
 5از  1ی صفحه

 

 به نام خدا

 

 (799) 79ـ  79سال دوم سال تحصیلی دروس در نیم یی حذف و اضافهاطالعیه

 

ادامه خواهد  1979 / 19/  9 دوشنبه روز بامداد  8آغاز و تا ساعت  1979/  19/  5بامداد روز شنبه  8مطابق با تقویم آموزشی از ساعت  799سال زمان حذف و اضافه نیم .1

 (تذکر: زمان یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. )داشت. 

 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 .9

 رعایت پیش نیاز در انتخاب واحد الزامی است.  .9

 بدین قرار است :  799سال ی درسی نیمفهرست دروس اضافه شده در برنامه .4
 مقطع کارشناسی ارشد : 

 ساعت کالس روز کالس توضیحات استاد درس کد کالس کد درس ورودی رشته ردیف

 ___ خودخوان خودخوان -نهج البالغهعلوم و معارف  استاد خوش فر مبانی فهم نهج البالغه 79919514 1939333531 75 علوم و معارف نهج البالغه  .1

 ___ خودخوان خودخوان -علوم و معارف نهج البالغه استاد حسن زاده کتاب شناسی نهج البالغه 79919515 1939333519 75 علوم و معارف نهج البالغه  .9

 ___ خودخوان خودخوان -علوم و معارف نهج البالغه دولتیاستاد  9مباحث اعتقادی در نهج البالغه 79919519 1939333539 75 علوم و معارف نهج البالغه  .9

 14:93-19:33 شنبه معادل فقه و حقوق مریم والیتی کبابیان دانش حدیث 79919119 1939331338   معادل فقه و حقوق  .4

 7:93-8:33 شنبه و معارفمعادل علوم  حسن زاده تهرانی 9تاریخ تحلیلی حضرت امیر)ع(   79919119 1939333519   معادل علوم و معارف  .5

علوم بالغی)بالغت در نهج  79919115 1939333534   معادل علوم و معارف  .9

 البالغه(
 11:93-13:33 یکشنبه معادل علوم و معارف سید محمد منصوری

 7:93-8:33 یکشنبه معادل علوم و معارف رحیم زاده اقتصاد 79919119 1939333537   معادل علوم و معارف  .9

 

 کارشناسی :مقطع 

 ساعت کالس روز کالس توضیحات استاد درس کد کالس کد درس ورودی رشته ردیف

 ___ خودخوان خودخوان استاد روشن بین 1تاریخ تشیع 79919998 1931333434 741-791 علوم حدیث  .8

 ___ خودخوان خودخوان استاد روشن بین 9تاریخ تشیع 79919997 1931333435 741-791 علوم حدیث  .7

 ___ خودخوان خودخوان فراتی قرائت و درک متون تفسیری 79919993 1931333445 741-791 علوم حدیث  .13

 ___ خودخوان خودخوان سبحانی نیا جوامع حدیثی شیعه 79919999 1931333535 741-791 علوم حدیث  .11

 ___ خودخوان خودخوان عباس زاده قرون وسطی 79919453 1913333937 791 کالم  .19

19.  
 چهارشنبه تربیت معلم صنوبری دانش خانواده 79919451 1918333913   معلمتربیت 

19:33-
14:93 
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 ساعت کالس روز کالس توضیحات استاد درس کد کالس کد درس ورودی رشته ردیف

14.  
 چهارشنبه علوم حدیث صنوبری دانش خانواده 79919451 1931333937   علوم حدیث

19:33-
14:93 

15.  
 چهارشنبه علوم و معارف صنوبری دانش خانواده 79919451 1939333938   علوم و معارف

19:33-
14:93 

19.  
 چهارشنبه فقه و حقوق صنوبری دانش خانواده 79919451 1939333938   فقه و حقوق

19:33-
14:93 

19.  
 چهارشنبه کالم صنوبری دانش خانواده 79919451 1913333937   کالم

19:33-
14:93 

18.  
 سه شنبه تربیت معلم داوری 1تربیت بدنی 79919459 1918333938 741 تربیت معلم

13:33-
11:93 

17.  
 سه شنبه تربیت معلم داوری 1تربیت بدنی 79919459 1918333939 791 معلمتربیت 

13:33-
11:93 

93.  
 سه شنبه علوم حدیث داوری 1تربیت بدنی 79919459 1931333913 741 علوم حدیث

13:33-
11:93 

91.  
 سه شنبه علوم حدیث داوری 1تربیت بدنی 79919459 1931333939 791 علوم حدیث

13:33-
11:93 

99.  
 سه شنبه علوم و معارف داوری 1تربیت بدنی 79919459 1939333937 791 معارفعلوم و 

13:33-
11:93 

99.  
 سه شنبه علوم و معارف داوری 1تربیت بدنی 79919459 1939333939 791 علوم و معارف

