
 .:: اطالعات مصوبه ::.

 13 شماره

 اصول و فقه رشته 3 سطح درسی  برنامه و کلیات عنوان

 02/12/91 تصویب

  ابالغ

 مصوبه ::. متن.:: 

 :عنوان .1 ماده

 .است( خواهران ویژه)سه سطح اصول و فقه رشته عنوان

 :تعریف .2ماده

 توان احراز و دوره اتمام از پس طالب و گرددمی آغاز( عمومی دوره) 2 سطح از پس که است رشته این مقطع اولین اصول و فقه رشته سه سطح

 .شوندمی اصول و فقه رشته 3 سطح مدرك دریافت به موفق نامهپایان ارائه و علمی

 (:مهارتی و اخالقی -تربیتی شناختی،)اهداف .3ماده

 معنوی؛ و اخالقی تعالی زمینه ایجاد و اعتقادی مبانی تعمیق.1

 اصول؛ و فقه زمینه در تحقیق و تتبع توان ایجاد. 2

 ها؛دانشگاه کارشناسی مقطع و دو سطح در تدریس توان ایجاد. 3

 اسالمی؛ معارف و احكام زمینه در تألیف و تبلیغ توان تقویت. 4

 باالتر؛ مقطع به ورود منظور به برتر استعدادهای سازی آماده. 5

 .اصولی و فقهی منابع از گیریبهره توان ایجاد. 6

 :هاسیاست .4ماده

 طالب؛ معنوی اخالقی تعالی منظور به سازیمحیط.1

 علمی؛ مسایل در نفس به اعتماد و فكری استقالل تقویت. 2

 اصول؛ و فقه اصلی موضوعات و محورها آموزش بر تكیه. 3

 محور؛پژوهش هایآموزش ی¬توسعه بر تأکید. 4

 فعال؛ مشارکت روش بویژه آموزشی کارآمد هایروش از گیریبهره بر تأکید. 5

 روز؛ نیازهای به توجه و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه پویایی بر تأکید. 6

 کاربردی؛ و موجز جامع، اساسی، متون از استفاده بر تأکید. 7

 دوره؛ حد در منابع، و متون بكارگیری و درك بر اهتمام. 8

 مهم؛ و محوری منابع توصیفی معرفی بر تالش. 9

 پژوهشی؛ و آموزشی امور کلیه در خانواده تحكیم در زن محوری نقش بر تأکید. 10

 تربیتی؛ و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه در بانوان هایویژگی به توجه. 11

 ...... . و مدیریت تدریس، تبلیغ، امور تصدی جهت ویژه استعدادهای شناسایی. 12

 :آموزشی نظام .5 ماده

 . است نامهپایان احتساب بدون سال،نیم 11 حداکثر و سالنیم 7 حداقل دوره، طول و است واحدی سالینیم رشته، این آموزشی نظام

 :پذیرش شرایط .6 ماده 

 مصوب؛ هاینامهآیین اساس بر عمومی، و اخالقی صالحیت احراز. 1

  دو؛ سطح علمی مدرك بودن دارا. 2

 علمی؛ مصاحبه و ورودی آزمون در قبولی. 3

 باشد؛می خواهر داوطلبان به مختص رشته این: تبصره

 :دروس عناوین .7 ماده

 :است زیر شرح به درسی، واحدهای تعداد و عناوین

 



 واحد تعداد عنوان ردیف

 10 عمومی دروس 1

 92 تخصصی دروس 2

  102 جمع

 
 عمومی دروس.1

 
 آموزشی اهداف واحد تعداد درس عنوان ردیف

 ترتیبی روش به کریم قرآن از آیاتی تفسیر و تبیین 4 2و1قرآن تفسیر 1

 نحو و صرف قواعد کارگیری به و تشخیص توان تقویت 2 ترکیب و تجزیه 2

 شفاعت و توسل رجعت، بداء، تقیه، انتظار، مانند مباحثی و امامت مباحث استداللی تبیین 4 2و1شیعه خاصه عقائد 3

  10 جمع 4

 
 تخصصی دروس. 2

 
 آموزشی اهداف واحد تعداد درس عنوان ردیف

 اصولی و فقهی مهم هایکتاب و تطور سیر مكاتب، با آشنایی 2 اصول و فقه تاریخ 1

 رجالی منابع و رجال علم مباحث ترینمهم  با آشنایی 2 رجال علم کلیات 2

 احكام احادیث مفاد با استداللی و کاربردی آشنایی 3 الحدیث فقه 3

 حقوق منابع و تقسیمات قاعده، هدف، ها،مكتب مبانی، با آشنایی 2 حقوق علم مقدمه 4

 قراردادها وقلمر از خارج قانونی الزامات و محجورین و اشخاص حقوق با آشنایی 2 مدنی حقوق 5

 تحلیل و تجزیه قدرت و استنباط توان ایجاد و کیفری برحقوق حاکم کلی اصول با آشنایی 2 عمومی جزای حقوق 6

 فقهی مهم قواعد شرایط و مبانی شناخت 4 2 و 1فقهی قواعد 7

 فقه در اصولی قواعد کارگیری به توانایی ایجاد و اصول علم مباحث استداللی شناخت 25 5 تا 1 فقه اصول 8

