
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲رشته :فقه و مباني حقوق اسالمي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۱ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

 

نوع درس گروه:دروس جبرانی
جبرانی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٠حداقل درس قابل اخذ: ٠

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٢حداكثر درس قابل اخذ: ٦

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠اصول و مقدمات تفسیر٢٢٠٣١٨١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠كلام٢٢٠٥٠٤٦

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠مبادى اصول فقه٢٢٠٥٠٥٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠حقوق جزاى عمومی اسلام٢٢٠٥٠٩٧

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠اصول فقه ٢٢٠٥١٩٢٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠اصول فقه ٢٢٠٥١٩٣٣

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه مدنی ٢٢٠٥١٩٨١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠احوال شخصیه (وصیت و ارث)٢٢٠٥٢١٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه عبادى٢٢٠٥٢٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه مدنی ٢٢٠٦٠٢٣٢

 
اصلی محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٢حداقل درس قابل اخذ: ١١نوع درس گروه: اصلیدروس 

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٢٢حداكثر درس قابل اخذ: ١١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠زبان تخصصی٢٢٠٣٠٨٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٢١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٣٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٤٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٥٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه معاملات ٢٢٠٣٢٨٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه معاملات ٢٢٠٣٢٩٠٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه خانواده٢٢٠٣٢٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه جزایی ٢٢٠٣٢٩٢١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠قواعد فقه ٢٢٠٣٢٩٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠مكاسب محرمه٢٢٠٣٣٣٤

 

اختیارى نوع درس گروه:دروس 
اختیارى

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٤حداقل درس قابل اخذ: ٢

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٤حداكثر درس قابل اخذ: ٢

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠اصول فقه ٢٢٠٣٣٣٥٥



بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠قواعد فقه ٢٢٠٥١٨٥٢



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲رشته :فقه و مباني حقوق اسالمي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فقه تطبیقی٢٢٠٥١٨٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فقه جزایی ٢٢٠٥٢٠٩٢

 

نامه یان  نوع درس گروه: پایانپا
نامه

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٦حداقل درس قابل اخذ: ١

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٦حداكثر درس قابل اخذ: ١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىپایان نامهپایان نامه٦٠پایان نامه٢٢٢٠٠٤٠



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :آموزشهاي الكترونيكي (مجازي)

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲رشته :فقه و مباني حقوق اسالمي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۱ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

 

نوع درس گروه:دروس جبرانی
جبرانی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٠حداقل درس قابل اخذ: ٠

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٢حداكثر درس قابل اخذ: ٦

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠اصول و مقدمات تفسیر٢٢٠٣١٨١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠كلام٢٢٠٥٠٤٦

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠مبادى اصول فقه٢٢٠٥٠٥٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠حقوق جزاى عمومی اسلام٢٢٠٥٠٩٧

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠اصول فقه ٢٢٠٥١٩٢٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠اصول فقه ٢٢٠٥١٩٣٣

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه مدنی ٢٢٠٥١٩٨١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠احوال شخصیه (وصیت و ارث)٢٢٠٥٢١٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه عبادى٢٢٠٥٢٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه مدنی ٢٢٠٦٠٢٣٢

 
اصلی محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٢حداقل درس قابل اخذ: ١١نوع درس گروه: اصلیدروس 

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٢٢حداكثر درس قابل اخذ: ١١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠زبان تخصصی٢٢٠٣٠٨٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٢١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٣٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٤٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠اصول فقه ٢٢٠٣١٥٥٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه معاملات ٢٢٠٣٢٨٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه معاملات ٢٢٠٣٢٩٠٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه خانواده٢٢٠٣٢٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه جزایی ٢٢٠٣٢٩٢١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠قواعد فقه ٢٢٠٣٢٩٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠مكاسب محرمه٢٢٠٣٣٣٤

 

اختیارى نوع درس گروه:دروس 
اختیارى

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٠حداقل درس قابل اخذ: ٥

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٠حداكثر درس قابل اخذ: ٥

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠اصول فقه ٢٢٠٣٣٣٥٥

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠قواعد فقه ٢٢٠٥١٨٥٢





ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :آموزشهاي الكترونيكي (مجازي)

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۳۲رشته :فقه و مباني حقوق اسالمي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فقه تطبیقی٢٢٠٥١٨٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فقه قضایی٢٢٠٥٢٠٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فقه جزایی ٢٢٠٥٢٠٩٢


