
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۱۳۹۱مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۱۳۹۱دوره :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 :كالم اماميه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۱ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

 
اصلی محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٤حداقل درس قابل اخذ: ٧نوع درس گروه: اصلیدروس 

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٤حداكثر درس قابل اخذ: ٧

 

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 تخصصیاصلی٢٠كلام قدیم ٢٢٠٥٣٨٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠كلام قدیم ٢٢٠٥٣٩٠٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠توحید در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠عدل الهی در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠معاد در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠نبوت و رسالت در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠امامت و ولایت در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩٥

 

اختیارى نوع درس گروه:دروس 
اختیارى

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

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

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه اسلامی ٢٢٠٥٠٥٥١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه اسلامی ٢٢٠٥٠٥٦٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه اسلامی ٢٢٠٥٠٥٧٣

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠زبان تخصصی٢٢٠٥٢٩٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠عرفان نظرى٢٢٠٥٣٦٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مسا�ل جدید كلامی٢٢٠٥٣٩٦

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مبانی فهم احادیث اعتقادى٢٢٠٥٣٩٨

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠علم و معرفت در قرآن و حدیث٢٢٠٥٣٩٩

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠حوزه ها و مكتب هاى حدیثی٢٢٠٥٤٠٣

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مبانی جرح و تعدیل٢٢٠٥٤٠٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مبانی و روش تفسیر متون٢٢٠٥٤٠٥

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مباحث اعتقادى سایر ادیان٢٢٠٥٤٠٧

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مبانی فهم حدیث٢٢٠٥٤٠٨

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تاریخ كلام٢٢٠٥٤٠٩

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠كتاب شناسی احادیث اعتقادى٢٢٠٥٤١٠

مبانی احتجاج و گفت و گو در قرآن و٢٢٠٥٤١٢
حدیث

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠فلسفه دین٢٢٠٥٩٢٢

 

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



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۱۳۹۱مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۱۳۹۱دوره :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 :كالم اماميه

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

 

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

 

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

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠فلسفه اسلامی ٢٢٠٣٠٣٠١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠علم كلام٢٢٠٣٠٦٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث٢٢٠٣١٦٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠روش تحقیق٢٢٠٥١٩٦


