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 به نام خدا

 

 971اطالعیه حذف و اضافه دروس در نیمسال 
 

 

تذکر: )امه خواهد داشت. اد 1397 / 07/  16 دوشنبه روز  24آغاز و تا ساعت  1397/  07/  14روز شنبه  12مطابق با تقویم آموزشی از ساعت  971سال زمان حذف و اضافه نیم .1
 (زمان یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 

 تر باشد. نامه بیشپس از حذف و اضافه جمع واحدهای انتخاب شده )حضور و مجازی( نباید از حداقل مجاز کمتر و از حداکثر تعیین شده در آیین .2

 رعایت پیش نیاز در انتخاب واحد الزامی است.  .3

 باشد. عملیات  2حذف و اضافه نباید بیشتر از مجموع عملیات  .4

 بدین قرار است :  971سال ی درسی نیمفهرست دروس اضافه شده در برنامه .5

 

 مقطع کارشناسی ارشد

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت کالس روز کالس استاد توضیحات درس ورودی رشته ردیف

   اعالم خواهد شد 16:15-14:45 یکشنبه والیتی   دانش حدیث 96 فقه و مبانی حقوق اسالمی 1

 10:00-8:30 97/11/01 16:15-14:45 شنبه امینی معادل زبان تخصصی  95 معادل علوم و معارف نهج البالغه 2

 10:00-8:30 97/10/22 11:30-10:00 یکشنبه دولتی معادل روش تحقیق 95 معادل علوم و معارف نهج البالغه 3

 10:00-8:30 97/10/29 14:30-13:00 شنبه خوشفر معادل البالغهشناسي نهجقرائت متن و واژه 95 البالغهمعادل علوم و معارف نهج  4

 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه 5
استناد نهج البالغه و نقد متن و بررسی 

 شبهات
     حسن زاده خودخوان

 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه 6
سیاست، حکومت  و مدیریت در نهج 

 البالغه
     حسن زاده خودخوان

     خوشفر خودخوان 1روش تحقیق 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه 7

 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه 8
صرف و نحو کاربردی و اعراب نهج 

 البالغه
     منصوری خودخوان
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     منصوری خودخوان متن خوانی با تاکید بر نحو 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه 9

     حسن زاده خودخوان مدیریت 95 خودخوان علوم و معارف نهج البالغه  10

 

 مقطع کارشناسی

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت کالس روز کالس ستاد ا توضیحات درس ورودی رشته ردیف

 18:15-16:45 یکشنبه حمیدی  حقوق بین الملل خصوصی 93 فقه و حقوق اسالمی 1
 اعالم خواهد شد

  

 تمام رشته ها 2
 

 اعالم خواهد شد 9:30-8:00 سه شنبه فیضی  3مکالمه
  

 تمام رشته ها 3
 

 اعالم خواهد شد 11:30-10:00 چهارشنبه فیضی  قرائت و درک متون معاصر
  

 اعالم خواهد شد 11:30-10:00 شنبه فیضی  3صرف 93 علوم و معارف قرآن 4
  

 تمام رشته ها 5
 

 اعالم خواهد شد 14:30-13:00 شنبه قنبری  2نحو
  

 تمام رشته ها 6
 

 اعالم خواهد شد 16:15-14:45 شنبه قنبری  2نحو
  

 تمام رشته ها 7
 

 12:00-10:30 97/11/10 16:15-14:45 دوشنبه گوهری   دانش خانواده

    اعالم خواهد شد 14:30-13:00 دوشنبه گوهری معادل دانش خانواده 95 علوم قرآن  حدیث  8

 12:00-10:30 97/11/06 12:30-10:00 سه شنبه مجنونیان معادل زبان انگلیسی 96 معادل فقه و حقوق  9

 12:00-10:30 97/11/06 12:30-10:00 سه شنبه مجنونیان معادل زبان انگلیسی 92و93 معادل کالم  10

 12:00-10:30 97/11/06 12:30-10:00 سه شنبه مجنونیان معادل زبان انگلیسی 94 معادل علوم حدبث  11

 12:00-10:30 97/11/06 10:30-8:00 چهارشنبه مجنونیان معادل انگلیسیزبان  93 معادل علوم حدبث  12

 12:00-10:30 97/10/22 10:30-8:00 یک شنبه اصفهانی معادل زبان فارسی 93 معادل علوم و معارف قرآن  13

 12:00-10:30 97/10/22 10:30-8:00 شنبهیک  اصفهانی معادل زبان فارسی 97 معادل علوم قرآن و حدیث 14

 12:00-10:30 97/11/10 11:30-10:00 سه شنبه والیتی معادل آشنایی با رجال 92 معادل علوم حدیث  15
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 12:00-10:30 97/11/09 10:30-8:00 دوشنبه آهوپای معادل 2منطق  92 معادل علوم حدیث  16

