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 توضیحات: 

که در صورت وجود مغایرت، نظر خود را از طریق شماره تماس فرصت دارند  ١٥/١٢/٩٦شنبه تا روز سهاست ذیل آمده جدول ها در دانشجویان متقاضی که شماره دانشجویی آن.١ 
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عودت شرکت 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.٢ 
 شود.) نمی

 

 ) اس شماره دانشجویی مرتب شده است.بر اسجدول (

 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 931122558  1

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم و معارف قرآن کارشناسی 3394112284  2

   قبول کالم جدید  علوم حدیث کارشناسی 9111221164  3

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم حدیث کارشناسی 9111221164  4

   قبول ) 2فقه ( علوم حدیث کارشناسی 9111221164  5

   قبول قرائت و درك متون معاصر  علوم حدیث کارشناسی 9111221164  6

   قبول اعراب قرآن و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9111221164  7

   قبول ) 2علوم بالغی ( علوم حدیث کارشناسی 9111221164  8

   قبول قرائت و درك متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 9211221121  9

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9211221121  10

   قبول به بعد 921)  3صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9211221121  11

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221117  12
 ۱٥ از  ۱ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221117  13

   قبول ) 4تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221117  14

 حضوري انتخاب شده است رد ) 1ورزش ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221117  15

   قبول توثیقات عام وخاص  علوم حدیث کارشناسی 9221221127  16

   قبول روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی 9221221127  17

   قبول به بعد 921)  2نحو عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9221221144  18

   قبول به بعد 921 -)2صرف عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9221221144  19

   قبول ) 1ورزش ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9221221160  20

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9221221160  21

 حضوري انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221167  22

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221167  23

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221168  24

   قبول ) 2فقه ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221176  25

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221176  26

   قبول ) 1ورزش ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221176  27

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9221221176  28

 درخواست از دو رشته  رد ) 1علوم بالغی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311122563  29

   قبول قرائت و درك متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 9311122563  30

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9311222305  31

   قبول به بعد 921)  4صرف عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225514  32

   قبول زبان انگلیسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225514  33

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225514  34
 ۱٥ از  ۲ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول به بعد 921)  3صرف عربی ( تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9311225515  35

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9311225515  36

 حضوري انتخاب شده است رد تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225516  37

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225524  38

   قبول ) 1علوم بالغی ( اسالمیفقه و حقوق  کارشناسی 9311225530  39

   قبول به بعد 921)  3صرف عربی ( تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9311225548  40

   قبول ) 2فقه ( قرآن مجیدتربیت معلم  کارشناسی 9311225558  41

   قبول به بعد 921)  2نحو عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225561  42

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225561  43

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225561  44

   قبول به بعد 921)  1نحو عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225561  45

   قبول ) 2زبان تخصصی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225567  46

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225567  47

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225567  48

   قبول ) 1تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225567  49

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225567  50

   قبول روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225568  51

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225568  52

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225568  53

   قبول ) 3کالم و عقاید ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225570  54

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225570  55

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک و معارف قرآن علوم کارشناسی 9311225570  56
 ۱٥ از  ۳ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول به بعد 921)  1صرف عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225570  57

   قبول به بعد 921)  1نحو عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225570  58

 حضوري انتخاب شده است رد  شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225573  59

   قبول ) 1آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225573  60

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225573  61

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225573  62

   قبول مفردات قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225573  63

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم حدیث کارشناسی 9311225575  64

   قبول مستشرقان و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9311225575  65

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9311225575  66

   قبول زبان خارجی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225578  67

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225578  68

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9311225578  69

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225582  70

   قبول روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225585  71

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225585  72

 حضوري انتخاب شده است رد  دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225587  73

   قبول شبهه شناسی  علوم حدیث کارشناسی 9311225589  74

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم حدیث کارشناسی 9311225589  75

   قبول زبان خارجی  علوم حدیث کارشناسی 9311225589  76

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225591  77

   قبول مفردات قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225592  78
 ۱٥ از  ٤ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول بالغت قرآن  معارف قرآنعلوم و  کارشناسی 9311225592  79

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225597  80

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225597  81

   قبول )4موضوعی (تفسیر  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225598  82