13:33-
11:93 

94.  
 سه شنبه فقه و حقوق داوری 1تربیت بدنی 79919459 1939333913 741 فقه و حقوق

13:33-
11:93 

95.  
 سه شنبه فقه و حقوق داوری 1تربیت بدنی 79919459 1939333935 791 فقه و حقوق

13:33-
11:93 

99.  
 سه شنبه کالم داوری 1تربیت بدنی 79919459 1913333935 741 کالم

13:33-
11:93 

 7:93-8:33 سه شنبه تربیت معلم فعلی 1ورزش 79919459 1918333937 741 تربیت معلم  .99

 7:93-8:33 سه شنبه تربیت معلم فعلی 1ورزش 79919459 1918333934 791 تربیت معلم  .98

 7:93-8:33 سه شنبه علوم حدیث فعلی 1ورزش 79919459 1931333911 741 علوم حدیث  .97

 7:93-8:33 سه شنبه علوم حدیث فعلی 1ورزش 79919459 1931333934 791 علوم حدیث  .93

 7:93-8:33 سه شنبه علوم و معارف فعلی 1ورزش 79919459 1939333913 741 علوم و معارف  .91

 7:93-8:33 سه شنبه علوم و معارف فعلی 1ورزش 79919459 1939333934 791 علوم و معارف  .99

 7:93-8:33 سه شنبه فقه و حقوق فعلی 1ورزش 79919459 1939333911 741 فقه و حقوق  .99

 7:93-8:33 شنبهسه  فقه و حقوق فعلی 1ورزش 79919459 1939333939 791 فقه و حقوق  .94

 7:93-8:33 سه شنبه کالم فعلی 1ورزش 79919459 1913333939 741 کالم  .95

99.  
 سه شنبه علوم و معارف ___ روشها و گرایش های تفسیری 79919454 1939333534   علوم و معارف

14:45-
19:15 
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 ساعت کالس روز کالس توضیحات استاد درس کد کالس کد درس ورودی رشته ردیف

 7:93-8:33 سه شنبه تربیت معلممعادل  رضا سبحانی نیا تاریخ حدیث 79919999 1918333419   معادل تربیت معلم  .99

98.  
 سه شنبه معادل تربیت معلم رضا سبحانی نیا تاریخ حدیث 79919943 1918333419   معادل تربیت معلم

13:33-
11:93 

 7:93-8:33 شنبه معادل تربیت معلم علی هاشمی )تفسیر مقدماتی(1تفسیر قرآن  79919549 1918333537   معادل تربیت معلم  .97

43.  
 یکشنبه معادل تربیت معلم ناهید نصیحت (4نحو عربی ) 79919445 1918333411   تربیت معلممعادل 

13:33-
11:93 

 7:93-8:33 یکشنبه معادل تربیت معلم ناهید نصیحت (4نحو عربی ) 79919445 1918333411   معادل تربیت معلم  .41

49.  
 دوشنبه معلمتربیت  زهرا انصاری تجوید  79919447 1918333494   تربیت معلم

19:33-
14:93 

49.  
 دوشنبه معادل فقه و حقوق آزاده عباسی (1تفسیرقرآن ) 79919918 1939333419   معادل فقه و حقوق

19:33-
14:93 

 7:93-8:33 دوشنبه معادل علوم و معارف پوران میرزایی نقد و وضع حدیث 79919991 1939333539   معادل علوم و معارف  .44

45.  
 دوشنبه معادل علوم حدیث محمد آهوپای 1منطق  79919599 1931333413   معادل علوم حدیث

13:93-
19:45 

49.  
 یکشنبه فقه و حقوق ___ 8فقه 79919994 1939333519   فقه و حقوق

19:33-
15:15 

49.  
 فقه و حقوق

  
1939333514 79919995 

 7فقه
 یکشنبه فقه و حقوق ___

15:93-
19:45 

 

 برخی از دروس به دلیل به حد نصاب نرسیدن، حذف شده است. فهرست این دروس از این قرار است:  .5

 زمان درس نام استاد کد ارائه نام درس ردیف

 11:93 تا 13:33 از  شنبه سه محتشم استاد 79919999 معاصر متون درک و قرائت  .1

 19:15 تا 14:45 از  شنبه یدهقان استاد 79919999 قرآنی علوم با ییآشنا  .9

 19:33 تا 14:45 از  كشنبهی یارباب استاد 79919448 (9) یبالغ علوم  .9

 

 را کلیک کنید.   اینجا ی انتخاب واحد )ناد( برای ورود به سامانه .9

 در مرکز آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی بدین قرار است :  شده فهرست دروس اضافه .9

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

 79949419 ---- 9 علوم حدیث آشنایی با عرفان و تصوف 1931333419  .1

 79949538 --- 9 علوم حدیث آشنایی با علم رجال 1931333538  .9

 79949537 كتب رجال شیعه آشنایی با علم رجال 9 علوم حدیث توثیق و تضعیف 1931333537  .9

