
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵دوره :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 :علوم قرآن و حديث

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

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠علوم قرآنی ١ (وحی، نزول)٢٢٠٣١٧٥

تاریخ كتابت قرآن و قرا�ات (تاریخ٢٢٠٣١٧٩
قرآن)

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تفسیر موضوعی قرآن ٢٢٠٣١٨٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه الحدیث ٢٢٠٥٠٤٤١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه الحدیث ٢٢٠٥٠٤٥٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تاریخ حدیث٢٢٠٥١٢٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠نقد الحدیث٢٢٠٥٨٠٦

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٨١٤٤

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠بلاغت قرآن كریم ٢٢٠٥٨١٦١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠تفسیر ترتیبی قرآن كریم ٢٢٠٥٨٢٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠اصول و مقدمات تفسیر قرآن كریم٢٢٠٥٨٢٤

 
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 تخصصیاصلی٢٠مفردات قرآن كریم٢٢٠٣٢٧٨

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠روش ها و مكاتب تفسیر قرآن٢٢٠٣٢٧٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تاریخ حدیث٢٢٠٣٢٨٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تاریخ قرآن كریم٢٢٠٥٠٢٧

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٢٣٥٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٢٤٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر قرآن ٢٢٠٥٢٤٦١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علم رجال٢٢٠٥٢٧٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر نهج البلاغه٢٢٠٥٨٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه الحدیث٢٢٠٥٩٠١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر قرآن ٢٢٠٥٩٠٥٢

 

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

 
واحدنام درسشماره درس

كل
واحد
عملی

نوع درس از دیدنوع درس
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در



تطبیق



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵دوره :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 :علوم قرآن و حديث

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 تخصصیاختیارى٢٠زبان تخصصی٢٢٠٣٠٨٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تفسیر آیات مشكل قرآن كریم٢٢٠٣٢٨١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مقایسه قرآن و كتب آسمانی گذشته٢٢٠٣٢٨٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠نقش حدیث در علوم اسلامی٢٢٠٣٢٨٣

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠نحو عالی٢٢٠٣٢٨٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠روش تحقیق و ماخذ شناسی٢٢٠٣٢٨٥

 

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 تحصيلي ۹۶-۹۵مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵دوره :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 :علوم قرآن و حديث

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

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠علوم قرآنی ١ (وحی، نزول)٢٢٠٣١٧٥

تاریخ كتابت قرآن و قرا�ات (تاریخ٢٢٠٣١٧٩
قرآن)

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تفسیر موضوعی قرآن ٢٢٠٣١٨٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه الحدیث ٢٢٠٥٠٤٤١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فقه الحدیث ٢٢٠٥٠٤٥٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تاریخ حدیث٢٢٠٥١٢٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠نقد الحدیث٢٢٠٥٨٠٦

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٨١٤٤

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠بلاغت قرآن كریم ٢٢٠٥٨١٦١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠تفسیر ترتیبی قرآن كریم ٢٢٠٥٨٢٣١

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠اصول و مقدمات تفسیر قرآن كریم٢٢٠٥٨٢٤

 
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 تخصصیاصلی٢٠مفردات قرآن كریم٢٢٠٣٢٧٨

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠روش ها و مكاتب تفسیر قرآن٢٢٠٣٢٧٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تاریخ حدیث٢٢٠٣٢٨٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تاریخ قرآن كریم٢٢٠٥٠٢٧

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٢٣٥٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علوم قرآنی ٢٢٠٥٢٤٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر قرآن ٢٢٠٥٢٤٦١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠علم رجال٢٢٠٥٢٧٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر نهج البلاغه٢٢٠٥٨٣١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فقه الحدیث٢٢٠٥٩٠١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠تفسیر قرآن ٢٢٠٥٩٠٥٢

 

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



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵دوره :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 :علوم قرآن و حديث

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 تخصصیاختیارى٢٠زبان تخصصی٢٢٠٣٠٨٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تفسیر آیات مشكل قرآن كریم٢٢٠٣٢٨١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠مقایسه قرآن و كتب آسمانی گذشته٢٢٠٣٢٨٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠نقش حدیث در علوم اسلامی٢٢٠٣٢٨٣

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠نحو عالی٢٢٠٣٢٨٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠روش تحقیق و ماخذ شناسی٢٢٠٣٢٨٥