 12:00-10:30 97/11/09 12:59-10:44 دوشنبه آهوپای معادل 2منطق  93 معادل علوم حدیث  17

 12:00-10:30 97/11/03 14:30-13:00 یکشنبه حسینی معادل روش تبلیغ 94 معادل کالم  18

 12:00-10:30 97/11/06 12:30-10:00 دوشنبه شریعتی نیاسر معادل البالغهآشنایی با نهج  94 معادل علوم حدیث  19

 12:00-10:30 97/11/01 14:30-13:00 دوشنبه امینی معادل آشنایی با ادیان توحیدی 92 معادل علوم و معارف قرآن  20

 12:00-10:30 97/11/09 14:30-13:00 یک شنبه داوری معادل 1تربیت بدنی 93 معادل فقه و حقوق  21

 12:00-10:30 97/11/09 11:30-10:00 دوشنبه عباسی معادل 1تفسیر قرآن  92 معادل کالم  22

 12:00-10:30 97/11/08 9:30-8:00 سه شنبه جعفری فشارکی معادل 1تفسیر موضوعی 93 معادل علوم و معارف قرآن  23

   اعالم خواهد شد  11:30-10:00 دوشنبه دهقانی معادل 3علوم قرآن 93 علوم و معارف قرآن  24
 

     والیتی خودخوان 1تاریخ حدیث شیعه 93 خودخوان علوم حدیث  25

     مالزاده خودخوان 2کالم 93 خودخوان علوم حدیث  26

     مالزاده خودخوان 4کالم 92 خودخوان علوم حدیث  27

     فراتی خودخوان 4متن خوانی  93 خودخوان تربیت معلم قرآن مجید 28

      انصاری  خودخوان 1فقه 93 خودخوان علوم حدیث  29

     زادهدهقانی  خودخوان 1نحو   فقه و حقوق اسالمی 30

     روشن بین خودخوان 1تاریخ تشیع 93 علوم حدیث 31

     روشن بین خودخوان 2تاریخ تشیع 93 علوم حدیث 32

     فیضی خودخوان بالغت قرآن 93 تربیت معلم قرآن مجید 33

     والیتی خودخوان سندشناسی 93 علوم حدیث 34
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 را کلیک کنید.   اینجا ی انتخاب واحد )ناد( برای ورود به سامانه .6

 در مرکز آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی بدین قرار است :  شده فهرست دروس اضافه .7

 توضیحات کد ارائه کد درس واحد  عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 خودخوان 97142417 1201000417 2 آشنایی با عرفان و تصوف  علوم حدیث کارشناسی  .1

 خودخوان 97142409 1201000409 2 آشنایی با فلسفه اسالمی  علوم حدیث کارشناسی  .2

  97142506 1201000506 2 جوامع حدیثی اهل سنت  علوم حدیث کارشناسی  .3

  97142504 1201000504 2 سبک شناسی كتب حدیثی  علوم حدیث کارشناسی  .4

 خودخوان 97142427 1201000427 2 921قبل از  -(2صرف عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .5

  97142424 1201000424 2 (1فقه )  علوم حدیث کارشناسی  .6

  97142425 1201000425 2 (2فقه )  علوم حدیث کارشناسی  .7

 خودخوان 97142517 1201000517 2 (1فقه الحدیث )  علوم حدیث کارشناسی  .8

  97142514 1201000514 2 مبانی فهم حدیث  علوم حدیث کارشناسی  .9

  97142436 1201000436 1 ( 3مكالمه عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .10

  97142434 1201000434 1 (1مكالمه عربی)  علوم حدیث کارشناسی  .11

  97142435 1201000435 1 (2مكالمه عربی)  علوم حدیث کارشناسی  .12

  97142450 1201000450 2 به بعد 921 -(1نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .13

 خودخوان 97142428 1201000428 2 921قبل از  -(1نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .14

  97142451 1201000451 2 به بعد 921 -(2نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .15

  97142429 1201000429 2 921قبل از  -(2نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .16

  97142452 1201000452 1 به بعد 921 -(3نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .17

  97142430 1201000430 2 921قبل از  -(3نحو عربی )  حدیثعلوم  کارشناسی  .18

  97142455 1201000455 1 به بعد 921 -(4نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  .19

  97142423 1201000423 2 (2اصول فقه ) علوم حدیث کارشناسی  .20

  97142101 1201000101 2 انقالب اسالمی علوم حدیث کارشناسی  .21

  97142309 1201000309 2 دانش خانواده و جمعیت حدیثعلوم  کارشناسی  .22

 خودخوان 97142440 1201000440 0 افزارهای حدیثی، اینترنتی(نرم) ایروش تحقیق رایانه علوم حدیث کارشناسی  .23

