
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴دوره :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 :شيعه شناسي گرايش كالم

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۷ - 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

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠كلیات فلسفه ى اسلامی٢٢٠٥٢٦٨

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠نثر جدید عربی٢٢٠٥٢٦٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تاریخ كلام ١ (كلام غیر شیعه)٢٢٠٥٨٤٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠تاریخ كلام ٢ (كلام شیعه)٢٢٠٥٨٤٣

معارف قرآنی (خداشناسی، راه و٢٢٠٥٨٤٤
راهنماشناسی، انسان شناسی)

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠احادیث كلامی شیعه٢٢٠٥٨٤٦

 
اصلی محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٠حداقل درس قابل اخذ: ٥نوع درس گروه: اصلیدروس 

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

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع٢٢٠٥٤١٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فرق شیعه٢٢٠٥٤١٥

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠امامت و ولایت٢٢٠٥٧٠١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠منابع تفكر شیعی٢٢٠٥٧٠٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠شیعه در جهان امروز٢٢٠٥٧٠٦

 

اختصاصی نوع درس گروه:دروس 
تخصصی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٨حداقل درس قابل اخذ: ٨

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٨حداكثر درس قابل اخذ: ٨

 

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 تخصصیتخصصی٢٠اخلاق و عرفان در شیعه٢٢٠٥٢٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠آموزه هاى شیعه٢٢٠٥٢٦٦

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٢زبان انگلیسی تخصصی ٢٢٠٥٣٨٥١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٢زبان انگلیسی تخصصی ٢٢٠٥٣٨٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠شبهه شناسی٢٢٠٥٧٠٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی٢٢٠٥٨٠٠

شیعه و حكومت (با تاكید بر نظریه٢٢٠٥٨٠٨
ولایت فقیه)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴دوره :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 :شيعه شناسي گرايش كالم

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠مسا�ل جدید كلامی٢٢٠٥٨٢٨

 

نامه یان  نوع درس گروه: پایانپا
نامه

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٤حداقل درس قابل اخذ: ١

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٤حداكثر 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 نامه٤٠پایان نامه٢٢٢٠٠٣٩



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴دوره :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 :شيعه شناسي گرايش كالم

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۷ - 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

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠كلیات فلسفه ى اسلامی٢٢٠٥٢٦٨

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠نثر جدید عربی٢٢٠٥٢٦٩

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠تاریخ كلام ١ (كلام غیر شیعه)٢٢٠٥٨٤٢

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠تاریخ كلام ٢ (كلام شیعه)٢٢٠٥٨٤٣

معارف قرآنی (خداشناسی، راه و٢٢٠٥٨٤٤
راهنماشناسی، انسان شناسی)

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٤٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠احادیث كلامی شیعه٢٢٠٥٨٤٦

 
اصلی محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٠حداقل درس قابل اخذ: ٥نوع درس گروه: اصلیدروس 

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

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع٢٢٠٥٤١٤

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠فرق شیعه٢٢٠٥٤١٥

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠امامت و ولایت٢٢٠٥٧٠١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠منابع تفكر شیعی٢٢٠٥٧٠٣

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیاصلی٢٠شیعه در جهان امروز٢٢٠٥٧٠٦

 

اختصاصی نوع درس گروه:دروس 
تخصصی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٢٢حداقل درس قابل اخذ: ١٠

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 تخصصیتخصصی٢٠روش ها و مكاتب تفسیر قرآن٢٢٠٣٢٧٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠تفسیر آیات مشكل قرآن كریم٢٢٠٣٢٨١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠اخلاق و عرفان در شیعه٢٢٠٥٢٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٤٠آموزه هاى شیعه٢٢٠٥٢٦٦

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٢زبان انگلیسی تخصصی ٢٢٠٥٣٨٥١

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٢زبان انگلیسی تخصصی ٢٢٠٥٣٨٦٢

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠شبهه شناسی٢٢٠٥٧٠٩

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی٢٢٠٥٨٠٠



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي ۸۵-۸۴دوره :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 :شيعه شناسي گرايش كالم

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

شیعه و حكومت (با تاكید بر نظریه٢٢٠٥٨٠٨
ولایت فقیه)

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠مسا�ل جدید كلامی٢٢٠٥٨٢٨