   قبول )3تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225598  83

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225602  84

   قبول ) 2زبان تخصصی ( علوم حدیث کارشناسی 9311225602  85

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9311225602  86

 بیش از سقف مجاز رد روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی 9311225602  87

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225603  88

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225607  89

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225607  90

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225608  91

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225608  92

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225610  93

   قبول زبان خارجی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225610  94

   قبول ترجمه عربی به فارسی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225611  95

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225611  96

 حضوري انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225617  97

   قبول ) 2تفسیر قرآن ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225618  98

   قبول ) 3کالم و عقاید ( علوم حدیث کارشناسی 9311225619  99

   قبول مستشرقان و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9311225619  100
 ۱٥ از  ٥ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول شبهه شناسی  علوم حدیث کارشناسی 9311225619  101

   قبول ) 2آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225623  102

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225623  103

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225623  104

   قبول دانش خانواده و جمعیت  قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 9311225623  105

   قبول ) 2علوم بالغی ( علوم حدیث کارشناسی 9311225626  106

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم حدیث کارشناسی 9311225626  107

 بیش از سقف مجاز رد به بعد 921)  3صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225630  108

   قبول ) 1ورزش ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9311225631  109

   قبول ) 1علوم بالغی ( علوم حدیث کارشناسی 9311225634  110

   قبول اعراب قرآن و حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9311225634  111

   قبول مشکل الحدیث  علوم حدیث کارشناسی 9311225634  112

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225635  113

   قبول قرائت و درك متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225635  114

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225635  115

   قبول قرآن و خاورشناسان  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225637  116

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225637  117

   قبول ) 1تفسیر قرآن ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225639  118

   قبول بالغت قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225641  119

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225641  120

   قبول ) 2آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225641  121

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225641  122
 ۱٥ از  ٦ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9311225648  123

 نمره دارد رد قرائت و درك متون معاصر  کالم اسالمی کارشناسی 9311225648  124

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه اسالمیکالم  کارشناسی 9311225648  125

 درخواست از دو رشته  رد زبان انگلیسی  کالم اسالمی کارشناسی 9311225648  126

   قبول ) 4تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225654  127

   قبول قرائت و درك متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225654  128

 بیش از سقف مجاز رد ) 2آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225654  129

 شده استحضوري انتخاب  رد ) 1آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225654  130

 بیش از سقف مجاز رد کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311225654  131

   قبول تاریخ تفسیر  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311227356  132

   قبول مبانی و قواعد تفسیر قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311227356  133

   قبول سبکهاي تالوت و حفظ قرآن  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9311227356  134

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221115  135

   قبول ) 2آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221120  136

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221120  137

   قبول ) 1علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221124  138

   قبول ) 2علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221124  139

   قبول ) 5فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221125  140

   قبول ) 1علوم بالغی ( علوم حدیث کارشناسی 9321221130  141

   قبول درایه الحدیث  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221132  142

 درخواست از دو رشته  رد آشنایی با علم رجال  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221132  143

   قبول کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221135  144
 ۱٥ از  ۷ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول ) 4فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221139  145

   قبول ) 1ترجمۀ قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221142  146

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221142  147

   قبول قرآن و خاورشناسان  علوم حدیث کارشناسی 9321221148  148

   قبول ) 3حقوق مدنی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221152  149

 بیش از سقف مجاز رد  کالم جدید  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221162  150

   قبول ) 1ترجمۀ قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221167  151

   قبول ) 2تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221167  152

   قبول ) 3مکالمه عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221174  153

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221185  154

   قبول ) 3علوم قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221185  155

   قبول ) 2تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221188  156

   قبول ) 1ترجمۀ قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221188  157

   قبول تاریخ تفسیر  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221192  158

 بیش از سقف مجاز رد ) 1ترجمۀ قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221192  159

 بیش از سقف مجاز رد ) 2علوم بالغی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221192  160

   قبول ) 1ترجمۀ قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221194  161

   قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221194  162

   قبول ) 3مکالمه عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221194  163

   قبول ) 3علوم قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221198  164

   قبول ) 3علوم قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221199  165

   قبول تربیت بدنی  تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9321221202  166
 ۱٥ از  ۸ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول به بعد 921) 3صرف عربی ( تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9321221202  167

