
 باسمه تعالی
 99-۱400اول  یم سال ن                ق اسالمی                           حقو فقه و ارشد یرشناسدانشجویان کا -(۱)فقه  قواعدبرنامه درس 

 موضوع جلسات

 صحتقاعده  هفته نخست

 صحتقاعده  هفته دوم

 صحتقاعده  هفته سوم

 احترام مال مردمقاعده  هفته چهارم

 اقدامقاعده  هفته پنجم

 رسمیطیل عت هفته ششم

 قاعده سلطنت بر اموال هفته هفتم

 مالزمهقاعده  هشتمهفته 

 مواتاحیای قاعده  هفته نهم

 حیازتقاعده  هفته دهم

 حیازتقاعده  هفته یازدهم

 تحجیرقاعده  دوازدهم هفته

 تحجیرقاعده  هفته سیزدهم

 سبققاعده  هفته چهاردهم

 سبق قاعده هفته پانزدهم

 رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویان هفته شانزدهم

 

مبنای است و  ۲9۵تا  19۵از صفحه  (1394)چاپ  دکتر محقق داماد مدنیکتاب قواعد فقه منبع: 

 1کتابخانه مدرسه فقاهت به آدرس زیر در ضمن متن کتاب در سایت .امتحان نیز همین کتاب است

  .موجود است

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: زیر محاسبه می(، به نحو 17+3=20نمره این درس از بیست نمره )

سوال  20تی )به صورت تسدر روز امتحان پایان ترم  و یکجا به صورت کلینمره که  20آزمون درس از  -1

  .اخذ خواهد شد (تستی

                                                             
1- http://lib.eshia.ir/71421/1/195 



 یهر کس خواست م .است یاریسه نمره اخت نیا .در کالس دارد یسه نمره هم اختصاص به ارائه شفاه -2

 یاریاخت فیتکل نیکالس مبادرت به انجام ا ندهیارائه خود به نما خیتواند در هفته دوم با اعالم موضوع و تار

 یدر ضمن الزام .نخواهد شد رفتهیف پذیتکل نیانجام ا یوجه تقاضا برا چیبه ه خیتار نیو پس از گذشت ا دینما

ترم  انیپاامتحان را انجام داد، در  فیتکل نیکه ا انیاز دانشجو کیجهت، هر  نیبه هم و ستیبه انجام آن ن

نفر  3اختصاص به  کالس، هر جلسه یانیساعت پا مین .صحیح تلقی خواهد شد ،الؤس 3پاسخ نادرست وی به 

نیز در اخذ این سه  و تسلط بر موضوع در ضمن کیفیت ارائه .ارائه داشته باشند قهیدق 10خواهد داشت که در 

هم به عهده خود دانشجو است که بر اساس عالئق خود در  یموضوع ارائه شفاه نییتع .خواهد بودنمره مؤثر 

پیش از  زیو متن ارائه را ن کندیانتخاب مشوند( )غیر از قواعدی که در کالس تدریس میفقه قواعد ارتباط با 

 .کندیارسال م انیدانشجو ریاستاد و سا لیمیبه اارائه در کالس 

شما ارسال  یهم برا LMSسامانه  قیاز طر در ارتباط با درس و امتحان مهم استاد هایامیپ، ازیدر صورت ن -3

 .خواهد شد


