
 و ساعات درسی آن به شرح ذیل می باشد: جدول دروس سطوح عالی همراه با محدوده 

 یآموزش منابع و دروس جداول

 هاهای مختلف و ساعات آنسالهای فقهی و اصولی در نیمجداول و منابع  درسی طالب رشته فصل اول: 

 نکات: 

مشابه بوده و تفاوت در « های غیر فقهی و اصولیرشته»و « اصولی های فقهی ورشته»عناوین دروس و محدوده درسی برای هر دو گروه  (1

درسی است با عنوان و محدوده مشابه برای هر دو گروه ولی « 1اصول فقه »درس در سطح دو، باشد. برای مثال: تعداد عناوین می

 های فقهی و اصولی  اختصاص دارد.تنها به طالب رشته« 5اصول فقه »درس

 باشد.، میاهللرحمه آخوند خراسانی مرحوم« کفایه االصول»بدیل  «علم االصول)حلقة الثالثة(دروس فی »کتاب ( 2 (2

 باشد.تدریس دروس تنها بر اساس کتاب و نسخه معرفی شده توسط معاونت آموزش مجاز می (3

ب و اساتید و طاله به صورت رنگی هم مشخص شده است. این منابع بدیل همدیگر بوداز دروس چندین منبع معرفی شده که در برخی  (4

  توانند یکی از آنها را برای تدریس و تدرس انتخاب کنند.به انتخاب خود می 

، به شرح های فقهی و اصولیرشتهسطح دو جداول درسی به همراه منابع درسی مورد تأیید و مجاز برای استفاده در برنامه آموزشی الف( 

 باشد:ذیل می

 سال اول )پایه هفتم(نیم

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 07 1فقه 
جلد   -  1مکاسب

1 

 رحمهشیخ انصاری 

 اهلل
 (077تا ص  5)ص « المسئله السابعة: حفظ کتب الضالل»از ابتدای کتاب تا  ابتدای 

اصول 

 1فقه 
07 

 -0فرائد االصول

 1جلد 

 رحمهشیخ انصاری 

 اهلل

)جلد اول از ابتدای کتاب تا صفحه ...« و اما المجوزون »از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

052 ) 

اصول 

   3فقه
07 

 -فرائد االصول 

 0و  1جلد 

 رحمهشیخ انصاری 

 اهلل

الثانی: فی  المقام»ابتدای  تا« المسئلة الرابعة: الشبهة التحریمیة الموضوعیة»از ابتدای مبحث 

 تا پایان جلد دوم(111جلد دوم )از صفحه « االستصحاب

 بدایة الحکمة 57 1فلسفه 
عالمه 

 اهللرحمهطباطبایی
 از اول کتاب تا اول مرحله هشتم

تفسیر   

1 3     
 37 

جوامع الجامع 

 0جلد

 رحمهحسن طبرسی

 اهلل
 سوره مبارکه توبه

تفسیر تسنیم 

 02جلد 

اهلل جوادی آیت 

 آملی
 سوره مبارکه انعام

 

                                                            

 باشد. جلدی چاپ مجمع الفکر می 6نسخه معرفی شده برای کتاب المکاسب، دوره  .1

 باشد.جلدی چاپ مجمع الفکر می 3نسخه معرفی شده برای کتاب فرائد االصول، دوره . 2

 باشد.بدیل می ذکر دو منبع به عنوان اصلی و. 3



 سال دوم )پایه هفتم(نیم

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری  1جلد  -مکاسب 07 0فقه 

بحث تا ابتدای م« المسئله السابعة: حفظ کتب الضالل»از ابتدای مبحث 

)تا آخر  385تا صفحه  071: صفحه 1)جلد « المسئله السابعة عشر: القیافة»

 (( 1جلد 

 07 0اصول فقه 
 -فرائد االصول

 0و  1جلد 
 رحمه اهللشیخ انصاری 

سئلة الرابعة: الم»تا ابتدای مبحث ...« و اما المجوزون »از ابتدای مبحث 

تا پایان جلد اول  052)جلد اول: از صفحه « الشبهة التحریمیة الموضوعیة

 (111و جلد دوم: از ابتدای کتاب تا صفحه 

 07 2اصول فقه 
  -فرائد االصول

 3جلد 
 رحمه اهللشیخ انصاری 

خاتمه: »تا ابتدای مبحث « المقام الثانی: فی االستصحاب»از ابتدای مبحث 

 تا  پایان جلد سوم(  1: صفحه 3)جلد« و التراجیحفی التعادل 

 از اول مرحله هشتم تا پایان کتاب رحمه اهللعالمه طباطبایی بدایة الحکمة 57 0فلسفه 

 37 1عقائد 
محاضرات فی 

 اإللهیات
 از اول کتاب تا اول مبحث نبوت آیت اهلل سبحانی

 