   قبول به بعد 921)  4صرف عربی ( تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9321221202  168

   قبول به بعد 921)  3نحو عربی ( تربیت معلم قرآن مجید کارشناسی 9321221202  169

   قبول به بعد 921)  4نحو عربی ( قرآن مجیدتربیت معلم  کارشناسی 9321221202  170

   قبول ) 2کالم و عقاید ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221220  171

   قبول ) 3علوم قرآن ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221220  172

   قبول بعد به 921)  3صرف عربی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9321221234  173

   قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9321221237  174

   قبول ) 2علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228406  175

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228406  176

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228406  177

   قبول نقد و وضع حدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228407  178

   قبول فقه الحدیث  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228407  179

   قبول تاریخ فقه و فقها  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228411  180

   قبول ) 2تفسیر قرآن ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228411  181

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228411  182

 بیش از سقف مجاز رد ) 1ورزش ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228411  183

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228411  184

   قبول ) 5فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228413  185

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228415  186

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228417  187

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228421  188
 ۱٥ از  ۹ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

 بیش از سقف مجاز رد ) 1علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228423  189

   قبول تربیت بدنی  اسالمیفقه و حقوق  کارشناسی 9411228424  190

   قبول ) 4فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228425  191

   قبول ) 5فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228425  192

   قبول ) 2اصول فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228425  193

   قبول ) 1علوم بالغی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228427  194

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9411228428  195

   قبول ) 1علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228432  196

   قبول ) 2آشنایی با متون تفسیري ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228455  197

 حضوري انتخاب شده است رد ) 2علوم بالغی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228455  198

   قبول شناسی بیان قرآن  سبک علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228455  199

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم حدیث کارشناسی 9411228456  200

   قبول تربیت بدنی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228463  201

 بیش از سقف مجاز رد تربیت بدنی  کالم اسالمی کارشناسی 9411228467  202

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم حدیث کارشناسی 9411228469  203

 حضوري انتخاب شده است رد ) 2تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228474  204

 حضوري انتخاب شده است رد قرائت و درك متون معاصر عربی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228474  205

 است حضوري انتخاب شده رد ) 3کالم و عقاید ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228474  206

 حضوري انتخاب شده است رد دانش خانواده و جمعیت  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228474  207

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228489  208

 مغایرت محتوا رد ) 1تفسیر موضوعی قرآن ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228492  209

 مغایرت محتوا رد ) 1تفسیر ترتیبی قرآن ( اسالمی کالم کارشناسی 9411228492  210

 ۱٥ از  ۱۰ی  صفحھ
 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

 بیش از سقف مجاز رد ) 1زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228492  211

   قبول ) 2صرف کاربردي ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228492  212

   قبول آشنایی با ادیان توحیدي  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228496  213

   قبول دانش خانواده و جمعیت  قرآنعلوم و معارف  کارشناسی 9411228496  214

   قبول آشنایی با نهج البالغه  علوم حدیث کارشناسی 9411228500  215

 ثبت نشدهعنوان و کد درس  رد   فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228503  216

 عنوان و کد درس ثبت نشده رد   فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228503  217

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228504  218

   قبول به بعد 921  )3صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228513  219

   قبول به بعد 921)  4صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228513  220

   قبول ) 1مکالمه عربی( کالم اسالمی کارشناسی 9411228513  221

   قبول ) 2علوم بالغی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228518  222

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228518  223

 7862 موضوع نامه قبول ) 1تفسیر موضوعی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  224

 7862موضوع نامه  قبول ) 1زبان تخصصی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  225

 7862موضوع نامه  قبول به بعد 921)  3صرف عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  226

 7862نامه موضوع  قبول به بعد 921)  2نحو عربی ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  227

 7862موضوع نامه  قبول ) 2فقه ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  228

 7862موضوع نامه  قبول ترجمه عربی به فارسی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  229

 7862موضوع نامه  قبول آشنایی با فرق اسالمی  علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  230

 7862موضوع نامه  قبول ) 2کالم و عقاید ( علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  231

 مشروطـ بیش از سقف مجاز رد  ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه علوم و معارف قرآن کارشناسی 9411228523  232

