
 وموضوع ساعت تفکیک به 59-59 سال سطح: درسی برنامه دولج

 08تا  09 00 – 01 01 – 5 5 – 8 8 – 7 پایه

7  

 1اصول 

 کوهنوردمحمد علی 
 

 1فقه 

 علی اصغرهمتیان
 

 

 1فقه 

 محمد معروفی

 

 1حاشیه فقه 

 شنبه( 3و1) حسینی نسبسیدمصطفی 

 )شنبه و دوشنبه ( همتیانعلی اصغر

 1اصول 

 دالوریعلی 

 1حاشیه اصول 

 )شنبه و دو شنبه( کوهنوردمحمد علی 

 شنبه ( 3و  1محمدعلی قاسمی ) 

 : درس روش تحقیق استاد محمدعلی قاسمی 11تا  11چهارشنبه عصر ساعت 

 1، اصول  1: درس فقه  11تا  11: درس فقه اقتصادی ،  11تا  1پنج شنبه ها صبح ساعت 

8 
 9/4اصول 

  کریمیان
 

 

 3فقه 

 عباسیعبداهلل 

 3اصول 

 سید عبدالحسین 

 آل یاسین

 3حاشیه فقه 

 )شنبه و دو شنبه( دالوریعلی 

 شنبه( 3و1) دالوریعلی 

 9/4اصول 

 رحمان پورحسنعلی 

 3فقه 

 دالوریعلی 

 3اصول 

 سیدسجاد موسوی

 3حاشیه اصول 

 )شنبه و دو شنبه(محمدجواد محمدی 

 شنبه( 3و1)محمدجواد محمدی 

 : هشتدروس پنج شنبه ها پایه 

 11تا  1فقه اقتصادی: 

 11تا  11فقه اقتصادی: 

 

 

 

 9/9اصول  9

 ) تعادل و تراجیح(

از اواخر ترم اوّل شروع 

 می شود.

 9اصول 

 میالنیامیر 

 9فقه 

 شورگشتیعلی 

 9فقه 
محی الدین 

 آزادمنش

 9حاشیه فقه 

 شنبه( 3و1)شورگشتی علی 

 )شنبه و دو شنبه(آزادمنش محی الدین 

 9اصول 

 مسعودیمجتبی 

 9حاشیه اصول 

 )شنبه و دو شنبه(مجتبی مسعودی: 

 شنبه( 3و1مجتبی مسعودی )

01  

 

 9فقه 

 7اصول  مسعودیمجتبی 

 سید مصطفی

 حسینی نسب 

 7فقه 

 سیدمحمدتقی 

 علوی فریدنی

 9حاشیه فقه 

 ) شنبه و دوشنبه ( میریحبیب اهلل 

 شنبه ( 3شنبه و 1)  میریحبیب اهلل 

 9فقه 

 شورگشتیعلی 

 7فقه 

 فائضیمحمد حسن 

 7حاشیه اصول 

 سید مصطفی حسینی نسب

 )چهارشنبه ها (

00  

 
 

 9اصول

 سیدحمیدجزایری
 

 11فقه 

سید عبدالحسین 

 آل یاسین
 

 11 اصول

 عباسیعبداهلل 

 9حاشیه اصول

 شنبه ( 3شنبه و  1)  ناصر نیکخو

 11اصول 

محمد هادی 

 فاضل بابلی
 

 11حاشیه فقه 

 شورگشتی ) شنبه و دوشنبه (حبیب 

برای شرکت در دروس رجال و روش  11توجه:طالب پایه  01

 .تحقیق و خارج فقه، مطابق برنامه مقطع خارج اقدام نمایند

 11اصول 

 11حاشیه اصول  عبداهلل عباسی

 شنبه ( 3شنبه و  1مصطفی صرفی ) 

 11اصول  
 فاضل بابلیمحمد هادی 
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