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علوم بالغی1ادبیات عرب 4/3: متن خوانی عربی 4روان شناسی کودكنحو عربی (4)

کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941الف

استاد محتشماستاد محتشماستاد حسن زاده توکلی (10:30-12:00)استاد محتشم

فلسفه مشاءشبهه شناسیکالم و عقاید 4صرف عربی(4)صرف عربی(4)

کارشناسی کالم اسالمیکارشناسی علوم حدیث931کارشناسی علوم حدیث931کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941الفکارشناسی فقه و حقوق اسالمی941ب

استاد بیاتاستاد امامی جواستاد امامی جواستاد میرابوالحسنیاستاد میرابوالحسنی

علوم بالغی (1)نحو عربی (4)نحو عربی (4)نحو عربی 4

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی922-931کارشناسی علوم حدیث941کارشناسی علوم حدیث941کارشناسی کالم اسالمی941

استاد موسوي 15:30-17استاد موسوياستاد موسوياستاد موسوي

زبان عمومیفقه 8نحو3 

کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی فقه و حقوقکارشناسی همه گروهها

استاد کوتالکی (13:00-15:15)استاد دهقی 10-12:15استاد شایسته

درایه الحدیثنحو عربی (2)زبان انگلیسیتاریخ فقه و فقها

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی951بکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الفکارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی فقه و حقوق 951

استاد باقرياستاد شایستهاستاد کوتالکی (10:00-12:15)استاد علی اکبر زاده

روش تحقیق در قرآن و حدیثشناخت نهج البالغهشناخت نهج البالغهمصطلحات حدیثیفقه الحدیث (2)

کارشناسی علوم قرآن و حدیث الفکارشناسی علوم قرآن و حدیث951الفکارشناسی علوم قرآن و حدیث951الفکارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی علوم حدیث931

استاد والیتیاستاد صبورياستاد صبورياستاد میرزاییاستاد میرزایی

فلسفه اسالمی 2قرائت و درك متون حدیثی 1تاریخ حدیث

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی932کارشناسی علوم حدیث931کارشناسی تربیت معلم932

استاد بیات 13-15:15استاد والیتیاستاد والیتی

قرائت و درك متون معاصرآشنایی با متون تفسیري 1منطق 1منطق 1

کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی فقه و حقوق اسالمی951بکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الف

استاد میرابوالحسنیاستاد هادیاناستاد آهوپاي 10:30-12:45استاد آهوپاي 10:15-8

فقه مقدماتی 2حقوق تطبیقیگروه عربی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثکارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی فقه و حقوق اسالمی921-922جبرانی عربی

استاد رخیاستاد رخیجبرانی عربی

دانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتترجمه قرآن 1ترجمه قرآن 1تفسیر موضوعی 1

کارشناسی همه گروهها931کارشناسی فقه و حقوق اسالمی921-922کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی علوم و معارف قرآن932

استاد گوهرياستاد گوهرياستاد شریعتیاستاد شریعتیاستاد صفري

صرف عربی 4نحو عربی 4

کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی علوم و معارف قرآن941

استاد قرهیاستاد قرهی

فرق و مذاهب کالمیکالم وعقاید 3

کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی علوم و معارف قرآن931

استاد خالقیاناستاد خالقیان

صرف عربی (4)قرائت و درك متون معاصرصرف 1صرف 2 

کارشناسی علوم حدیث941کارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی همه گروهها921- به بعدکارشناسی همه گروهها921- به بعد

استاد مالحسنیاستاد مالحسنیاستاد مالحسنیاستاد مالحسنی

حقوق جزاي عمومیحقوق جزاي عمومی

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی951الفکارشناسی فقه و حقوق اسالمی951ب

استاد کاشانی مهر10:30-12استاد کاشانی مهر

حقوق بین الملل خصوصیقرآن و خاورشناسان

کارشناسی فقه و حقوق اسالمیکارشناسی علوم و معارف قرآن922

استاد مصطفی لواستاد ملک لو

علوم بالغی (1)زبان تخصصی 1زبان تخصصی 2اعراب قرآن

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی932کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941 الفکارشناسی فقه و حقوق اسالمی932کارشناسی علوم و معارف قرآن922

استاد نکیسا 15:30-17استاد امینیاستاد امینی ( 9:30-11 / 11-12:30)  دو کالساستاد هادیان

نحو عربی (2)ترجمه عربی به فارسی

کارشناسی فقه و حقوق اسالمی951بکارشناسی علوم و معارف قرآن932

استاد اربابیاستاد اربابی

زبان خارجی

کارشناسی تربیت معلم932

استاد مجنونیان

روش تحقیق در قرآن و حدیثعلوم بالغی 1نحو عربی (4)علوم بالغت

کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیهکارشناسی علوم قرآن و حدیث بکارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی فقه و حقوق اسالمی941بکارشناسی تربیت معلم931

استاد والیتیاستاد نکیسااستاد نکیسا 10:30-12استاد نکیسا 10:15-8

فرهنگیزبان پیش نیاز

فرهنگیکارشناسی تربیت معلم941

فرهنگیاستاد کوتالکی

آشنایی با متون تفسیري 2

علوم و معارف قرآن

استاد پروین

مسائل کالمی جدید 2معاد 1تاریخ معاصر جهانتجوید و آوا شناسی

کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی تربیت معلم 932کارشناسی علوم حدیث941

استاد رهنمااستاد رهنمااستاد پرویناستاد انصاري

تاریخ تفسیرتاریخ تفسیرکارگاه قرائت و ترجمه1روش تدریس عالی قرائت قرآنکارگاه قرائت و ترجمه1

کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی علوم قرآن و حدیث951الفکارشناسی تربیت معلم931کارشناسی علوم قرآن و حدیث951ب

استاد اصغرپور (1700-15:30)استاد اصغرپور (1700-15:30)استاد منگلیاستاد منگلی 10:30-12استاد منگلی

دوشنبه

آخرین بروز رسانی: 1395/12/03 از جابجایی کالس ها بدون هماهنگی با آموزش جدا خودداري شود.


