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 چهارموضوعات حمایت از پایان انمه اهی سطح 

 موضوعات اقتصادی
 

  پول مجازی )بیت کوین( شناسی موضوع (1

  پول شویی شناسی موضوع (2

 خلق پول شناسی موضوع (3

 اوراق وقف شناسی موضوع (4

  اوراق وقف پول شناسی موضوع (5

  موضوع شناسی شاخص فقر مطلق و فقر نسبی در آمارهای بانک مرکزی (6

 قرارداد بانکی اجاره موازی شناسی موضوع (7

 تسهیالت بانکی متوقف بر سپرده گذاری شناسی موضوع (8

  سپرده مسدودی شناسی موضوع (9

 موضوع شناسی نحوه محاسبه سود تسهیالت و کارمزد قرض الحسنه و خدمات بانکی (10
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 چهارموضوعات حمایت از پایان انمه اهی سطح 

 بنیادینموضوعات 

 

 روش شناخت موضوعات احکام فقهی (1

 فقهی نقش عرف در تشخیص موضوعات (2

 نقش زمان و مکان در تغییر موضوع فقهی (3

 متصدی تشخیص انواع موضوعات فقهی (4

 گونه شناسی موضوعات احکام فقهی (5

 تطور تاریخی علم موضوع شناسی فقهی (6

 روش موضوع شناسی فقهی فقهای عظام (7

 اجتهاد و تقلید در موضوعات احکام فقهی (8

 رابطه موضوع شناسی احکام فقهی با علوم بشری (9

 استظهار عرف روش های (10
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 چهارموضوعات حمایت از پایان انمه اهی سطح 

 پزشکیموضوعات 

 

 موضوع شناسی عقل، جنون و بیهوشی (1

 موضوع شناسی اعضاء،  دیه و حدود آنها (2

 موضوع شناسی نسب و آزمایش ها و تغییرات ژنتیکی (3

 موضوع شناسی موت و حیات (4

 موضوع شناسی تغییر و تصرف در خلقت (5

 خونی های فراورده و خون شناسی موضوع (6

 آن آالت و حذب شناسی موضوع (7

 (ها اسانس و ها دهنده طعم ها، افزودنی) ها موضوع شناسی خوراکی (8

 ( مراحل) انسان موضوع شناسی رشد (9

 (زایمان جدید های شیوه) موضوع شناسی زایمان (10
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 چهارموضوعات حمایت از پایان انمه اهی سطح 

 حقوقی و عبادیموضوعات 

 

  واقعی غیر سالح با موضوع شناسی محاربه (1

  االرض فی موضوع شناسی افساد (2

  نفس طیب رضایت، موضوع شناسی اذن، (3

 نظیف و قذر طیب، موضوع شناسی خبیث، (4

   شرعی اوزان موضوع شناسی تعیین (5

  شرعی مقادیر موضوع شناسی تعیین (6

 (شب و روز ماه، سال،) شرعی اوقات تعیین (7

 موضوع شناسی معدن (8

 ...( و سیمان و کاغذ) علیه السجود موضوع شناسی مایصح (9

 طالق و عده حیض، مبحث در سگییائ سن موضوع بررسی) یائسگی شناسی موضوع (10
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 چهارموضوعات حمایت از پایان انمه اهی سطح 

 فرهنگی و اجتماعیموضوعات 

 

 موضوع شناسی  اسالم و کفر، توحید و شرک   (1

 موضوع شناسی  رقص و حرکت های موزون (2

 موضوع شناسی  معروف و منکر (3

 موضوع شناسی  غنا و موسیقی (4

 موضوع شناسی  طنز و تمسخر (5

 موضوع شناسی  نفوذ، جاسوسی و تجسس  (6

 ی  تکریم و توهین به مقدّساتموضوع شناس (7

 موضوع شناسی  لهو و لعب (8

 موضوع شناسی  ارتداد (9

 موضوع شناسی مسابقه و قمار (10

 

 


