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واحد 31 –نیم سال اول   

 ردیف کد نام درس واحد پیش نیاز منبع پژوهش سی دی

سی دیمطالة  دارد دارد  3 1449449 تاریخ انقالب اسالمی 2 نذارد 

سی دیجسوه موجود در سامانه مجازی و مطالة  دارد دارد  2 1995494 کلیات تاریخ جهان 2 نذارد 

 نذارد نذارد
ترگرفته از کتاب شیعه شناسی و پاسخ ته « 9»جسوه عقایذ شیعه 

 )علی اصغر رضوانی( شثهات استاد:
9 عقائذ خاصه شیعه 2 نذارد  4622464 1 

9فقه  3 نذارد )استاد ایروانی( دروس تمهیذیه فی الفقه االستذاللی نذارد استاد نخلی  4629449 4 
استاد 

 تلوچیان
 نذارد

 (مرحوم مظفر) ، جلذ اولاصول فقهکتاب 

 از اتتذای کتاب تا اول تحث عام و خاص
9اصول فقه  2 نذارد  4629499 5 

-استاد فائسی

 نسة
 نذارد

)استاد فائسی  کتاب تجسیه و ترکیة تکمیلی تا تیان نکات و قواعذ

 نسة(
 6 4629494 تجسیه ترکیة 2 نذارد

 واحد 36 –نیم سال دوم 

 ردیف کد نام درس واحد پیش نیاز منبع پژوهش سی دی

  .3 8648488 تاریخ پیامبز اسالم 2 نذارد -  نذارد

دشتیاستاد  آستانه بعثتجهان در  2 نذارد -    8648484 2.  

8تاریخ اهل بیت  3 نذارد -  نذارد  9885484 1.  

  .4 9885424 جنبش های فکزی و دینی معاصز 2 نذارد -  صاحبیاستاد 

 نذارد نذارد
بزگزفته اسکتاب شیعه شناسی و پاسخ به شبهات  «2»جشوه عقایذ خاصه

 )علی اصغز رضوانی( استاد:
2عقایذ خاصه شیعه  2 نذارد  8622465 5.  

استاد نخلی و 
 کزیمخانی

 نذارد
 )استاد ایزوانی( دروس تمهیذیه فی الفقه االستذاللی

 «کتاب طالق اس اقسام طالق به بعذ و کتاب حذود»
2فقه  3 8فقه   8628442 6.  

 نذارد استاد بلوچیان
 )مرحوم مظفر( اصول فقه

 اس اول بحج عام و خاص تا اول بحج غیز مستقالت عقلیه
2فقه اصول  2 8اصول   8748494 7.  

 واحد 36 –نیم سال سوم 



 ردیف کد نام درس واحد پیش نیاز منبع پژوهش سی دی

2تاریخ اهل بیت  2 8تاریخ اهل بیت  -  نذارد  9885422 8.  
 نذارد

 - 
جهان در آستانه 

 بعثت
  .9 8648482 تاریخ خلفا 2

 نذارد
 3 نذارد - 

ماخذ شناسی و تاریخ نگاری در 
 اسالم

8748388 31.  

  .33 8648857 تاریخ امویان 2 تاریخ خلفا -  نذارد
8سبان تخصصی  2 نذارد -  نذارد  9248442 32.  

 نذارد استاد حیذری
 (يروانيدروس تمهيديه في الفقه االستداللي )استاد ا

 تذکزکتاب جهاد، ضمان، صلح، قزض، ودیعه، عاریه و ارث 
3فقه  3 2فقه   8628443 31.  

 نذارد استاد حیذری
 )مرحوم مظفر( اصول فقه

 تا آخز بحج حجیت ظواهز اس ابتذای مباحج الحجة
3اصول فقه  2 2اصول فقه   8628483 34.  

 