 79949535 (1تاریخ حدیث شیعه ) 9 علوم حدیث جوامع حدیثی شیعه 1931333535  .4

 79949454 (1صرف عربی ) 1 علوم حدیث به بعد 791 -(9صرف عربی ) 1931333454  .5

 79949459 (9صرف عربی ) 1 حدیثعلوم  به بعد 791 -(4صرف عربی ) 1931333459  .9

 79949499 ---- 9 علوم حدیث 791قبل از  -(1صرف عربی ) 1931333499  .9

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

 79949459 --- 1 علوم حدیث به بعد 791 -(1صرف عربی ) 1931333459  .8

 79949939 ---- 9 علوم حدیث فارسی 1931333939  .7

 79949419 (1)کالم و عقاید  9 علوم حدیث (9كالم و عقاید ) 1931333419  .13

 79949494 (1صرف عربی ) 1 علوم حدیث (1مكالمه عربی) 1931333494  .11

 79949495 (1مكالمه عربی) 1 علوم حدیث (9مكالمه عربی) 1931333495  .19

 79949499 (9مكالمه عربی) 1 علوم حدیث ( 9مكالمه عربی ) 1931333499  .19

 79949459 (9نحو عربی ) 1 علوم حدیث به بعد 791 -(9نحو عربی ) 1931333459  .14

 79949455 (9نحو عربی ) 1 علوم حدیث به بعد 791 -(4نحو عربی ) 1931333455  .15

 79949493 (9نحو عربی ) 9 علوم حدیث 791قبل از  -(9نحو عربی ) 1931333493  .19

 79949498 (9صرف عربی ) 9 علوم حدیث 791قبل از  -(1نحو عربی ) 1931333498  .19

 79949453 ---- 9 علوم حدیث به بعد 791 -(1عربی )نحو  1931333453  .18

 79949531 3 9 علوم قرآن و حدیث آشنایی با رجال 1994333531  .17

 79949439 3 9 علوم قرآن و حدیث (1صرف کاربردی ) 1917333439  .93

 79949931 3 9 علوم قرآن و حدیث زبان فارسی 1917333931  .91

 79949534 (9فقه الحدیث ) 9 حدیثعلوم قرآن و  مشکل الحدیث 1994333534  .99

 79949435 3 4 علوم قرآن و حدیث (1نحو کاربردی ) 1917333435  .99

 79949493 منابع حدیث 1 علوم و معارف قرآن آشنایی با علم رجال 1939333493  .94

 79949449 تجوید و آواشناسی 3 علوم و معارف قرآن سبکهای تالوت و حفظ قرآن 1939333449  .95

 79949453 (1صرف عربی ) 1 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(9صرف عربی ) 1939333453  .99

 79949459 (9صرف عربی ) 1 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(4صرف عربی ) 1939333459  .99

 79949499 ---- 9 علوم و معارف قرآن 791قبل از  -(1صرف عربی ) 1939333499  .98

 79949447 --- 1 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(1صرف عربی ) 1939333447  .97

 79949939 ---- 9 علوم و معارف قرآن فارسی 1939333939  .93

 79949539 آشنایی با قرآن و علوم آن 9 علوم و معارف قرآن مبانی و قواعد تفسیر قرآن 1939333539  .91

 79949494 (1صرف عربی ) 1 علوم و معارف قرآن (1مكالمه عربی) 1939333494  .99

 79949495 (1مكالمه عربی) 1 علوم و معارف قرآن (9مكالمه عربی) 1939333495  .99

 79949499 (9مكالمه عربی) 1 علوم و معارف قرآن (9مكالمه عربی ) 1939333499  .94

 79949449 (9نحو عربی ) 1 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(9نحو عربی ) 1939333449  .95

 79949448 (9نحو عربی ) 1 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(4)نحو عربی  1939333448  .99

 79949493 (9نحو عربی ) 9 علوم و معارف قرآن 791قبل از  -(9نحو عربی ) 1939333493  .99
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 کد ارائه نیازپیش تعداد واحد رشته/ گرایش عنوان درس کد درس ردیف

 79949498 (9صرف عربی ) 9 علوم و معارف قرآن 791قبل از  -(1نحو عربی ) 1939333498  .98

 79949445 ---- 9 علوم و معارف قرآن به بعد 791 -(1نحو عربی ) 1939333445  .97

 79949599 (1حقوق جزای اختصاصی ) 9 فقه و حقوق اسالمی (9حقوق جزای اختصاصی ) 1939333599  .43

 79949919 ---- 9 فقه و حقوق اسالمی ادبیات فارسی 1939333919  .41

 79949538 ---- 9 فقه و حقوق اسالمی (9فقه ) 1939333538  .49

 79949413 (1کالم ) 9 فقه و حقوق اسالمی (9کالم ) 1939333413  .49

 

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

  1979/  19/  9مدیریت 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

