
 97ویژه ورودی های   – و مجازی  یرحضوریغ 1پیشنیاز دانشگاهی سطح  7931-89 اولمسال ین یجدول درس

 CD محدوده درسی سندهینو نام کتاب نام درس کد درس

 عمومی 1احکام   Cd اس ابتذا تا نماس مسافز سادهفالح 1درسناهه آهوسش فقه/  ج 3 احکام 8132737

 نذارد )نگاه تا آخز طالق( 4 جلذ 24تا  03درس  + 1 اس نماس مسافز تا آخز كتاب سادهفالح 2ج و 1آهوسش فقه/ جدرسناهه  2 احکام 9732129

 دارد 11تا  1احادیث  اهام خويني ره (ره)چهل حذيث اهام خويني  اخالق اسالمی 9366131

 نذارد كل كتاب رباني گلپايگاني درآهذي بز کالم جذيذ آشنایی با کالم جدید 9732131

 آيت اهلل سبحاني الووجش الموجس -اصول فقه  8231337

 "تا  "التضاء االمز بالشئ"اس        "إجشاء االمز الوالعی"تا  " 11"االطزاد صفحه "اس   حذفيات:
الممصذ السابع االصول  "تا  111صفحه  "آیة الکتمان"اس          "اول التضاء النهی للفساد

 اس روایت دوم استصحاب تا آخز كتاب                "العملیه

 دارد

 نذارد 04-01-03-44-43-42-41-5-2-0-54 دروس بجش كتابكل  لطف اهلل جاللي درسناهه تاريخ تطيع تاریخ تشیع 8132126

 نذارد كل كتاب بستاى خانواده در اسالم خانواده در اسالم 8132129

 ثيدانص حذ دانش حدیث 8132127
هذرساى دانطکذه 

 ثيعلوم حذ
 كل كتاب

فایل رفع اشکالهای 
 عمومی

 نذارد (4و  3و  1)غیز اس بخش های تا آخز كتاب  21اس بخش سوم ص ضهيذ هطهزي سى در اسالمنظام حقوق  زن در اسالم 8132111

 نذارد كل كتاب جباري اهلل عليها( )سالم سيزه اخالقي حضزت سهزا سیره حضرت زهرا )س( 9233122

 طباطبايي 59صزف ساده ويزايص صرف 8231812

5 12 فصل» ابتذای تا «25 ص مجزد ثالثی فعل5 اول مبحث» اس -1   (:فعل) يکن بخص( الف
 تا« 153 ص مشیذ ثالثی فعل5 دوم مبحث» اس -4       «102ص ماضی فعل خصوصیات

 «133 ص افعیالل باب5 13 فصل» ابتذای

 .است حذف مشیذ ثالثی ابواب همه در «باب معانی» بحث :توجه
5 4 فصل» ابتذای تا« 415 ص المشتك و الجامذ5 الثانی المبحث» اس (:االسن) دوم بخص( ب

 «401 ص... المشتك و الجامذ تسمیة

Cd  عمومی 4و1صزف 

 عمومی 4و1لمعه  Cd باب صاله  اس ابتذا تا صاله مسافز ضهيذ ثاني باب صاله -تحزيز لوعه  فقه 8733219

 عمومی 4و1كالم  Cd كل كتاب رباني گلپايگاني 1عقايذ استذاللي 3کالم اسالمی 9132111

 


