
 

 11 از1یصفحه

 

 به نام خدا
 بررسی درخواست دانشجویان برای اخذ درس نهایینتایج 

 به صورت میهمان از مرکز آموزش الکترونیکی
 269سال  در نیم

 
 توضیح: 

 شود.(  عودت نمیشرکت نکنند. )شهریه درس منتخب این مرکز سال  کز آموزش الکترونیکی دارند، کافی است در آزمون پایان نیمز مردانشجویانی که در آینده قصد حذف درس منتخب را ا
 

 )جدول بر اساس شماره دانشجویی مرتب شده است.( 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 851111339 1

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم و معارف قرآن کارشناسی 5583111193 1

   قبول کالم جدید  علوم حدیث کارشناسی 8111111113 5

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم حدیث کارشناسی 8111111113 3

   قبول ( 1فقه ) علوم حدیث کارشناسی 8111111113 3

   قبول قرائت و درک متون معاصر  علوم حدیث کارشناسی 8111111113 1

   قبول اعراب قرآن و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8111111113 7

   قبول ( 1علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی 8111111113 9

   قبول (5حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111311 8

   قبول درایه الحدیث فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111311 11

   قبول (5فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111311 11

   قبول قرائت و درک متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 8111111111 11

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8111111111 15

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8111111111 13



 

 11 از2یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 13

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 11

   قبول ( 3تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 17

 حضوری انتخاب شده است رد ( 1ورزش ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 19

   رد تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8111111117 18

   قبول توثیقات عام وخاص  علوم حدیث کارشناسی 8111111117 11

   قبول روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی 8111111117 11

   قبول به بعد 811(  1نحو عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8111111133 11

   قبول به بعد 811 -(1صرف عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8111111133 15

   قبول ( 1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8111111111 13

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8111111111 13

 حضوری انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 11

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111117 17

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111119 19

   قبول ( 1فقه ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111171 18

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111171 51

   قبول ( 1ورزش ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111171 51

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8111111171 51

 درخواست از دو رشته  رد ( 1علوم بالغی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511111315 55

   قبول قرائت و درک متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 8511111315 53

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111513 53

   قبول به بعد 811(  3صرف عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113313 51



 

 11 از3یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول زبان انگلیسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113313 57

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113313 59

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511113313 58

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511113313 31

 حضوری انتخاب شده است رد تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113311 31

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113313 31

   قبول ( 1علوم بالغی ) اسالمیفقه و حقوق  کارشناسی 8511113351 35

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511113339 33

   قبول ( 1فقه ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511113339 33

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8511113311 31

   قبول به بعد 811(  1نحو عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113311 37

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113311 39

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113311 38

   قبول بعدبه  811(  1نحو عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113311 31

   قبول ( 1زبان تخصصی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113317 31

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113317 31

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113317 35

   قبول ( 1تفسیر موضوعی ) قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 8511113317 33

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113317 33

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113317 31

   رد ( 1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113317 37

   قبول روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113319 39



 

 11 از4یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113319 38

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113319 11

   قبول ( 5کالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113371 11

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113371 11

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113371 15

   قبول به بعد 811(  1صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113371 13

   قبول به بعد 811(  1عربی )نحو  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113371 13

 حضوری انتخاب شده است رد  شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113375 11

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113375 17

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113375 19

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113375 18

   قبول مفردات قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113375 71

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم حدیث کارشناسی 8511113373 71

   قبول مستشرقان و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8511113373 71

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8511113373 75

   قبول زبان خارجی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113379 73

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113379 73

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8511113379 71

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113391 77

   قبول روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113393 79

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113393 78

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113393 91



 

 11 از5یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

 حضوری انتخاب شده است رد  دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113397 91

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113397 91

   قبول شبهه شناسی  علوم حدیث کارشناسی 8511113398 95

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم حدیث کارشناسی 8511113398 93

   قبول زبان خارجی  علوم حدیث کارشناسی 8511113398 93

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113381 91

   قبول مفردات قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113381 97

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113381 99

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113387 98

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113387 81

   قبول (3تفسیر موضوعی ) قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 8511113389 81

   قبول (5تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113389 81

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 85

   قبول ( 1زبان تخصصی ) علوم حدیث کارشناسی 8511113111 83

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 83

 بیش از سقف مجاز رد روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی 8511113111 81

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113115 87

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113117 89

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113117 88

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113119 111

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113119 111

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 111



 

 11 از1یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول زبان خارجی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 115

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 113

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113111 113

 حضوری انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113117 111

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113119 117

   قبول ( 5کالم و عقاید ) علوم حدیث کارشناسی 8511113118 119

   قبول مستشرقان و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8511113118 118

   قبول شبهه شناسی  علوم حدیث کارشناسی 8511113118 111

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113115 111

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113115 111

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113115 115

   قبول دانش خانواده و جمعیت  قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 8511113115 113

   قبول ( 1علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی 8511113111 113

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم حدیث کارشناسی 8511113111 111

