
 7 از     1 صفحه 

 

 به نام خدا
 

 972سال ات دروس ارائه شده در نیمفهرست مشخص

 در مرکز آموزش الکترونیکی

 برای دانشجویان متقاضی میهان در آن مرکز

 
 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97242401 1225000401 2 احساس و ادراک روانشناسی کارشناسی  .1

 97242301 1225000301 2 اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم( روانشناسی کارشناسی  .2

 97242405 1225000405 2 آشنایی با فلسفه اسالمی روانشناسی کارشناسی  .3

 97242406 1225000406 3 آمار استنباطی روانشناسی کارشناسی  .4

 97242410 1225000410 2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن روانشناسی کارشناسی  .5

 97242310 1225000310 2 دانش خانواده و جمعیت روانشناسی کارشناسی  .6

 97242412 1225000412 2 روانشناسی اجتماعی روانشناسی کارشناسی  .7

 97242415 1225000415 2 1روانشناسی تحولی روانشناسی کارشناسی  .8

 97242311 1225000311 3 زبان انگلیسی روانشناسی کارشناسی  .9

 97242312 1225000312 3 زبان فارسی روانشناسی کارشناسی  .10

 97242428 1225000428 2 2مباحث اساسي در روانشناسي روانشناسی کارشناسی  .11

 97242431 1225000431 2 1متون روانشناسی به انگلیسی روانشناسی کارشناسی  .12

 97242308 1225000308 1 (1ورزش ) روانشناسی کارشناسی  .13

 97242520 1201000520 2 اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی  .14

 97242402 1201000402 2 اخالق   علوم حدیث کارشناسی  .15

 97242415 1201000415 2 آشنایی با ادیان توحیدی  علوم حدیث کارشناسی  .16

 97242419 1201000419 2 آشنایی با علوم قرآنی  علوم حدیث کارشناسی  .17

 97242416 1201000416 2 آشنایی با فرق اسالمی  علوم حدیث کارشناسی  .18

 97242523 1201000523 2 آشنایی با نهج البالغه  علوم حدیث کارشناسی  .19

 97242529 1201000529 2 توثیقات عام وخاص  علوم حدیث کارشناسی  .20

 97242309 1201000309 2 دانش خانواده و جمعیت علوم حدیث کارشناسی  .21

 97242444 1201000444 2 روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی  .22



 7 از     2 صفحه 

 

 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97242408 1201000408 2 (2زبان تخصصی )  علوم حدیث کارشناسی  .23

 97242301 1201000301 3 زبان خارجی علوم حدیث کارشناسی  .24

 97242525 1201000525 2 شبهه شناسی  علوم حدیث کارشناسی  .25

 97242432 1201000432 2 (2علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی  .26

 97242302 1201000302 3 فارسی علوم حدیث کارشناسی  .27

 97242519 1201000519 2 (3فقه الحدیث )  علوم حدیث کارشناسی  .28

 97242445 1201000445 2 قرائت و درک متون تفسیری علوم حدیث کارشناسی  .29

 97242526 1201000526 2 1قرائت و درک متون حدیثی  علوم حدیث کارشناسی  .30

 97242447 1201000447 2 (5کالم و عقاید ) علوم حدیث کارشناسی  .31

 97242418 1201000418 2 كالم جدید  علوم حدیث کارشناسی  .32

 97242527 1201000527 2 مبادی نظری و تطبیقی سند شناسی علوم حدیث کارشناسی  .33

 97242522 1201000522 2 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین  علوم حدیث کارشناسی  .34

 97242516 1201000516 2 های تبلیغ در قرآن و سنتمبانی و روش  علوم حدیث کارشناسی  .35

 97242524 1201000524 2 مستشرقان و حدیث  علوم حدیث کارشناسی  .36

 97242521 1201000521 2 مشكل الحدیث  علوم حدیث کارشناسی  .37

 97242313 1201000313 1 (1ورزش ) علوم حدیث کارشناسی  .38

 97242505 1224000505 2 اختالف الحدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .39

 97242511 1219000511 2 اصول و مقدمات تفسیر علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .40

 97242411 1219000411 2 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .41

 97242526 1219000526 2 آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .42

 97242512 1224000512 2 آیین نگارش متون علمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .43

