نام درس :منطق 2

باسمه تعالی

نام کتاب :دانش منطق

کد کتاب1/1621/3 :

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

جلسه

محدوده دانشگاهی

1

به چگونگی و چرایی تدوین کتاب ،روش فرا گیری دروس و نیز نکات برگزیده مربوط به

2

درس اول؛ از ابتدا تا موضوع منطق

3

درس اول؛ از موضوع منطق تا پایان درس

4

درس دوم؛ از ابتدا تا پایان درس

5
6

دانش پژوهان که در مقدمه کتاب آمده است

درس سوم؛ از ابتدا تا منطق صوری و ّ
مادی
درس سوم؛ از منطق صوری و ّ
مادی تا پایان درس

7

گزارشی از درس چهارم و درس پنجم (نه تدریس)

8

درس ششم از ابتدا تا اقسام تصور و تصدیق

9

درس ششم از اقسام تصور و تصدیق تا پایان درس

11

جمع بندی و رفع اشکال بخش اول

11

درس هفتم؛ از ابتدا تا عالم زبان

12

درس هفتم؛ از عالم زبان تا انتهای درس

13

درس هشتم؛ از ابتدا تا داللت التزامی

14

درس هشتم؛ از داللت التزامی تا پایان درس

15

درس نهم؛ از ابتدا تا تقسیم لفظ به مترادف و متباین
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16

درس نهم؛ از تقسیم لفظ به مترادف و متباین تا انتهای درس

17

درس دهم؛ از ابتدا تا « .3در مرتجل باید دانست» ص 93

18

درس دهم؛ از « .3در مرتجل باید دانست» تا پایان درس

19

درس یازدهم؛ از ابتدا تا انتهای درس

21

درس دوازدهم؛ از ابتدا تا داللت لفظ بر مفهوم و مصداق

21

درس دوازدهم؛ از داللت لفظ بر مفهوم و مصداق تا پایان درس

22

درس سیزدهم؛از ابتدای درس تا نقیض اعم و اخص مطلق

23

درس سیزدهم؛از نقیض اعم و اخص مطلق تا نقیض اعم و اخص من وجه

24

درس سیزدهم؛از نقیض اعم و اخص من وجه تا پایان درس

25

جمع بندی و رفع اشکال بخش دوم فصل اول

26

درس چهاردهم؛ از ابتدا تا معنای تعریف

27

درس چهاردهم؛ از معنای تعریف تا پایان درس بدون بیان پاورقی ص 122

28

درس پانزدهم؛ از ابتدای درس تا « .3تعریف باید با معرف مغایرت مفهومی داشته باشد»

29

درس پانزدهم؛ از « .3تعریف باید با معرف مغایرت مفهومی داشته باشد» تا انتهای درس

31

درس شانزدهم؛ از ابتدای درس تا اقسام کلی ذاتی و عرضی

31

درس شانزدهم؛ از اقسام کلی ذاتی و عرضی تا انتهای درس

32

درس هفدهم؛ از ابتدای درس تا سلسله مراتب انواع

33

درس هفدهم؛ از سلسله مراتب انواع تا پایان درس

34

درس هجدهام؛ از ابتدای درس تا اقسام عرضی الزم

35

درس هجدهام؛ از اقسام عرضی الزم تا پایان درس

36

درس نوزدهام؛ از ابتدا تا ملحقات رسم ناقص
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37

درس نوزدهام؛ از ملحقات رسم ناقص تا انتهای درس

38

درس بیستم؛ از ابتدا تا اقسام تقسیم منطقی

39

درس بیستم؛ از اقسام تقسیم منطقی تا پایان درس

41

جمع بندی و رفع اشکال بخش دوم فصل دوم

41

درس بیست و یکم؛ از ابتدا تا اقسام قضیه

42

درس بیست و یکم؛ از اقسام قضیه تا پایان درس

43

درس بیست و دوم؛ از ابتدای درس تا معدوله و محصله

44

درس بیست و دوم؛ از معدوله و محصله تا موجهه و مطلقه

45

درس بیست و دوم؛ از موجهه و مطلقه تا پایان درس

46

درس بیست و سوم؛ از ابتدای درس تا قضیه موجهه مرکب

47

درس بیست و سوم؛ از قضیه موجهه مرکب تا حینیه دائمه

48

درس بیست و سوم؛ از حینیه دائمه تا انتهای درس

49

درس بیست و چهارم؛ از ابتدای درس تا حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

51

درس بیست و چهارم؛ از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی تا انتهای درس

51

درس بیست و پنجم؛ از ابتدای درس تا قضیه شرطیه شخصیه مهمله و محصوره

52

درس بیست و پنجم؛ از قضیه شرطیه شخصیه مهمله و محصوره تا قضیه شرطیه
اتصالی لزومی و اتفاقی

53

درس بیست و پنجم؛ از قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفاقی تا پایان درس

54

درس بیست و ششم؛ از ابتدا تا تبدیل قضیه حملیه و شرطیه به یکدیگر

55

درس بیست و ششم؛ از تبدیل قضیه حملیه و شرطیه به یکدیگر تا قضایای ّ
محرف

56

درس بیست و ششم؛ از قضایای ّ
محرف تا پایان درس
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57

جمع بندی و رفع اشکال بخش سوم فصل اول

58

درس بیست و هفتم؛ از ابتدای درس تا اقسام استدالل مباشر

59

درس بیست و هفتم؛ از اقسام استدالل مباشر تا پایان درس

61

درس بیست و هشتم؛ از ابتدای درس تا اختالفهای معتبر در تناقض

61

درس بیست و هشتم؛ از اختالفهای معتبر در تناقض تا انتهای درس

62

درس بیست ونهم؛ از ابتدای درس تا عکس مستوی قضایای محصوره

63

درس بیست ونهم؛ از عکس مستوی قضایای محصوره تا پایان درس

64

درس سیام؛ از ابتدای درس تا «ب .سالبه جزئیه»

65

درس سیام؛ از «ب .سالبه جزئیه» تا پایان درس

66

درس سی و یکم؛ از ابتدای درس تا «ج .موجبه کلیه»

67

درس سی و یکم؛ از «ج .موجبه کلیه» تا عکس نقیض قضیه شرطیه

68

درس سی و یکم؛ از عکس نقیض قضیه شرطیه تا پایان درس

69

درس سی و دوم؛ از ابتدای درس تا نقض موضوع

71

درس سی و دوم؛ از نقض موضوع تا نقض طرفین

71

درس سی و دوم؛ از نقض طرفین تا انتهای درس

72

جمع بندی و رفع اشکال بخش سوم فصل دوم

تذکر:
 .1مجموع ساعت مورد نیاز برای مقطع 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.
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