 بیش از سقف مجاز رد به بعد 811(  5صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113151 117

   قبول ( 1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511113151 119

   قبول ( 1علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی 8511113153 118

   قبول اعراب قرآن و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8511113153 111

   قبول مشکل الحدیث  علوم حدیث کارشناسی 8511113153 111

   قبول بالغت قرآن  قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 8511113153 111

   قبول قرائت و درک متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113153 115

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113153 113



 

 11 از7یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول قرآن و خاورشناسان  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113157 113

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113157 111

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113158 117

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113131 119

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113131 118

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113131 151

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113131 151

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8511113139 151

 نمره دارد رد قرائت و درک متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 8511113139 155

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8511113139 153

 درخواست از دو رشته  رد زبان انگلیسی  کالم اسالمی کارشناسی 8511113139 153

   قبول ( 3تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113133 151

   قبول قرائت و درک متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113133 157

 بیش از سقف مجاز رد ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113133 159

 انتخاب شده استحضوری  رد ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113133 158

 بیش از سقف مجاز رد کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511113133 131

   رد ( 3تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113133 131

   رد قرائت و درک متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113133 131

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113133 135

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113133 133

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی  8511113133 133

   قبول تاریخ تفسیر  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511117531 131



 

 11 از8یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول مبانی و قواعد تفسیر قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511117531 137

   قبول سبکهای تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511117531 139

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111113 138

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111111 131

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111111 131

   قبول ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111113 131

   قبول ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111113 135

   قبول ( 3فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111113 133

   قبول ( 1علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی 8511111151 133

   قبول درایه الحدیث  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111151 131

 درخواست از دو رشته  رد آشنایی با علم رجال  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111151 137

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111153 139

   قبول ( 3فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111158 138

   قبول ( 1ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111131 111

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111131 111

   قبول قرآن و خاورشناسان  علوم حدیث کارشناسی 8511111139 111

   قبول ( 5حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111131 115

 بیش از سقف مجاز رد  کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111111 113

   قبول ( 1ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111117 113

   قبول ( 1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111117 111

   قبول ( 5مکالمه عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111173 117

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111193 119



 

 11 از9یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول ( 5علوم قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111193 118

   قبول ( 1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111199 171

   قبول ( 1ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111199 171

   قبول تاریخ تفسیر  و معارف قرآن علوم کارشناسی 8511111181 171

 بیش از سقف مجاز رد ( 1ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111181 175

 بیش از سقف مجاز رد ( 1علوم بالغی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111181 173

   قبول ( 1ترجمۀ قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111183 173

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111183 171

   قبول ( 5مکالمه عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111183 177

   قبول ( 5علوم قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111189 179

   قبول ( 5علوم قرآن ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111188 178

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111111 191

   قبول به بعد 811( 5صرف عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111111 191

   قبول به بعد 811(  3صرف عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111111 191

   قبول به بعد 811(  5نحو عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111111 195

   قبول به بعد 811(  3نحو عربی ) تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 8511111111 193

   قبول ( 1کالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111111 193

   قبول ( 5علوم قرآن ) قرآن علوم و معارف کارشناسی 8511111111 191

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8511111153 197

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8511111157 199

   قبول ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 198

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 181



 

 11 از11یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 181

   قبول نقد و وضع حدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119317 181

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119317 185

   قبول تاریخ فقه و فقها  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 183

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 183

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 181

 سقف مجازبیش از  رد ( 1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 187

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 189

   قبول ( 3فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119315 188

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119313 111

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119317 111

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119311 111

 بیش از سقف مجاز رد ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119315 115

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119313 113

   قبول ( 3فقه ) حقوق اسالمیفقه و  کارشناسی 8311119313 113

   قبول ( 3فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119313 111

   قبول ( 1اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119313 117

   قبول ( 1علوم بالغی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119317 119

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8311119319 118

   قبول ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119351 111

   قبول ( 1آشنایی با متون تفسیری ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119333 111

 انتخاب شده استحضوری  رد ( 1علوم بالغی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119333 111



 

 11 از11یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119333 115

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم حدیث کارشناسی 8311119331 113

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی  8311119331 113

   قبول کالم جدید علوم حدیث کارشناسی  8311119331 111

   قبول مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین علوم حدیث کارشناسی  8311119331 117

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 119

 بیش از سقف مجاز رد تربیت بدنی  کالم اسالمی کارشناسی 8311119317 118

 و کد درس ثبت نشدهعنوان  رد   علوم حدیث کارشناسی 8311119318 111

   قبول نقد و وضع حدیث  علوم حدیث کارشناسی  8311119318 111

   قبول 1فقه الحدیث  علوم حدیث کارشناسی  8311119318 111

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی  8311119318 115

   قبول 1زبان تخصصی  علوم حدیث کارشناسی  8311119318 113

 حضوری انتخاب شده است رد ( 1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119373 113

