
 به نام خدا
 

 (799) 79ـ  79سال اول سال تحصیلی  اطالعیه حذف و اضافه دروس در نیم
 

دقیقه روز دوشنبه دهم مهر ماه  99:11مطابق با تقوم آموزشی از ساعت  799سال  زمان حذف و اضافه نیم .9
 یابد.   خاتمه می 9179مهر ماه  91بامداد روز چهارشنبه  8آغاز و در ساعت  9179

 تبصره : زمان یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
از حداقل مجاز کمتر و از  ،(مجازی و حضوری)پس از حذف و اضافه نباید تعداد کل واحدهای انتخاب شده .1

 تر باشد.   نامه بیش حداکثر تعیین شده در آیین

 نیاز در انتخاب واحد الزامی است.  رعایت پیش .1

 درس از مرکز آموزش الکترونیکی )مجازی( وجود ندارد. امکان حذف یا اضافه کردن  .4

 از این قرار است : دروس اضافه شده فهرست  .5
 اند.( داشتهبرگزاری کالس را اولویت انتخاب درس از این فهرست با کسانی است که تقاضای )

 ساعت روز استاد کد ارائه نام درس گروه

رحیمیآقای دکتر  14991169 حقوق تطبیقی فقه و حقوق 94:61-91 دوشنبه   

1-1:61 شنبه خانم دکتر انصاری 14991161 فقه  تطبیقی فقه و حقوق  

1فقه  فقه و حقوق 91-91:91 شنبه خانم دکتر انصاری 14991161   

 91-94:61 دوشنبه آقای دکتر رهنما 14991466 نبوت کالم

1توحید کالم  91-94:61 چهارشنبه آقای دکتر سودیان 14991161 

حدیث ـ علوم و معارف قرآن ـ کالم علوم  1:61-1 چهارشنبه خانم دکتر فیضی 14991166 ترجمه عربی به فارسی 

6صرف  همه رشته ها 1-1:61 یکشنبه آقای دکتر فراتی 14991961   

6نحو  همه رشته ها 1-91 یکشنبه خانم قرهی 14991961   

1صرف همه رشته ها 96-96:61 یکشنبه خانم قرهی 14991961   

1نحو  همه رشته ها  خانم قرهی 14991961 
96:61-94:91 یکشنبه  

96-96:61 دوشنبه  

96:61-91 یکشنبه خانم فاطمه عباسی 14991116 زبان عمومی همه رشته ها  

111فقط علوم حدیث     خانم دکتر خلیلی 14991161 سیره پیشوایان دینی 

111فقط علوم حدیث    آقای دکتر شریعتی 14991169 قرائت و درک متون تفسیری 

6تفسیر موضوعی   111فقط علوم و معارف قرآن    خانم دکتر جعفری  14991661 

6تفسیر ترتیبی   111فقط علوم و معارف قرآن    خانم دکتر جعفری  14991664 

   خانم منگلی 14991661 سبکهای تالوت و حفظ  111فقط علوم و معارف قرآن

 
 فهرست این دروس از این قرار است: برخی از دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده است.  .9

 ساعت روز استاد نام درس کد ارائه گروه
 91-94:61 دوشنبه  زارعی آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس 14991961 همه گروه ها

 1:61-1 دوشنبه محمدی انقالب اسالمی 14991111 همه گروه ها

گروه ها همه (9تربیت بدنی ) 14991191   91-94:61 یکشنبه داوری 

 
 .کنید کلیک را اینجا 799 سال نیم دروس نهایی فهرست مشاهده برای .9

 مدیریت امور آموزشی  
 9179مهر ماه  

http://teh.qhu.ac.ir/uploads/Dorous-e-961-hazf-o-ezafe.pdf

