
 نیمسال اول   59 -59سال تحصیلی  سطحمقطع  )علیهم السالم(لیست دروس ارائه شده در مرکز فقهی ائمه اطهار

 نام استاد موضوع نام درس پایه ردیف
خانوادگی نام 

 استاد
جهت ارائه به 

 طالب ورودی ...

تشکیل روزهای 

 کالس

ساعت های تشکیل 
 کالس

شماره 
 کالس

 

 

 

  2 8 شنبه تا چهارشنبه 49 مسعودی مجتبی  از ابتدای کتاب رسایل 1اصول  7  .1

  1 8 شنبه تا چهارشنبه 49 نیکخو ناصر از ابتدای کتاب رسایل 1اصول  7  .2

  1 11 تا چهارشنبهشنبه  49 معروفی محمد  از ابتدا مکاسب 1فقه  7  .3

  2 11 شنبه تا چهارشنبه 49 همتیان  علی اصغر از ابتدا مکاسب 1فقه  7  .4

  1 18تا  11 شنبه و دو شنبه 49 رضایی محسن  از ابتدای کتاب رسایل 1حاشیه اصول  7  .5

  2 18تا  11 شنبه و دو شنبه 49 مسعودی مجتبی  از ابتدای کتاب رسایل 1حاشیه اصول  7  .6

  2 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 49 موسوی سید سجاد از ابتدا مکاسب 1حاشیه فقه  7  .7

  1 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 49 معروفی محمد از ابتدا مکاسب 1حاشیه فقه  7  .8

  2 11تا 8 پنج شنبه 49 معصومی نیا غالمعلی  فقه اقتصادی 7  .9

   11 تا 11 پنج شنبه 49 قاسمی محمد علی  روش تحقیق 7  .11

  6 4 شنبه تا پنج شنبه 43 رحمان پور حسنعلی از المقصد الثالث فی الشکرسایل  3اصول  8  .11

  6 8 شنبه تا پنج شنبه 43 احمدی ابراهیم  از المقصد الثالث فی الشکرسایل  3اصول  8  .12

  5 7 شنبه تا پنج شنبه 43 محمدی محمدجواد  رسایل بحث اقل و اکثر 9.4اصول  8  .13

  5 4 شنبه تا پنج شنبه 43 عابدین پور احسان رسایل بحث اقل و اکثر 9.4اصول  8  .14
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  6 11 شنبه تا پنج شنبه 43 آزادمنش محی الدین  النوع الخامس )ممایحرم التکسب به( 3فقه  8  .15

  5 8 شنبه تا پنج شنبه 43 شورگشتی علی النوع الخامس )ممایحرم التکسب به( 3فقه  8  .16

  5 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 43 محمدی محمدجواد از المقصد الثالث فی الشکرسایل  3حاشیه اصول  8  .17

  6 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 43 رضایی محسن  از المقصد الثالث فی الشکرسایل  3حاشیه اصول  8  .18

  6 18تا  11 شنبهشنبه و دو  43 آزادمنش محی الدین  النوع الخامس )ممایحرم التکسب به( 3حاشیه فقه  8  .19

  5 18تا  11 شنبه و دو شنبه 43 شورگشتی علی النوع الخامس )ممایحرم التکسب به( 3حاشیه فقه  8  .21

21.  
4 

 ابتدای بحث استصحاب 4اصول
سید 

 مصطفی
  22 11 شنبه تا پنج شنبه 41 حسینی نسب

  7 8 شنبه تا پنج شنبه 41 دالوری علی  الکالم فی شروط المتعاقدین 4فقه  4  .22

  22 8 شنبه تا پنج شنبه 41 فائضی  الکالم فی شروط المتعاقدین 4فقه  4  .23

  7 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 41 مسعودی مجتبی ابتدای بحث استصحاب 4حاشیه اصول 4  .24

