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 برگزاری

 15/12/96 سه شنبه

غیر مال با مهریه فقهی بررسی فقه شفایی 14  تهران ربانی چیت سازیان - رهبر 

 فقه علی میرزایی 15:30

 تکالیف و حقوق فقهی مبانی

 مرتبط احکام و میزبان و مهمان

ها آن با  

 رهبر

 ربانی چیت سازیان -
 تهران

 

 16/12/96 چهارشنبه

 معارف قرآن ناظری 13
 قرآن دیدگاه از شناسی دشمن

مصادیق و معیارها کریم،  
 کنسل شد والیتی مهدوی راد - عباسی

 فقه رحمانی 14

 و امامیه فقه در تعهد ایفای مبانی

 اهل مذاهب فقه و ایران حقوق

 سنت

 تهران تابش رهبر - چیت سازیان

 فقه روحی 15

 و دادگاه در متهم اقرار اعتبار

 و امامیه فقه در دادگاه غیر

 دیدگاه از مصر و ایران حقوق

حنفی و شافعی فقه  

 تهران تابش رهبر - چیت سازیان

 فقه صدرایی 16:30
 و البالغهنهج در مداراگری

مولوی مثنوی  
 تهران پروین شریعتی نیاسر - قنبری

 فقه آقامحمدکدخدا 13 96/12/19 شنبه

 تقصیر احکام تطبیقی بررسی

 جزایی قوانین در پزشک

 قوانین و اسالمی جمهوری

 فرانسه

حسینی 

 سیدحامدحسین
 تهران - ربانی شکری



 معارف قرآن دهقان پیر 11:30 96/12/21 دوشنبه

 نحوه بر باتاکید)قیامت در مالئکه

 پایه بر( مالئکه با انسان تعامل

روایات و قرآن  

 تهران شریعتی نیاسر صفری - هادیان

 22/12/96 سه شنبه

 معارف قرآن کمیجانی 11:30
 رشد و دینی مناسک رابطه

کریم قرآن در معنوی و اخالقی  
 امیری پروین هادیان - صفری

 سیروس 14
 بر مترتب فقهی احکام بررسی فقه

آرایشگری شغل  
 تهران ضمیری ساجدی - ربانی

 اسالمی 15
 اصول و فقه در حکمت و علت فقه

آن موارد بر آثار تطبیق و  
 تهران ضمیری ساجدی - ربانی

 حسینی مفرد 16

 مصادیق حقوقی فقهی بررسی فقه

 قاعده و درا قاعده تعارض

قتل اثبات در تسبیب  

 تهران روزبهانی نظری نی نی - ربانی

 23/12/96 چهارشنبه

 علوم قرآن مقدسی 11:30

 دینداران، نزاع و اختالف

 رفع کارهایراه و هاسرچشمه

قرآن منظر از آن  

 تهران اصغرپور هادیان - پروین

 معارف قرآن ناظری 13
 قرآن دیدگاه از شناسی دشمن

مصادیق و معیارها کریم،  
 تهران والیتی مهدوی راد - عباسی

 فقه خدابنده 13 26/12/96 شنبه

 بر مندی عائله تاثیر فقهی مبانی

 فقه در مجازات اجرای و تعیین

ایران حقوق و امامیه  

 تهران ربانی نظری نی نی - رهبر

 


