
 باسمه تعالی

 99-1400سال دوم  مین                        فقه و حقوق اسالمیکارشناسی دانشجویان  -(1فقه )برنامه درس 
 موضوع جلسات هفته

 شنبهدو شنبهیک 

 طهارت جلسه دوم جلسه اول هفته نخست

 طهارت جلسه چهارم جلسه سوم هفته دوم

 طهارت جلسه ششم جلسه پنجم هفته سوم

 صالت جلسه هشتم جلسه هفتم هفته چهارم

  صالت جلسه دهم جلسه نهم هفته پنجم

 صالت جلسه دوازدهم ازدهمیجلسه  هفته ششم

 زکات جلسه چهاردهم زدهمیجلسه س هفته هفتم

  زکات جلسه شانزدهم جلسه پانزدهم هفتم هشتم

 خمس جدهمیجلسه ه جلسه هفدهم هفته نهم

 صوم ستمیجلسه ب دهمجلسه نوز هفته دهم

 حج و دوم ستیجلسه ب کمیو  ستیجلسه ب هفته یازدهم

 جهاد و چهارم ستیجلسه ب و سوم ستیجلسه ب هفته دوازدهم

 کفارات و ششم ستیجلسه ب و پنجم ستیجلسه ب هفته سیزدهم

 نذر و هشتم ستیجلسه ب و هفتم ستیجلسه ب هفته چهاردهم

 مرین و تست برای آمادگی برای آزمون پایانیت مایجلسه س و نهم ستیجلسه ب هفته پانزدهم

 فع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویانر مدوو  یجلسه س جلسه سی و یکم هفته شانزدهم

 

بر اساس سرفصل وزارت علوم، کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه )محمد رضا آیتی و منبع: 

  است. یدادمرز یدمهدیسعلیرضا امینی( با ترجمه 

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: (، به نحو زیر محاسبه می10+10=20نمره این درس از بیست نمره )

روز دوشنبه مورخ  در کهنمره  10از  برگزار خواهد شد. آزمون میان ترمدر دو زمان  آزمون درس -1

و  خواهد شدبرگزار LMS  در سامانه( ال تستیؤس 10به صورت تستی )صبح  8ساعت  6/2/1400

  در سامانه( ال تستیؤس 10به صورت تستی ) 5/4/1400تاریخ که در  نمره 10از  آزمون پایان ترم

LMS .سمت مساوی تقسیم خواهند قمباحث تدریس شده در این دو آزمون به دو  اخذ خواهد شد

در ضمن مباحثی که در امتحان میان ترم از  شد و قبل از برگزاری هر دو آزمون اعالم خواهند شد.



و نیازی به مطالعه مجدد آن  حذف خواهند شددر امتحان پایان ترم نیز  ،اندآن سؤال طرح شده

 . نیست

  باشد.مجاز نمیدانشگاه جلسه آموزشی طبق قوانین و ضوابط  ششدر ضمن، غیبت بیش از  -۴

هم برای شما ارسال  LMSهای مهم استاد در ارتباط با درس و امتحان از طریق سامانه در صورت نیاز، پیام -5

 ارسال کنید: به آدرس زیر به ایمیل منایمیلی را ایمیلی برای خود بسازید و  ،برای تسهیل ارتباط خواهد شد.
dr.moeinifar.law@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