 )پایه هشتم(سال اولنیم

 ساعت درس عنوان درس
 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   0جلد -مکاسب  07 3فقه 
دای مبحث تا ابت« المسئله السابعة عشر: القیافة»از ابتدای مبحث 

 ( 050تا صفحه  0: صفحه 0)جلد « البیع»

 رحمه اهللشیخ انصاری   3جلد  -مکاسب 07 5فقه 

 تا ابتدای مبحث« اشتراط المواالة فی العقد»از ابتدای مبحث 

تا  150: صفحه 3)جلد « اشتراط اذن سید لو کان العاقد عبداً»

 ( 333صفحه 

 07 5اصول فقه 

 رحمه اهللشیخ انصاری  3جلد  -فرائد االصول
وم تا پایان جلد س« خاتمة: التعادل و التراجیح»از ابتدای مبحث 

 پایان جلد سوم(تا 211)از صفحه 

 دفتر فقه معاصر الفائق فی االصول
 الباب الثالث: قاعده لو کان»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (130)اول کتاب تا صفحه « لبان

 از اول کتاب تا اول مشایخ الثقات آیت اهلل سبحانی کلیات علم رجال 07 رجال

 37 0تفسیر 
 های مبارکه رعد و یوسفسوره اهللرحمه حسن طبرسی  0جوامع الجامع جلد 

 سوره مبارکه یوسف آیت اهلل جوادی آملی 20و  21تفسیر تسنیم جلد 



 

 )پایه هشتم( دومسال نیم

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 3جلد  -مکاسب  07 2فقه 
شیخ انصاری  

 رحمه اهلل

« اشتراط المواالة فی العقد» تا ابتدای مبحث« البیع»از ابتدای مبحث 

 (153تا صفحه  0: صفحه 3)جلد 

 3جلد  -مکاسب 07 3فقه 
شیخ انصاری  

 رحمه اهلل

القول »تا ابتدای « اشتراط اذن سید لو کان العاقد عبداً»از ابتدای مبحث 

 ((3تا  پایان جلد  330: صفحه 3)جلد « فی شرائط العوضین

اصول فقه 

3 
 دفتر فقه معاصر الفائق فی االصول 07

)از  تا پایان کتاب« الباب الثالث: قاعده لو کان لبان»از ابتدای مبحث 

 تا پایان کتاب( 130صفحه 

 27 0عقائد 
محاضرات فی 

 اإللهیات
 از اول مبحث نبوت تا پایان کتاب آیت اهلل سبحانی

 

  

  



شرح  های فقهی و اصولیسطح سه طالب رشتهبه همراه منابع مورد تأیید و مجاز برای استفاده در برنامه آموزشی جداول درسی ب( 

 :باشدذیل می

 

 سال اول )پایه نهم(نیم

 ساعت درس عنوان درس
 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   2جلد -مکاسب  07 1فقه 
تا ابتدای مبحث « القول فی شرائط العوضین»از ابتدای مبحث 

 (308تا صفحه  1: صفحه 2)جلد « الخیارات»

 07 1اصول فقه 

- 1کفایة االصول

 1جلد 
 رحمه اهللآخوند خراسانی  

:  1)جلد  «فی ما یتعلّق بصیغة االمر»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (11تا صفحه  01صفحه 

دروس فی علم 

)الحلقة  0االصول

 الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

اب جلد سوم: از ابتدای کت) «میالمفاه»مبحث  یکتاب تا ابتدا یاز ابتدا

 (11صفحه تا 

 07 3اصول فقه 

 -کفایة االصول

 1جلد 
 رحمه اهللآخوند خراسانی  

المقصد »تا ابتدای مبحث « المقصد الثانی فی النواهی»از ابتدای مبحث 

 ( 333تا صفحه  075: صفحه 1جلد « ) الخامس، المطلق و المقیّد

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

 الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

وم )جلد س «هیاصول عمل» یابتداتا « العقلی لیالدل»مبحث  یاز ابتدا

 تا پایان جلد سوم( 108ص 

 )فی الماهیّة و احکامها(« المرحلة الخامسة»از ابتدا تا پایان مبحث  رحمه اهللعالمه طباطبایی  نهایة الحکمة 57 1فلسفه 