  97142301 1201000301 3 زبان خارجی علوم حدیث کارشناسی  .24

  97142453 1201000453 1 به بعد 921 -(1صرف عربی ) علوم حدیث کارشناسی  .25

 خودخوان 97142426 1201000426 2 921قبل از  -(1صرف عربی ) علوم حدیث کارشناسی  .26

  97142454 1201000454 1 به بعد 921 -(2صرف عربی ) علوم حدیث کارشناسی  .27

http://student.qhu.ac.ir:7001/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp
http://student.qhu.ac.ir:7001/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp
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  97142457 1201000457 1 به بعد 921 -(4صرف عربی ) علوم حدیث کارشناسی  .28

  97142437 1201000437 1 هاقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه علوم حدیث کارشناسی  .29

  97142306 1219000306 2 انقالب اسالمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .30

  97142305 1219000305 2 دانش خانواده و جمعیت علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .31

  97142302 1219000302 3 زبان انگلیسی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .32

  97142406 1219000406 4 ( 2نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  .33

  97142423 1202000423 2 (2اصول فقه )   علوم و معارف قرآن کارشناسی  .34

 خودخوان 97142427 1202000427 2 921قبل از  -(2صرف عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .35

  97142424 1202000424 2 (1فقه )  قرآنعلوم و معارف  کارشناسی  .36

  97142425 1202000425 2 (2فقه )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .37

  97142436 1202000436 1 (3مكالمه عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .38

  97142434 1202000434 1 (1مكالمه عربی)  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .39

  97142435 1202000435 1 (2مكالمه عربی)  معارف قرآنعلوم و  کارشناسی  .40

  97142445 1202000445 2 به بعد 921 -(1نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .41

 خودخوان 97142428 1202000428 2 921قبل از  -(1نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .42

  97142446 1202000446 2 به بعد 921 -(2نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .43

  97142429 1202000429 2 921قبل از  -(2نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .44

  97142447 1202000447 1 به بعد 921 -(3نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .45

  97142430 1202000430 2 921قبل از  -(3نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .46

  97142448 1202000448 1 به بعد 921 -(4نحو عربی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .47

  97142101 1202000101 2 انقالب اسالمی علوم و معارف قرآن کارشناسی  .48

  97142420 1202000420 1 آشنایی با علم رجال علوم و معارف قرآن کارشناسی  .49

 خودخوان 97142410 1202000410 2 آشنایی با فلسفه اسالمی علوم و معارف قرآن کارشناسی  .50

 خودخوان 97142514 1202000514 2 (1تفسیر ترتیبی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .51

 خودخوان 97142518 1202000518 2 (1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .52

  97142308 1202000308 2 دانش خانواده و جمعیت علوم و معارف قرآن کارشناسی  .53

 خودخوان 97142504 1202000504 2 روشها و گرایشهای تفسیری علوم و معارف قرآن کارشناسی  .54

  97142301 1202000301 3 زبان خارجی علوم و معارف قرآن کارشناسی  .55

  97142442 1202000442 0 قرآنسبکهای تالوت و حفظ  علوم و معارف قرآن کارشناسی  .56

  97142449 1202000449 1 به بعد 921 -(1صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .57
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 خودخوان 97142426 1202000426 2 921قبل از  -(1صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .58

  97142450 1202000450 1 به بعد 921 -(2صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .59

  97142452 1202000452 1 به بعد 921 -(4صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .60

  97142509 1202000509 2 (3علوم قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  .61

  97142437 1202000437 1 هاقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه علوم و معارف قرآن کارشناسی  .62

  97142505 1202000505 2 مبانی فهم حدیث و معارف قرآن علوم کارشناسی  .63

 خودخوان 97142503 1202000503 2 مبانی و قواعد تفسیر قرآن علوم و معارف قرآن کارشناسی  .64

  97142529 1203000529 2 آئین دادرسی کیفری فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  .65

  97142308 1203000308 2 دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  .66

  97142312 1203000312 4 زبان انگلیسی فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  .67

  97142515 1203000515 2 فقه تطبیقی فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  .68

  97142407 1203000407 3 (1فلسفه اسالمی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  .69

 

 : اضافه شده  دروس مجازیدر خصوص ی توضیحات
  مشخص شده است. قرمز برخی از دروس به صورت خودخوان به فهرست اضافه شده است که با رنگ 

  در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث شده است. (یریناپذ فی)اعجاز، تحر2ی جایگزین درس علوم قرآنیحقوق اسالم یفقه و مبان اتیکلدرس 
 
 

 را کلیک کنید.  اینجا در صورت تمایل به اخذ درس از مرکز آموزش الکترونیکی   .8

 
 

 1397/  07/  14مدیریت اموز آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 
 

 

http://teh.qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1059
http://teh.qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1059

