نام درس :منطق 3

باسمه تعالی

نام کتاب :دانش منطق

کد کتاب1/1621/3 :

تعداد ساعت مصوب دانشگاهی ( 80ساعت) ساعت مورد نیاز ( 72ساعت)
محدوده دانشگاهی
جلسه

عنوان

1

درس سی و سوم؛ از ابتدای درس تا انتهای درس

2

درس سی و چهارم؛ از ابتدای درس تا انتهای درس

3

درس سی و پنجم؛ از ابتدای درس تا اقسام قیاس

4
5

ّ
درس سی و پنجم؛ از اقسام قیاس تا قیاس ساده و مرکب
ّ
درس سی و پنجم؛ از قیاس ساده و مرکب تا قیاس خلف

6

درس سی و پنجم؛ از قیاس خلف تا پایان درس

7

درس سی و ششم؛ از ابتدای درس تا شکل چهارم

8

درس سی و ششم؛ از شکل چهارم تا پایان درس

9

درس سی و هفتم؛ از ابتدا تا شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی

11

درس سی و هفتم؛ از شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی تا پایان درس

11

درس سی هشتم؛ از ابتدای درس تا ضروب منتج شکل دوم و اثبات آنها

12

درس سی و هشتم؛ از ضروب منتج شکل دوم و اثبات آنها تا

13

درس سی و هشتم؛ از « .3صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه است» تا انتهای درس

14

درس سی و نهم؛ از ابتدا تا ضروب منتج شکل چهارم و اثبات آنها

15

درس سی و نهم؛ از ضروب منتج شکل چهارم و اثبات آنها تا پایان درس

16

درس چهلم؛ از ابتدای درس تا برخی از کاربردی ترین اقسام قیاس اقترانی شرطی

17

درس چهلم؛ از برخی از کاربردی ترین اقسام قیاس اقترانی شرطی تا

« .3صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه است»

1

مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی
18

درس چهلم؛ از مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی تا پایان درس

19

درس چهل و یک؛ از ابتدا تا شرایط اختصاصی

21

درس چهل و یک؛ از شرایط اختصاصی تا شرایط اختصاصی قیاس استثتایی انفصالی

21

درس چهل و یک؛ از شرایط اختصاصی قیاس استثتایی انفصالی تا پایان درس

22

گزارشی از درس چهل و دوم (نه تدریس)

23

جمع بندی و رفع اشکال بخش سوم فصل سوم

24

درس چهل و سوم؛ از ابتدا ی درس تا مبادی و مقدمات استدالل

25

درس چهل و سوم؛ از مبادی و مقدمات استدالل تا انتهای درس

26

درس چهل و چهارم؛ از ابتدای درس تا مجربات

27

درس چهل و چهارم؛ از مجربات تا حدسیات

28

درس چهل و چهارم؛ از حدسیات تا متواترات

29

درس چهل و چهارم؛ از متواترات تا پایان درس

31

درس چهل و پنجم؛ از ابتدای درس تا وهمیات

31

درس چهل و پنجم؛ از وهمیات تا مقبوالت

32

درس چهل و پنجم؛ از مقبوالت تا پایان درس

33

درس چهل و ششم؛ از ابتدا تا پایان درس

34
35

درس چهل و هفتم؛از ابتدا تا برهان ّانی

درس چهل و هفتم؛از برهان ّانی تا برهان لمی و انی در قیاس استثنایی

36

درس چهل و هفتم؛از برهان لمی و انی در قیاس استثنایی تا پایان درس

37

درس چهل و هشتم؛ از ابتدای درس تا ذاتی بودن محمول برای موضوع

38

درس چهل و هشتم؛ از ذاتی بودن محمول برای موضوع تا اولی بودن محمول برای موضوع

39

درس چهل و هشتم؛ از اولی بودن محمول برای موضوع تا کلی بودن مقدمات
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41

درس چهل و هشتم؛ از کلی بودن مقدمات تا پایان درس

41

جمع بندی و رفع اشکال بخش سوم فصل چهارم

42

درس چهل و نهم؛ از ابتدای درس تا کارکرد های مغالطه

43

درس چهل و نهم؛ از کارکرد های مغالطه تا پایان درس

44

گزارشی از درس پنجاهم (نه تدریس)

45

درس پنجاه و یکم؛ از ابتدای درس تا مغالطههای درونی

46

درس پنجاه و یکم؛ از مغالطههای درونی تا پایان درس

47

درس پنجاه و دوم؛ از ابتدا تا مغالطه در صورت استدالل

48

درس پنجاه و دوم؛ از مغالطه در صورت استدالل تا پایان درس

49
51
51
52
53

درس پنجاه و سوم؛ از ابتدای درس تا مغالطه ترکیب ّ
مفصل
درس پنجاه و سوم؛ از مغالطه ترکیب ّ
مفصل تا مغالطه رفع مقدم
درس پنجاه و سوم؛ از مغالطه رفع مقدم تا پایان درس

درس پنجاه و چهارم؛ از ابتدای درس تا مغالطه علت شمردن امر ّ
مقدم

درس پنجاه و چهارم؛ از مغالطه علت شمردن امر ّ
مقدم تا انتهای درس

54

درس پنجاه و پنجم؛ از ابتدای درس تا مغالطه تهدید

55

درس پنجاه و پنجم؛ از مغالطه تهدید تا پایان درس

56

درس پنجاه و ششم؛ از ابتدای درس تا مقایسه جدل با برهان

57

درس پنجاه و ششم؛ از مقایسه جدل با برهان تا پایان درس

58

جمع بندی و دوره صناعت مغالطه

59

درس پنجاه و هفتم؛ از ابتدای درس تا مبادی جدل

61

درس پنجاه و هفتم؛ از مبادی جدل تا پایان درس

61

درس پنجاه و هشتم؛ از ابتدای درس تا آداب جدل

62

درس پنجاه و هشتم؛ از آداب جدل تا آموزش هایی برای مجیب
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63

درس پنجاه و هشتم؛ از آموزش هایی برای مجیب تا انتهای درس

64

جمع بندی و دوره صناعت جدل

65

درس پنجاه و نهم؛ از ابتدای درس تا صورت تالیف خطابه

66

درس پنجاه و نهم؛ از صورت تالیف خطابه تا آداب خطابه

67

درس پنجاه و نهم؛ از آداب خطابه تا پایان درس

68

درس شصتم؛ از ابتدا تا جایگاه شعر در منطق

69

درس شصتم؛ از جایگاه شعر در منطق تا پایان درس

71

دوره و رفع اشکال منطق3

71

دوره و رفع اشکال منطق3

72

دوره و رفع اشکال منطق3

تذکر:
 .1مجموع ساعت مورد نیاز برای دانشگاهی  72ساعت است که در برنامه آموزشی  80ساعت در نظر گرفته شده که
 8ساعت آن متناسب با شرایط کالس و نیاز طالب ،توسط اساتید محترم مدیریت میشود.
 .2شایان توجه است که این بودجهبندی پیشنهادی است و استادان محترم میتوانند با توجه به شرایط یادگیرندگان و
تعداد جلسات اختصاص داده شده بنا به صالحدید خود تغییرات الزم را اعمال نمایند.

4