 ۱٥ از  ۱۱ی  صفحھ
 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول ) 2تفسیر قرآن ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228530  233

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9411228530  234

   قبول تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228534  235

   قبول ها  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه کالم اسالمی کارشناسی 9411228538  236

   قبول ) 2زبان تخصصی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228538  237

   قبول به بعد 921)  3صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228538  238

   قبول اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی 9411228550  239

   قبول ) 2فقه ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228553  240

   قبول ) 2تفسیر قرآن ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228553  241

 بیش از سقف مجاز رد به بعد 921)  3صرف عربی ( کالم اسالمی کارشناسی 9411228553  242

   قبول ) 1فقه ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228557  243

   قبول دانش خانواده و جمعیت  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9411228557  244

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج نهج البالغهعلوم و معارف  کارشناسی ارشد 9511131114  245

   قبول ادبیات فارسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229136  246

   قبول حقوق اساسی  فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229142  247

   قبول ) 3حقوق مدنی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229154  248

   قبول ) 2نحو کاربردي ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229169  249

   قبول ) 1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229173  250

   قبول ) 1تفسیر ترتیبی قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229173  251

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229173  252

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229173  253

   قبول ) 1تفسیر ترتیبی قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229195  254
 ۱٥ از  ۱۲ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229195  255

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229195  256

   قبول ) 2نحو کاربردي ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229197  257

   قبول مفردات قرآن  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  258

   قبول اصول و مقدمات تفسیر  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  259

   قبول دانش خانواده و جمعیت  قرآن و حدیثعلوم  کارشناسی 9511229218  260

   قبول شناخت نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  261

   قبول مآخذ شناسی تفاسیر قرآن  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  262

   قبول کالم اسالمی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  263

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229218  264

   قبول ) 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229219  265

   قبول ) 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229219  266

   قبول ) 1فقه الحدیث ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229225  267

   قبول ) 1تفسیر ترتیبی قرآن ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229231  268

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9511229231  269

   قبول ) 1زبان تخصصی ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229234  270

   قبول ) 1کالم ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229234  271

 بیش از سقف مجاز رد ) 1منطق ( فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 9511229234  272

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231125  273

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231126  274

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231129  275

   قبول ) 1البالغه ( مباحث اعتقادي در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231138  276
 ۱٥ از  ۱۳ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231141  277

   قبول البالغه  اخالق و تربیت در نهج علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231148  278

   قبول دانش حدیث  علوم و معارف نهج البالغه کارشناسی ارشد 9511231152  279

   قبول روشهاي تفسیري  علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 9511231176  280

   قبول مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات  علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 9511231199  281

   قبول ) 2مبانی فهم حدیث ( علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 9511231199  282

 دانشجویی با این مشخصات موجود نیست رد روش تحقیق و تدوین مقاالت  علوم حدیث کارشناسی 9514221205  283

 مشخصات موجود نیستدانشجویی با این  رد ) 5کالم و عقاید ( علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 9514221205  284

   قبول ) 2مبانی فهم حدیث ( علوم حدیث گرایش کالم و عقاید کارشناسی ارشد 9611131113  285

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  ) 2نحو کاربردي ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  286

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  ) 2صرف کاربردي ( علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  287

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  288

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  مفردات قرآن  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  289

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  ) 1تفسیر موضوعی قرآن ( قرآن و حدیثعلوم  کارشناسی 9611221115  290

 با انتقال نامبرده موافقت شده است رد  رابطه قرآن و سنت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  291

 دانشجویی با این نام خانوادگی موجود نیست رد کالم اسالمی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221115  292

 بیش از سقف مجاز رد آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221131  293

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221131  294

   قبول آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221135  295

   قبول زبان انگلیسی  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221135  296

   قبول دانش خانواده و جمعیت  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221144  297

   قبول آشنایی با نهج البالغه  علوم قرآن و حدیث کارشناسی 9611221149  298
 ۱٥ از  ۱٤ی  صفحھ

 



 ردیف

شماره 
 نام کامل درس رشته دانشجو در حضوري مقطع دانشجویی

نتیجه 
 علت رد  یا قبول درخواست بررسی
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