 حضوری انتخاب شده است رد قرائت و درک متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119373 111

 است حضوری انتخاب شده رد ( 5کالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119373 117

 حضوری انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119373 119

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119398 118

 مغایرت محتوا رد ( 1تفسیر موضوعی قرآن ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119381 151

 مغایرت محتوا رد ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119381 151

 بیش از سقف مجاز رد ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119381 151

   قبول ( 1صرف کاربردی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119381 155

   قبول آشنایی با ادیان توحیدی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119381 153



 

 11 از12یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119381 153

   قبول آشنایی با نهج البالغه  علوم حدیث کارشناسی 8311119311 151

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119315 157

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119315 159

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119313 158

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119315 131

   قبول بعدبه  811(  3صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119315 131

   قبول ( 1مکالمه عربی) کالم اسالمی کارشناسی 8311119315 131

   قبول ( 1علوم بالغی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119319 135

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119319 133

 7911موضوع نامه  قبول ( 1تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 133

 7911موضوع نامه  قبول ( 1زبان تخصصی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 131

 7911موضوع نامه  قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 137

 7911موضوع نامه  قبول به بعد 811(  1عربی )نحو  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 139

 7911موضوع نامه  قبول ( 1فقه ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 138

 7911موضوع نامه  قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 131

 7911موضوع نامه  قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 131

 7911موضوع نامه  قبول ( 1کالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 131

 مشروطـ بیش از سقف مجاز رد  ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه علوم و معارف قرآن کارشناسی 8311119315 135

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119351 133

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8311119351 133

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119353 131



 

 11 از13یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 8311119359 137

   قبول ( 1زبان تخصصی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119359 139

   قبول به بعد 811(  5صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119359 138

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی 8311119331 111

   قبول ( 1فقه ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119335 111

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119335 111

 بیش از سقف مجاز رد به بعد 811(  5صرف عربی ) کالم اسالمی کارشناسی 8311119335 115

   قبول ( 1فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119337 113

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311119337 113

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151113 111

   قبول ادبیات فارسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118151 117

   قبول حقوق اساسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118131 119

   قبول ( 5حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118133 118

   قبول ( 1نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118118 171

   قبول ( 1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118175 171

   قبول ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118175 171

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118175 175

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118175 173

   قبول ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118183 173

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118183 171

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118183 177

   قبول ( 1نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118187 179



 

 11 از14یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول مفردات قرآن  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 178

   قبول اصول و مقدمات تفسیر  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 191

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 191

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 191

   قبول مآخذ شناسی تفاسیر قرآن  حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی 8311118119 195

   قبول کالم اسالمی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 193

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118119 193

   قبول ( 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118118 191

   قبول ( 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118118 197

   قبول ( 1فقه الحدیث ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118113 199

   قبول ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118151 198

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8311118151 181

   قبول ( 1زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118153 181

   قبول ( 1کالم ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118153 181

 بیش از سقف مجاز رد ( 1منطق ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8311118153 185

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151113 183

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151111 183

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151118 181

   قبول ( 1البالغه ) مباحث اعتقادی در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151159 187

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151131 189

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151139 188

   قبول دانش حدیث  علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 8311151131 511



 

 11 از15یصفحه

 

 ردیف

شماره 

 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوری مقطع دانشجویی

نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول روشهای تفسیری  علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 8311151171 511

   قبول مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات  عقاید علوم حدیث گرایش کالم و کارشناسی ارشد 8311151188 511

   قبول ( 1مبانی فهم حدیث ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 8311151188 515

 دانشجویی با این مشخصات موجود نیست رد روش تحقیق و تدوین مقاالت  علوم حدیث کارشناسی 8313111113 513

 دانشجویی با این مشخصات موجود نیست رد ( 3کالم و عقاید ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 8313111113 513

   قبول ( 1مبانی فهم حدیث ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 8111151115 511

 نامبرده موافقت شده است با انتقال رد  ( 1نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 517

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  ( 1صرف کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 519

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 518

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  مفردات قرآن  و حدیثعلوم قرآن  کارشناسی 8111111113 511

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  ( 1تفسیر موضوعی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 511

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  رابطه قرآن و سنت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 511

 دانشجویی با این نام خانوادگی موجود نیست رد کالم اسالمی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111113 515

 بیش از سقف مجاز رد آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111151 513

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111151 513

   قبول آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111153 511

   قبول زبان انگلیسی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111153 517

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111133 519

   قبول آشنایی با نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111138 518

 بیش از سقف مجاز رد  آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 8111111138 511

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 8111111113 511
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نتیجه 

 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول دانش حدیث  فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد 8111151111 511

   قبول دانش حدیث  فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد 8111151173 515

   قبول تاریخ فقه و فقها فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 513

   قبول ( 1فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 513

   قبول ( 1اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 511

   قبول حقوق اساسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 517

   قبول ( 1تفسیر قرآن ) فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 519

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  8111111117 518

 