  7 18تا  11 شنبه و دو شنبه 41 سپاسی کاظم  ابتدای بحث استصحاب 4حاشیه اصول 4  .25

  22 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 41 دالوری علی  شروط المتعاقدینالکالم فی  4حاشیه فقه  4  .26

  22 18تا  11 شنبه و دو شنبه 41 دالوری علی  الکالم فی شروط المتعاقدین 4حاشیه فقه  4  .27

  3 11 شنبه تا پنج شنبه 41 فاضل بابلی محمد هادی از ابتداکفایه  7اصول  11  .28
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29.  
11 

 شرایط العوضین 7فقه 
سید عبد 

 الحسین
  3 8 شنبه تا پنج شنبه 41 آل یاسین

  3 4 شنبه تا پنج شنبه 41 صالحی منش محمد از اول خیارات 4فقه  11  .31

31.  
11 

 از ابتداکفایه  7حاشیه اصول 
سید 

 مصطفی
  3 18تا  11 شنبه چهارشنبه و دو 41 حسینی نسب

  3 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 41 شورگشتی حبیب  شرایط العوضین 7حاشیه فقه   11  .32

  8 8 شنبه تا پنج شنبه 41 جزایری سیدحمید المقصد الثانی فی النواهی 4اصول  11  .33

  9 11 شنبه تا پنج شنبه 41 احمدی شاهرودی حسن المقصد الثانی فی النواهی 4اصول  11  .34

35.  
11 

 القول فی ماهیه العیب 11فقه 
سید عبد 

 الحسین
  9 4 شنبه تا پنج شنبه 41 آل یاسین

  8 11 شنبه تا پنج شنبه 41 عباسی عبداهلل  القول فی ماهیه العیب 11فقه  11  .36

  8 18تا  11 شنبه و دو شنبه 41 نیکخو ناصر المقصد الثانی فی النواهی 4حاشیه اصول  11  .37

  8 18تا  11 یک شنبه و چهار شنبه 41 نیکخو ناصر المقصد الثانی فی النواهی 4حاشیه اصول  11  .38

  امور اساتید 18تا  11 شنبه و دو شنبه 41 میری حبیب اهلل القول فی ماهیه العیب 11فقه حاشیه  11  .39

  امور اساتید 18تا  11 یک شنبه و سه شنبه 41 میری حبیب اهلل القول فی ماهیه العیب 11حاشیه فقه  11  .41

  8 4 پنج شنبه شنبه تا خارج( 49سطح) 84 عباسی عبداهلل  المقصد السابع اصول عملیه 11اصول  11  .41

  9 18تا  11 شنبه و دو شنبه خارج( 49سطح) 84 محمدی سید صادق المقصد السابع اصول عملیه 11حاشیه اصول  11  .42
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  15 11-11 شنبه تا چهارشنبه خارج( 49سطح) 84 اسالمیان علیرضا صاله مسافر خارج فقه 11  .43

  14 دو به غروب دوشنبه خارج( 49سطح) 84 طبسی شیخ جعفر (1مبانی رجال شیعه )گروه رجال 11  .44

  14 دو به غروب چهارشنبه خارج( 49سطح) 84 طبسی شیخ جعفر (1مبانی رجال شیعه )گروه رجال 11  .45

   دو به غروب سه شنبه خارج( 49سطح) 84    روش تحقیق 11  .46

47.            

48.            

49.            

51.            

51.            

52.            

53.            

54.            

55.            

56.            



 نیمسال اول   59 -59سال تحصیلی  سطحمقطع  )علیهم السالم(لیست دروس ارائه شده در مرکز فقهی ائمه اطهار

 نام استاد موضوع نام درس پایه ردیف
خانوادگی نام 

 استاد
جهت ارائه به 

 طالب ورودی ...

تشکیل روزهای 

 کالس

ساعت های تشکیل 
 کالس

شماره 
 کالس

 

 

 

57.            

58.            
 


