جدول دروس پیشنیاس رشتههای فلسفه و کالم تحصیالت تکمیلی (سطح  / )۳نیمسال اول ۹۳97 -98
کد درس

نام درس

واحد

نوع

کتاب

نویسنده و انتشارات

محدوده مورد نظز

8509159

احكام بانوان

2

عوَهي

احکام دختزاى

هحوذ ٍحیذی

کل کتاب

8503114

احكام عمومي

2

عوَهي

احکام همذهاتي2ٍ1

هحوذ ٍحیذی

کل ّز دٍ جلذ

8403938

اخالق اسالمي ()0

0

عوَهي

کتاب آئیي سًذگي (اخالق کارتزدی)

احوذ حسیي شزیفي

کل کتاب

8503926

تاريخ تشيع

0

عوَهي

کتاب تاریخ تشیع

944016

صرف 0

2

عوَهي

944017

صرف 2

2

عوَهي

کتاب تکیذُ صزف سادُ

8740219

فقه

4

عوَهي

تحزیز شزح لوعِ جشء اٍل

8403913

نحو مقدماتي

3

عوَهي

9440105

نحو كاربردي

3

عوَهي

8201007

گزٍُ تاریخ پژٍّشگاُ
حَسُ ٍ داًشگاُ

کل کتاب تِ استثٌای تخش 6 ٍ 5

صزف سادُ (ٍیزایش  +)95دفتز سَاالت ٍ
تواریي
تذکز :1در دفتز سَاالت ٍ تواریي ،سَاالت ٍ

هحوذرضا طثاطثایي

اس اٍل صزف سادُ ص 99تا اتتذای

تواریي صزف ً 2یش ّست.

اًتشارت دارالعلن

المسن الثاًي :االسن ص195

تذکز :2لسوتْای خاکستزی ٍ توزیٌات هزتَط
تِ آًْا حذف است.

اس اتتذای کتاب تا الفصل الساتع في احکام الخلل ص 96

کتاب هثادی العزتیة ج  2اًتشارات

توام کتاب ًحَ

دارالعلن
کتاب لَاعذ ٍ ًکات کارتزدی علن صزف

استاد فائشی ًسة

 CDصزف کارتزدی ٍ ًحَ کارتزدی

در تجشیِ ٍ تزکیة ٍ کتاب ًکات ًحَی

ّوزاُ تا CD

اصول فقه  -الموجز

6

عوَهي

کتاب الوَجش في اصَل الفمِ

آیتاهلل سثحاًي

کل کتاب

بدايه الحكمه0

5

تخصصي

تذایة الحکوة

عالهِ طثاطثایي (رُ)

اس اتتذای کتاب تا آخز هزحلِ  7ص  125اًمسام هَجَد تِ ٍاحذ ٍ کثیز

تجشیِ ٍ تزکیة

9402154

هحوذرضا طثاطثایي

اس اتتذای المسن الثاًي (االسن) تا اتتذای هثاحث شتي

حذفیات  :کل مرحله  6و فصول  4و  5و  6از مرحله 5

8302155

بدايه الحكمه2

5

تخصصي

تذایة الحکوة

8302164

منطق

2

تخصصي

درآهذی تز هٌطك

عالهِ طثاطثایي (رُ)
هحوَد هٌتظزی همذم
هزکش هذیزیت حَسُّای علویِ

اس هزحلِ  8تا آخز کتاب

(اس مزحله  8فقط فصول  ۹و  2خوانده شود)
اس درس اٍل ص 27تا آخز درس ًَسدّن ص169