 37 1تفسیر 

 سوره مبارکه إسراء رحمه اهللعالمه طباطبایی  المیزان 13جلد 

تفسیر تسنیم جلد 

 31تا  08
 سوره مبارکه اعراف آیت اهلل جوادی آملی

 

                                                            

 باشد.جلدی چاپ مجمع الفکر می 2االصول، دوره  کفایةنسخه معرفی شده برای کتاب .  1

 )بیروت دار المنتظرجلدی چاپ شده توسط انتشارات  4نسخه ، دروس فی علم االصول )الحلقة الثالثة(نسخه معرفی شده برای کتاب .  2

 می باشد. الحلقة الثالثةآن  4و  3بوده که مجلدات (ق 1445چاپ اول، 



 سال دوم )پایه نهم(نیم

 ساعت درس عنوان درس
 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   5جلد -مکاسب  07 0فقه 
: 5جلد )« الرابع: خیار الغبن»تا ابتدای مبحث « الخیارات»از ابتدای مبحث 

 (153تا صفحه  11صفحه 

 07 0اصول فقه 

 -کفایة االصول 

 1جلد 

رحمه آخوند خراسانی  

 اهلل

« واهیالن»تا ابتدای مبحث « بصیغة األمر فی ما یتعلّق»از ابتدای مبحث 

 (072تا صفحه  177:  صفحه 1)جلد 

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

 الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

از وم: جلد س« )العقلی لیالدل»مبحث  یتا ابتدا «میالمفاه»مبحث  یاز ابتدا

 (100صفحه تا  177)صفحه 

 07 2اصول فقه 

  -االصول کفایة 

 0و  1جلد 

رحمه آخوند خراسانی  

 اهلل

تا ابتدای مبحث « المقصد الخامس: المطلق و المقیّد»از ابتدای مبحث 

تا پایان کتاب و  330: از صفحه 1)جلد « المقصد السابع، األصول العملیّة»

 (101: از ابتدا تا صفحه 0جلد 

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

 الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

 ةیخصائص األصول العمل»( مبحث ةی)األصول العمل چهارمجلد  یاز ابتدا

ز اعند الشکّ فی الوجوب والحرمة معاً ) ةیالعمل فةیالوظ»مبحث  یتا ابتدا

 (11صفحه تا ( 11)صفحه ابتدای جلد چهارم 

 رحمه اهللعالمه طباطبایی  نهایة الحکمة 57 0فلسفه 
)فی  «المرحله السابعة»تا پایان مبحث « المرحله السادسة»مبحث از ابتدای 

 الواحد و الکثیر(

 تا پایان کتاب« مشایخ الثقات»از ابتدای مبحث  آیت اهلل سبحانی کلیات علم رجال 07 رجال

 



 )پایه دهم(سال اولنیم

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   5جلد  -مکاسب 07 3فقه 
ها العقد فی الشروط التی یقع علی»تا ابتدای مبحث « الرابع: خیار الغبن»از ابتدای مبحث 

 (210تا صفحه  150: صفحه 5)جلد ...« و شروط صحتها 

 07  5 فقه

الشخص 

 1االعتباری
 لجنة الفقه المعاصر

)از  «الشخص االعتباریالباب الثالث فی احکام »از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (127تا صفحه  31صفحه 

أساس الحکومة 

 0اإلسالمیة

آیت اهلل سید کاظم 

 حائری
 کل کتاب

 3بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

 اهللرحمهحلی

اب تا )از ابتدای کت« البیع القهری أو ازالة الشیوع»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (133صفحه 