 97242512 1219000512 4 (1تفسیر ترتیبی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .44

 97242515 1219000515 2 (1تفسیر موضوعی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .45

 97242516 1219000516 2 (2تفسیر موضوعی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .46

 97242502 1224000502 2 توثیق و تضعیف علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .47

 97242305 1219000305 2 دانش خانواده و جمعیت علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .48

 97242515 1224000515 2 رابطه قرآن و سنت علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .49

 97242503 1224000503 2 رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .50

 97242413 1219000413 2 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .51



 7 از     3 صفحه 

 

 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97242302 1219000302 3 زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .52

 97242301 1219000301 3 زبان فارسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .53

 97242525 1219000525 2 شناخت نهج البالغه علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .54

 97242404 1219000404 2 (2صرف کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .55

 97242518 1219000518 2 (2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .56

 97242505 1219000505 2 ( ) وحی ، نزول (1علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .57

 97242506 1219000506 2 ( )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .58

 97242507 1219000507 2 (( )مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ3علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .59

 97242523 1219000523 2 (2فقه الحدیث ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .60

 97242516 1224000516 2 4فقه الحدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .61

 97242503 1219000503 2 (2قرائت و ترجمه متون تخصصی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .62

 97242401 1219000401 2 (1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .63

 97242408 1219000408 2 کالم اسالمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .64

 97242510 1219000510 2 مآخذ شناسی تفاسیر قرآن علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .65

 97242507 1224000507 2 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .66

 97242511 1224000511 2 متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .67

 97242504 1224000504 2 مشکل الحدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .68

 97242504 1219000504 2 مفردات قرآن علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .69

 97242406 1219000406 4 (2نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .70

 97242307 1219000307 1 (1ورزش ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .71

 97242402 1202000402 2 اخالق   علوم و معارف قرآن کارشناسی  .72

 97242414 1202000414 2 آشنایی با ادیان توحیدی  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .73

 97242415 1202000415 2 آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .74

 97242513 1202000513 2 (2آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .75

 97242511 1202000511 2 بالغت قرآن علوم و معارف قرآن کارشناسی  .76

 97242502 1202000502 2 تاریخ تفسیر علوم و معارف قرآن کارشناسی  .77

 97242524 1202000524 2 (2ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .78

 97242519 1202000519 2 (2تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .79

 97242520 1202000520 2 (3تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .80



 7 از     4 صفحه 

 

 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97242521 1202000521 2 (4تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .81

 97242308 1202000308 2 دانش خانواده و جمعیت علوم و معارف قرآن کارشناسی  .82

 97242401 1202000401 2 روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .83

 97242408 1202000408 2 (2زبان تخصصی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .84

 97242301 1202000301 3 زبان خارجی علوم و معارف قرآن کارشناسی  .85

 97242510 1202000510 2 شناسی بیان قرآنسبک علوم و معارف قرآن کارشناسی  .86

 97242432 1202000432 2 (2علوم بالغی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .87

 97242302 1202000302 3 فارسی علوم و معارف قرآن کارشناسی  .88

 97242421 1202000421 1 فقه الحدیث علوم و معارف قرآن کارشناسی  .89

 97242525 1202000525 2 قرآن و خاورشناسان علوم و معارف قرآن کارشناسی  .90

 97242416 1202000416 2 كالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .91

 97242411 1202000411 2 (1كالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .92

 97242413 1202000413 2 (3كالم و عقاید )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .93

 97242522 1202000522 2 مفردات قرآن علوم و معارف قرآن کارشناسی  .94

 97242312 1202000312 1 (1ورزش ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .95

 97242401 1203000401 3 (1ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .96

 97242402 1203000402 3 (2ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .97

 97242404 1203000404 2 ( )علوم بالغت(4ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .98

 97242313 1203000313 3 ادبیات فارسی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .99

 97242502 1203000502 3 (2اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .100

 97242504 1203000504 3 (4اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .101

 97242529 1203000529 2 آیین دادرسی کیفری فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .102

 97242439 1203000439 3 تاریخ تحلیلی اسالم اسالمیفقه و حقوق   کارشناسی  .103

 97242516 1203000516 2 تاریخ فقه و فقها فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .104

