه  1
االستداللی دروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، 

 حدود و دیاتاطعمه و اشربه، ارث، 

2  
 اصول

دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه 

 )شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل مباحث 

بیت )ع(، توحید عبادی و شبهات امامت، اهل

بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و مربوط به آن، 

 اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(

 )از متن اصلی عربی( 28جزء  تفسیر المیزان )عالمه طباطبایی( تفسیر  4
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

فقه و 

 اصول

 فقه  1

 . مکاسب )شیخ انصاری(1

 . شرح لمعه )شهید ثانی(2

 استداللی )باقر ایروانی(. فقه 3

. مکاسب محرمه )کل محدوده درسی بر اساس 1

 سرفصل(

 . شرح لمعه )کتاب نکاح(2

. فقه استداللی )قضا و شهادت و بیع با رعایت 3

 حذفیات(

 اصول  2
 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(

 عقاید  4
 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

 )مهدی فرمانیان(

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل مباحث 

بیت )ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط امامت، اهل

 به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت

 صحابی، غلو(

 

 ردیف شتهر
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

 کالم

 فقه  1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )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

 

 (1)پیوست شده های تعیینبر اساس سرفصل نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی( فلسفه  3

 کالم  4

 کشف المراد )عالمه حلی( .1

الکالمیه )علی القواعد  .2

 ربانی گلپایگانی(

کالم جدید )حسن  .3

 یوسفیان(

آشنایی با فرق تسنّ و  .4

 تشیّع )مهدی فرمانیان(

امامت و المراد: خداشناسی، نبوت، کشف .1

 معاد

قواعد کالمیه: از حجیت عقل تا آخر  .2

 مندی افعال الهیغایت

 کل کتاب .3

 کل کتاب .4
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

 فلسفه

 فقه  1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، اطعمه 

 و اشربه، ارث، حدود و دیات

 اصول  2
دروس فی علم االصول الحلقه 

 الثالثه

 )شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 

 منطق  3
 از بحث برهان تا آخر مغالطات منطق قدیم

 اهلل نبوی(مبانی منطق جدید )لطف منطق جدید

4  

فلسفه و 

کالم 

 اسالمی

 فلسفه اسالمی
نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی( از مرحله اول تا 

 پایان مرحله یازدهم

 مرحله دوازدهمنهایه الحکمه )عالمه طباطبایی(  کالم اسالمی

 

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

 تاریخ

 فقه  1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، اطعمه 

 و اشربه، ارث، حدود و دیات

 اصول  2
دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه 

 )شهید صدر(

 ظواهرحلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت 

 

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل مباحث 

بیت )ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط امامت، اهل

به آن، بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت 

 صحابی، غلو(

 تاریخ  4

 نگاریمأخذ شناسی و تاریخ
 (رسول جعفریانمنابع سیره نبوی )نقد و بررسی 

 (صادق آدینه وندنگاری در اسالم )تاریخ

 تاریخ رسول خدا )ص(
الصحیح من سیره النبی االعظم )ص( )جعفر مرتضی 

 قوچانی( رفیعی تصحیح علی -عاملی
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

ادبیات 

 عرب

 فقه  1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، اطعمه و  ضمان،

 اشربه، ارث، حدود و دیات

2  
 اصول

دروس فی علم االصول الحلقه 

 الثالثه)شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

امامت، از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل مباحث 

بیت )ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء، اهل

 تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(

4  

صرف و 

 نحو

. درسنامه علم صرف )سید حمید 1

 جزایری و فرامرز علیزاده(

 . صرف متوسطه )حمید محمدی(2

 مباحث تخفیف همزه، مضاعف و اعالل

 باب اول هشام(. مغنی االدیب )ابن 3

 نوع چهلم )مفردات: همزه، اذ، اذا، ام، اَما، ِامّا( . االتقان )سیوطی(4

تجزیه و 

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

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

مطالعات 

اسالمی 

 زنان

 اصول  1
دروس فی علم االصول الحلقه 

 الثالثه )شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 

 عقاید  2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه 

 )مهدی فرمانیان(

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل مباحث 

بیت )ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط امامت، اهل

مرجعیت و اجتهاد، عدالت به آن، بداء، تقیه، رجعت، 

 صحابی، غلو(

3  
فقه 

 تخصصی

 . فقه استداللی )باقر ایروانی(1

 . شرح لمعه )شهید ثانی(2

 . دماء ثالثه1

 . قضا و شهادت، کتاب نکاح، طالق و متاجر2

4  

خانواده در 

 اسالم

و نقد 

 فمینیسم

. خانواده در اسالم )حسین 1

 بستان(

 . نقد فمینیسم2

 . کل کتاب1

 (2)پیوست  اساس سرفصل دروس. بر 2
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

کالم با 

گرایش 

 مهدویت

 فقه  1
 االستداللیالفقهدروس تمهیدیه فی 

 )باقر ایروانی(

ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، 

 اطعمه و اشربه، ارث، حدود و دیات

2  
 اصول

دروس فی علم االصول الحلقه 

 )شهید صدر( الثالثه
 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 کل کتاب بدایه الحکمه )عالمه طباطبایی( فلسفه  3

4  

کالم و 

به پاسخ 

شبهات 

 مهدویت

 (عالمه حلیکشف المراد ). 1

 . مسائل اساسی مهدویت2

 . فرق انحرافی3

 . شبهات کالمی )کالم مهدوی(4

 المراد: توحید، نبوت، امامت و معاد. کشف1

 (3)پیوست شده های تعیین. بر اساس سرفصل2

 (3)پیوست شده های تعیینبر اساس سرفصل .3

ترین شبهات مهدویت )اصل پاسخ به مهم. 4

مهدویت، شبهات قبل و بعد از ظهور طبق 

 (3)پیوست  ها(سرفصل

 

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

با  کالم

گرایش 

 امامت

 فقه  1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه، 

 اطعمه و اشربه، ارث، حدود و دیات

 اصول  2
 دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه

 )شهید صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

 

 کل کتاب )عالمه طباطبایی(بدایه الحکمه  فلسفه  3

4  

کالم و 

پاسخ به 

شبهات 

 امامت

 (عالمه حلی. کشف المراد )1

 . امامت عامه و خاصه2

. پاسخ به شبهات کالمی دفتر 3

چهارم )محمدحسین قدردان 

 قراملکی(

 . نقد وهابیت و بهائیت4

 و معاد المراد: توحید، نبوت، امامت. کشف1

 (4)پیوست شده های تعیین. بر اساس سرفصل2

 . کل کتاب3

 (4)پیوست شده های تعیین. بر اساس سرفصل4
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