 اللمعهشرح کتاب اساس بر فقه ابواب از فقهی مسائل استداللی شناخت 13 3 و 2 ،1فقه 9

 التمهیدیهدروس کتاب اساس بر فقه ابواب از فقهی مسائل استداللی شناخت 16 8تا 4 فقه 10

 محرمه مكاسب مباحث استداللی شناخت 11 10 و 9 فقه 11

 اسالمی فقه زمینه در عربی جدید متون از گیریبهره توان ایجاد 4 2و1 معاصر عربی 12

 فقهی منابع از برداری بهره کیفیت و فقهی پژوهش مختلف هایروش با آشنایی 1 (عملی) تحقیق روش 13

 علمی مقاله صورت به اصول و فقه گرایش به مربوط جدید موضوعات درباره تتبع و تحقیق ارزیابی و عرضه 1 علمی هایهمایش و کارورزی 14

 اصولی یا فقهی موضوعات در کافی تتبع و بررسی و نقد با همراه جامع، پژوهشی ارائه 4 نامه پایان 15

  92 جمع 16

  

 :دروس سرفصل . 8 ماده

 3-1 فقه.  الف

 13: واحد تعداد -

 نظری: واحد نوع -

 ندارد: نیازپیش -

 البهیه الروضه کتاب از زیر، فقهی مسائل استداللی شناخت: هدف -

 النكاح کتاب -واحد 6                       1 فقه.1

 االیالء اللعان، الظهار، المباراه، الخلع، الطالق، کتاب - واحد 3                       2 فقه.2

 المیراث کتاب - واحد 4                       3 فقه.3

 : حذفیات -

 (االماء نكاح فی الخامس الفصل )النكاح کتاب                          1 فقه

 :درسی متن -



 (سره الثانیقدس الشهید)الدمشقیه اللمعه شرح فی البهیه الروضه

 .است گردیده تعیین واحد 6 تدریس، جلسه هر برای صفحه1.4 رعایت با( صفحه128) 1فقه

 .است گردیده تعیین واحد 3 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1.6 رعایت با( صفحه75) 2فقه

 .است گردیده تعیین واحد 4 تدریس، جلسه هر برای صفحه1.2 رعایت با( صفحه73) 3فقه

 8-4 فقه.  ب

 16: واحد تعداد -

 نظری: واحد نوع -

 ندارد: نیازپیش -

 االستداللی الفقه فی التمهیدیهدروس کتاب از زیر فقهی مسائل استداللی شناخت: هدف -

 البیع کتاب -واحد 4                 4 فقه. 1

 .الشفعه الجعاله، المضاربه، الوکاله، الصلح، الكفاله، الحواله، الضمان، الشرکه، االجاره، -واحد 3   5 فقه.2

 .الوقف الوصیه، العاریه، الودیعه، الهبه، الرهن، القرض، کتاب -واحد 3                 6 فقه.3

 .االقرار الشهادات، القضاء، کتاب -واحد 3                 7 فقه.4

 الدیات القصاص، الحدود، کتاب -واحد 3                 8 فقه.5

 :درسی متن -

 زیدعزه(االیروانی باقر)االستداللی الفقه فی التمهیدیه الدروس

 .است گردیده تعیین واحد 4 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1.5 رعایت با( صفحه 90) 4فقه

 .است گردیده تعیین واحد 3 تدریس، جلسه هر برای فحهص 1.7 رعایت با( صفحه80) 5فقه

 .است گردیده تعیین واحد 3 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1.7 رعایت با( صفحه 78) 6فقه

 .است گردیده تعیین واحد 3 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1.6 رعایت با( صفحه74) 7 فقه 

 .است گردیده تعیین واحد 3 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1.8 رعایت با( صفحه81) 8 فقه

 :10 و 9 فقه. ج

 11: واحد تعداد -

 نظری: واحد نوع -

 ندارد: نیازپیش -

 محرمه مكاسب مباحث عمیق و استداللی شناخت: هدف -

 به االکتساب مایحرم به، االکتساب ممایحرم الرابع النوع من( الغناء) عشره الثالثه المسأله تا محرمه مكاسب اول از  -واحد 5              9 فقه.1

 نفسه فی محرماً عمالً لكونه

 فی محرما عمال لكونه به االکتساب به،مایحرم االکتساب یحرم مما الرابع النوع من( الغناء)عشره الثالثه المسأله از -واحد 6            10فقه.2

 الخامس النوع خاتمه من( السلطان یأخذه ما)السادسه المسأله تا نفسه؛

 :حذفیات -

 الرابع النوع من( الشعبذه)العشره الحادیه المسأله و( السحر)العاشره المسأله و( التنجیم)السادسه المسأله و( الكافر العبد بیع)االولی المسأله:  9 فقه

 نفسه فی محرما عمال لكونه به االکتساب مایحرم به، االکتساب یحرم مما

 المسأله الی( المدح یستحق ال من مدح) العشرون و الحادیه المسأله و( القیافه)عشره السابعه المسأله و( القیاده)عشره السادسه المسأله:  10 فقه

 (المصحف بیع)الخامس نوع خاتمه من االولی المسأله و( الهجر)العشرون و الثامنه

 :درسی متن -

  سره االنصاریقدس مرتضی شیخ المحرمه المكاسب

 .است گردیده تعیین واحد 5 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1 رعایت با( صفحه 75) 9 فقه

 .است گردیده تعیین واحد 6 تدریس، جلسه هر برای صفحه 1 رعایت با( صفحه 75)10 فقه

 