اصول 

 5فقه 
07 

-کفایة االصول

 0جلد 

آخوند خراسانی  
 رحمه اهلل

 تنبیهات»تا ابتدای مبحث « المقصد السابع، األصول العملیّة»از ابتدای مبحث 

 (001تا صفحه  131: صفحه 0جلد «) االستصحاب

دروس فی علم 

االصول )الحلقة 

 الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

العملیة عند الشکّ فی الوجوب والحرمة معاً  تا ابتدای الوظیفة »از ابتدای مبحث 

 (110صفحه تا  171صفحه از جلد چهارم: « )استصحاب الکلی»مبحث 

 اصول الحدیث و احکامه آیت اهلل سبحانی درایه 27 درایه

 نهایة الحکمة 55 3فلسفه 
 رحمهعالمه طباطبایی 

 اهلل

لة المرح»تا ابتدای مبحث « و المعلول(المرحلة الثامنة )فی العلّة »از ابتدای مبحث 

 «الحادی عشر )فی العقل و العاقل و المعقول(

 

 

                                                            

 نیز ادامه مباحث همین کتاب را بگذرانند. 6را استفاده می کنند، باید در درس فقه « یالشخص االعتبار»، کتاب 5طالبی که در درس فقه . 1

 را انتخاب کنند.« االمروالیة »کتاب  6را استفاده می کنند، باید در درس فقه « أساس الحکومة اإلسالمیة»، کتاب 5طالبی که در درس فقه  .2

 نیز ادامه مباحث همین کتاب را بگذرانند. 6را استفاده می کنند، باید در درس فقه « ةیبحوث فقه»، کتاب 5طالبی که در درس فقه . 3



 )پایه دهم( دومسال نیم

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   3جلد -مکاسب  07 2فقه 
...« تها صحفی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط »از ابتدای مبحث 

 (312تا صفحه  11: صفحه 3)جلد  3تا انتهای جلد 

 07 3فقه 

 لجنة الفقه المعاصر الشخص االعتباری
ا پایان ت« الباب الثالث فی احکام الشخص االعتباری»از ابتدای مبحث 

 تا انتهای کتاب( 127کتاب )از صفحه 

والیة األمر فی عصر 

 الغیبة

آیت اهلل سید کاظم 

 حائری
 کتابکل 

 بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

 اهللرحمهحلی

تا پایان کتاب )از « البیع القهری أو ازالة الشیوع»از ابتدای مبحث 

 تا پایان کتاب( 130صفحه 

 07 3اصول فقه 

 رحمه اهللآخوند خراسانی   0جلد -کفایة االصول 
 تا پایان کتاب« تنبیهات االستصحاب»از ابتدای مبحث 

 (0تا آخر جلد  001) از صفحه  

دروس فی علم االصول 

 )الحلقة الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

 جلد چهارم: ازکتاب ) انیتا پا« استصحاب الکلی»مبحث  یاز ابتدا

 (038صفحه  تا 113صفحه 

 تا پایان کتاب« الحادی عشرالمرحلة »از ابتدای مبحث  رحمه اهللعالمه طباطبایی  نهایة الحکمة 55 2فلسفه 

 27 0تفسیر 

 سوره مبارکه کهف رحمه اهللعالمه طباطبایی  المیزان 13جلد 

و  33تفسیر تسنیم جلد 

30 
 سوره مبارکه یونس آیت اهلل جوادی آملی

 

  



 ها:های مختلف و ساعات آنسالهای غیر فقهی و اصولی در نیمجداول و منابع درسی طالب رشتهفصل دوم: 

، به های غیر فقهی و اصولیسطح دو طالب رشتهجداول درسی به همراه منابع مورد تأیید و مجاز برای استفاده در برنامه آموزشی الف( 

 باشد:شرح ذیل می

 

 سال اول )پایه هفتم(نیم

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 اهللرحمه شیخ انصاری   1جلد  -مکاسب  07 1فقه 
 المسئله السابعة: حفظ کتب»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (077تا صفحه  5)صفحه « الضالل

 رحمه اهللشیخ انصاری  1جلد  -فرائد االصول 07 1اصول فقه 
-1)جلد ...« و اما المجوزون » »از اول کتاب تا ابتدای مبحث 

 (052تا صفحه  01صفحه 

 

 سال دوم )پایه هفتم(نیم

 درس عنوان
ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   1جلد  -مکاسب  07 0فقه 
دای مبحث تا ابت« المسئله السابعة: حفظ کتب الضالل»از ابتدای مبحث 

 (385تا صفحه  071: صفحه 1)جلد « المسئله السابعةعشر: القیافة»

