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 استادخانوادگی نام  نام استاد موضوع نام درس ردیف
جهت ارائه به طالب 

 ورودی ...

روزهای تشکیل 

 کالس
 ساعت های تشکیل کالس

شماره 
 کالس

 19 غروب دو به دوشنبه 49 طبسی شیخ جعفر (1مبانی رجال شیعه )گروه رجال  .1

 19 دو به غروب چهارشنبه 49 طبسی شیخ جعفر (2مبانی رجال شیعه )گروه رجال  .2

 11 8-4 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 سیبویه محمدصادق خمس فقه  .3

 16 8-4 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 قاضی زاده محمدحسین اول برائت اصول  .9

 16 4-11 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 قندی محمدحسین ما یعفی فی الصلوه )دم اقل از درهم( فقه  .5

 15 7-8 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 ساویز عباس از اول اصول  .6

 15 4-11 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 اسالمیان علیرضا تعادل و تراجیح اصول  .7

 15 11-11 شنبه تا چهارشنبه 43و  49 اسالمیان علیرضا صاله مسافر فقه  .8

  روش تحقیق  .4
محمد 

 مهدی
  دو به غروب سه شنبه 43و  49 مقدادی

 11  11 و سه شنبه دوشنبه 41و  41و  42و 43 مغیسه غالمرضا  قواعد فقهیه  .11

 21 11-12 شنبه و سه شنبه 41و  41و  42و 43 نورمفیدی مجتبی  قواعد فقهیه  .11

 19 یک به غروب یکشنبه و سه شنبه  41و  41و  42و 43 باقری شاهرودی محمد العقود تابعۀ للقصود قواعد فقهیه  .12

 19 8-11 پنج شنبه 41و  41و  42و 43 باقری شاهرودی محمد العقود تابعۀ للقصود قواعد فقهیه  .13

 یکشنبه و پنجشنبه 41و  41و  42و 43 نجفی یزدی سیدمحمد با مشورت طالب قواعد فقهیه  .19
یکشنبه یک به غروب 

 صبح 8پنجشنبه 
12 
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 11 11-12 دوشنبه و چهارشنبه 41و  41و  42و 43 احمدی شاهرودی عبداهلل  قواعد فقهیه  .15

 16 یک به غروب شنبه تا چهارشنبه 41و  41و  42 قندی محمدحسین ادله خاصه اجزاء اصول  .16

 16 7-8 شنبه تا چهارشنبه 41و  41و  42 کاهانی سیدمحمد خمس ارباح مکاسب فقه  .17

 15 یک به غروب تا چهارشنبهشنبه  41و  41و  42 قائنی محمد اجاره فقه  .18

 15 دو به غروب شنبه تا چهارشنبه 41و  41و  42 قائنی محمد شرایط اصول عملیه و استصحاب اصول  .14

 11 4 شنبه تا چهارشنبه 41و  41و  42 نجفی بستانی جعفر مسائل مستحدثه منهاج )کفالت بنوک( فقه  .21

 13 11-12 شنبه ماقبلو  42 علیدوست ابوالقاسم از سیاسات قواعد فقهیه  .21

 8 یک به ظهر شنبه تا چهارشنبه و ماقبل 42 بیگدلی مهدی حج فقه  .22

 12 به غروب دو شنبه و سه شنبه و ماقبل 42 شوپایی حسین با مشورت طالب قواعد فقهیه  .23

 11  11 شنبه تا چهارشنبه و ماقبل  42 نجفی بستانی جعفر اول برائت اصول  .29

 7 11 شنبه تا چهارشنبه 88و  84 حائری سیدعلی حجیت خبر واحد اصول  .25

 16 11 -12 شنبه تا سه شنبه 88و  84 عندلیب  ربا و حیل آن فقه  .26

 16 دو به غروب شنبه تا چهارشنبه 88و  84 ساویز عباس مضاربه فقه  .27

 11 11-11 شنبه تا چهارشنبه 88و  84 واعظی سعید کتاب الشرکه فقه  .28

 13 یک به غروب شنبه و دوشنبه 88و  84 حسینی گرگانی میرتقی )مبادی، تعاریف و برخی مسائل اختالفی آن(  اصول مقارن  .24

 13 یک به غروب یک شنبه و سه شنبه 88و  84 حسینی گرگانی میرتقی )مبادی، تعاریف و برخی مسائل اختالفی آن(  فقه مقارن  .31
 


