بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :الهیات ،حقوق و علوم سیاسی رشته :الهیات و معارف اسالمی گرایش :فقه و مبانی حقوق اسالمی مقطع:کارشناسی ارشد
نام درس :فقه استداللی ()2

نام مدرس :محمدرضا عباسی فرد

تعداد واحد نظری 4 :واحد
تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی0 :

محل برگزاری :کالس■

عنوان درس پیشنیاز :ندارد
آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آموزش فقه استداللی و روش استنباط احکام
رئوس مطالب
هفته اول

بحث مزارعه ( ماهیت -اختالف دو طرف)

هفته دوم

بحث مساقات (معنی اصطالحی -تعریف -ماهیت -ایجاب – ارکان -شرائط)

هفته سوم

بحث اجاره (ماهیت -صیغه اجاره -لزوم اجاره – موضوع – ضمان مستاجر)

هفته چهارم

بحث اجاره (شرایط صحت عقد -احکام -تعدد اجرت)

هفته پنجم

بحث اجاره ( موانع بهره برداری -ضمان مورد اجاره -اختالف طرفین عقد)

هفته ششم

بحث سبق و رمایه (معنی -شرایط  -احکام)

هفته هفتم

بحث جعاله (ماهیت -جایز بودن – شرایط جعل)

هفته هشتم

بحث جعاله (اشتراک در عمل)

هفته نهم

بحث وصایا ( ماهیت -صیغه -موصی -موصی به)

هفته دهم

بحث وصایا (احکام -خیانت وصی -اجرت وصی))

هفته یازدهم

بحث نکاح (صیغه -اولیای عقد -شرط خیار-توکیل)

هفته دوازدهم

بحث نکاح (محرمات -احکام – عیوب حضانت)

هفته سیزدهم

بحث نکاح (حضانت -نفقه و اقسام آن)

هفته چهاردهم

بحث طالق ( ارکان -شرایط -وکیل گرفتن -اقسام)

هفته پانزدهم

بحث طالق ( ادامه اقسام طالق -صیغه و شرایط آن )

هفته شانزدهم

بحث طالق (شرایط طالق دهنده -وکیل گرفتن – رجوع)

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

پرسش های مستمر کالسی  -ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس -امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:

 -1شرح لعمه شهید ثانی
 -2شرایع و مسالک
-3
-4