 رحمه اهللشیخ انصاری  0و  1جلد  -فرائد االصول 07 0اصول فقه 

عة: المسئلة الراب»تا ابتدای مبحث ...« و اما المجوزون »از ابتدای مبحث 

تا پایان جلد  052)جلد اول: از صفحه « الشبهة التحریمیة الموضوعیة

 (111اول و جلد دوم: از ابتدای کتاب تا صفحه 

 

 )پایه هشتم(سال اولنیم

عنوان 
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ساعت 
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 منبع

 محدوده مؤلف کتابعنوان 

 رحمه اهللشیخ انصاری   0جلد  -مکاسب  07 3فقه 
)ابتدای مبحث  0تا انتهای جلد « المسئله السابعة عشر: القیافة»از ابتدای مبحث 

 (050تا صفحه  0: صفحه 0)جلد «( البیع»

اصول 

 3فقه 
 رحمه اهللشیخ انصاری  3جلد  -فرائد االصول 07

تا پایان جلد  211)از صفحه « التعادل و التراجیحخاتمة: »از ابتدای مبحث 

 سوم(

 



 )پایه هشتم( دومسال نیم

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 07 2فقه 
جلد  -مکاسب

3 

 رحمهشیخ انصاری  

 اهلل

 0: صفحه 3)جلد « اشتراط المواالة فی العقد»تا ابتدای مبحث « البیع»از ابتدای مبحث 

 (153صفحه تا 

اصول فقه 

2 
07 

الفائق فی 

 االصول
 تا پایان کتاب( 130)از صفحه « الباب الثالث: قاعده لو کان لبان»از ابتدای مبحث  دفتر فقه معاصر

 

  



 به ،سطح سه طالب رشته های غیر فقهی و اصولیجداول درسی به همراه منابع مورد تأیید و مجاز برای استفاده در برنامه آموزشی ب( 

 باشد:شرح ذیل می

 

 سال اول )پایه نهم(نیم

 ساعت درس عنوان درس
 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   3جلد  -مکاسب 07 1فقه 
تراط اش»تا ابتدای مبحث « اشتراط المواالة فی العقد»از ابتدای مبحث 

 (333 تا صفحه 150: صفحه 3)جلد « اذن سید لو کان العاقد عبداً

 07 1اصول فقه 

 آخوند خراسانی کفایة االصول
)جلد  «فی ما یتعلّق بصیغة االمر»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (11تا صفحه  01صفحه - 1

 1دروس فی علم االصول

 )الحلقة الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

دای جلد سوم: از ابت) «میالمفاه»مبحث  یکتاب تا ابتدا یاز ابتدا

 (11صفحه کتاب تا 

 07  3اصول فقه 

 رحمه اهللآخوند خراسانی  کفایة االصول
المقصد »تا ابتدای مبحث « المقصد الثانی فی النواهی»از ابتدای مبحث 

 ( 333تا صفحه  075: صفحه 1) جلد 0«الخامس، المطلق و المقیّد

دروس فی علم اصول 

 )الحلقة الثالثة(

شهید آیت اهلل صدر 
 رحمه اهلل

امة االعتراضات الع»مبحث ابتدای تا « العقلی لیالدل»مبحث  یاز ابتدا

تا پایان جلد سوم و جلد  108جلد سوم: از ص « )أدلة البراءة یعل

 ( 31 چهارم: از ابنتدای کتاب تا ص
 

  

                                                            

 )بیروت دار المنتظرجلدی چاپ شده توسط انتشارات  4نسخه ، دروس فی علم االصول )الحلقة الثالثة(نسخه معرفی شده برای کتاب .  1

 می باشد. الحلقة الثالثةآن  4و  3بوده که مجلدات (ق 1445چاپ اول، 

، برای کسانی که کتاب کفایه را به عنوان متن درسی انتخاب کرده3از کتاب کفایه در اصول فقه « المقصد الخامس، المطلق و المقیّد»تدریس مبحث  - 2

 اند، الزامی می باشد.