 97242307 1203000307 2 تعلیم و تربیت اسالمی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .105

 97242412 1203000412 2 (1تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .106

 97242413 1203000413 2 (2تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .107

 97242517 1203000517 2 حقوق اساسی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .108

 97242526 1203000526 2 (1حقوق جزای اختصاصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .109



 7 از     5 صفحه 

 

 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97242518 1203000518 2 (1حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .110

 97242520 1203000520 2 (3حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .111

 97242308 1203000308 2 دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .112

 97242312 1203000312 3 زبان انگلیسی عمومی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .113

 97242416 1203000416 2 (2زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .114

 97242533 1203000533 2 (4زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .115

 97242414 1203000414 2 علوم قرآن فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .116

 97242506 1203000506 3 (1فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .117

 97242509 1203000509 3 (4فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .118

 97242510 1203000510 3 (5فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .119

 97242512 1203000512 3 (7فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .120

 97242513 1203000513 3 (8فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .121

 97242409 1203000409 2 (1کالم ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .122

 97242411 1203000411 2 (3کالم ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .123

 97242420 1203000420 2 مقدمه علم حقوق فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .124

 97242405 1203000405 3 (1منطق ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .125

 97242311 1203000311 1 (1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  .126

 97243002 1321131002 2 تاریخ تحلیلی تفسیر رشته علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشدکارشناسی  .127

 97243006 1321131006 2 دانش حدیث گرایش مستشرقانرشته علوم قرآن   ارشدکارشناسی  .128

 97243501 1321130501 2 های تفسیریو گرایش روش رشته علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشدکارشناسی  .129

 1321130517 2 سمینار رشته علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشدکارشناسی  .130
 

 97243011 1315091011 2 (1روانی)شناسیآسیب گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .131

 97243010 1315091010 1 حدیثدانش گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .132

 97243509 1315090509 2 روابط مثبت گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .133

 97243501 1315090501 2 روانشناسی دین گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .134

 97243503 1315090503 2 روش تحقیق پیشرفته گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .135

 97243711 1315090711 2 روش فهم روانشناختی متون دینی گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .136

 97243505 1315090505 2 شادکامی سالمت و گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .137

 97243508 1315090508 2 های مثبتصفات و انگیزه گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت رشته ارشدکارشناسی  .138



 7 از     6 صفحه 

 

 کد ارائه کد درس تعداد واحد عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف

 97243504 1301010504 2 شناسی حدیثآسیب علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .139

 97243506 1301010506 2 بررسی تطبیقی منابع رجالی علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .140

 97243703 1301010703 2 تاریخ تفسیر علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .141

 97243512 1301010512 2 (1تفسیر اثری) علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .142

 97243510 1301010510 2 (2تفسیر موضوعی ) علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .143

 97243501 1301010501 2 حوزه ها و مکاتب حدیثی علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .144

 97243020 1301011020 2 دانش حدیث علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .145

 97243704 1301010704 2 روش های تفسیری علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .146

 1301010516 2 سمینار علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .147
 

 97243502 1301010502 2 مبانی جرح و تعدیل علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .148

 97243517 1301010517 2 (1متن پژوهشی ) علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .149

 97243518 1301010518 2 (2متن پژوهشی ) علوم حدیث گرایش تفسیراثری رشته ارشدکارشناسی  .150

 97243503 1301020503 2  های حدیثها و مكتبحوزه کالم و عقاید علوم حدیث گرایش رشته ارشدکارشناسی  .151

 97243016 1301021016 2 دانش حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .152

 1301020517 2 سمینار علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .153
 

 97243510 1301020510 2  عدل الهی در قرآن و حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .154

 97243508 1301020508 2  علم و معرفت در قرآن و حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .155

 97243504 1301020504 2 مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .156

 97243502 1301020502 2 (2مبانی فهم حدیث ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .157

 97243518 1301020518 2 (1متن پژوهشی ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید رشته ارشدکارشناسی  .158
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 97243517 1301030517 2 (1متن پژوهشی ) البالغهعلوم حدیث گرایش نهج رشته ارشدکارشناسی  .171
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