 سال دوم )پایه نهم(نیم

 ساعت درس عنوان درس
 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 رحمه اهللشیخ انصاری   3جلد  -مکاسب  07 0فقه 
فی  القول»تا ابتدای « اشتراط اذن سید لو کان العاقد عبداً»از ابتدای مبحث 

 ((3)تا پایان جلد  370تا صفحه  330: صفحه 3)جلد « شرائط العوضین

 07 0اصول فقه 

 کفایة االصول
رحمه آخوند خراسانی 

 اهلل

« النواهی»تا ابتدای مبحث « فی ما یتعلّق بصیغة األمر»از ابتدای مبحث 

 (072تا صفحه  177صفحه -1)جلد 

دروس فی علم االصول 

 )الحلقة الثالثة(

 محمدباقر دیس دیشه

 رحمه اهلل صدر

لد سوم: ج« )العقلی لیالدل»مبحث  یتا ابتدا «میالمفاه»مبحث  یاز ابتدا

 (100صفحه تا  177)صفحه از 

 

 )پایه دهم(اولسال نیم

عنوان 

 درس

ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 07 3فقه 

 5جلد  -1مکاسب
رحمه شیخ انصاری  

 اهلل

: 5د )جل« الرابع: خیار الغبن»تا ابتدای مبحث « الخیارات»از ابتدای مبحث 

 (153تا صفحه  11صفحه 

 لجنة الفقه المعاصر 0الشخص االعتباری
« الباب الثالث فی احکام الشخص االعتباری»تا ابتدای مبحث از ابتدای کتاب 

 (127تا صفحه  31)از صفحه 

أساس الحکومة 

 3اإلسالمیة

آیت اهلل سید کاظم 

 حائری
 کل کتاب

 2بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

 اهللرحمهحلی

 تدای)از اب« البیع القهری أو ازالة الشیوع»از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث 

 (133کتاب تا صفحه 

اصول فقه 

2 
07 

 کفایة االصول
آخوند خراسانی 

 رحمه اهلل

تنبیهات »تا ابتدای مبحث « المقصد السابع، األصول العملیّة»از ابتدای مبحث 

 (001تا صفحه  131: صفحه 0جلد «) االستصحاب

دروس فی علم اصول 

 )الحلقة الثالثة(

شهید آیت اهلل صدر 
 رحمه اهلل

بحث م ابتدای تا« راضات العامة علی أدلة البراءةاالعت»ابتدای مبحث از 

 (103 تا ص 27جلد چهارم: از ص « )مقدار ما یثبت االستصحاب»
 

 

 

                                                            

 نیز ادامه مباحث همین کتاب را بگذرانند. 4را استفاده می کنند، باید در درس فقه « المکاسب»کتاب  ،3طالبی که در درس فقه  .1

 نیز ادامه مباحث همین کتاب را بگذرانند. 4را استفاده می کنند، باید در درس فقه « یالشخص االعتبار»، کتاب 3طالبی که در درس فقه . 2

 را انتخاب کنند.« والیة االمر»کتاب  4را استفاده می کنند، باید در درس فقه « الحکومة اإلسالمیةأساس »، کتاب 3طالبی که در درس فقه . 3

 نیز ادامه مباحث همین کتاب را بگذرانند. 4را استفاده می کنند، باید در درس فقه « ةیبحوث فقه»، کتاب 3طالبی که در درس فقه . 4



 )پایه دهم( دومسال نیم

 عنوان درس
ساعت 

 درس

 منبع

 محدوده مؤلف عنوان کتاب

 07 2فقه 

 رحمه اهللشیخ انصاری   5جلد  -مکاسب
تا ..« .فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها »مبحث از ابتدای 

 (312تا صفحه  11انتهای جلد ششم )جلد ششم: صفحه 

 لجنة الفقه المعاصر الشخص االعتباری
از ابتدای الباب الثالث فی احکام الشخص االعتباری تا پایان کتاب )از 

 تا انتهای کتاب( 127صفحه 

أساس الحکومة 

 اإلسالمیة

آیت اهلل سید کاظم 

 حائری
 کل کتاب

 بحوث فقهیة
آیت اهلل شیخ حسین 

 رحمه اهللحلی 

تا آخر  122تا آخر کتاب )از صفحه « السرقفلیّة )الخلو(» از ابتدای مبحث 

 کتاب(

 07 5اصول فقه 

 کفایة االصول
رحمه آخوند خراسانی 

 اهلل
 (0تا آخر جلد  001پایان کتاب ) تا « تنبیهات االستصحاب»از ابتدای مبحث 

دروس فی علم اصول 

 )الحلقة الثالثة(

شهید آیت اهلل صدر 
 رحمه اهلل

جلد ) تا پایان کتاب «مقدار ما یثبت االستصحاب»از ابتدای مبحث 

 (تا پایان جلد چهارم 103 چهارم: از ص
 

 


