
جدول برگزاري کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96
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رایانه و فضاي مجازي2نحوکاربردي2

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی علوم قرآن و حدیث951ب

استاد سید حمید حسینیاستاد طباطبایی

حوزه ها ومکاتب حدیثینقد و وضع حدیث

کارشناسی ارشد کالم عقاید 951کارشناسی علوم و معارف قرآن922

استاد سبحانی نیااستاد سبحانی نیا

متن خوانی عربیزبان تخصصی 2

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد معارف قرآن951کارشناسی کالم اسالمی931

استاد حسینی منصورياستاد مقصودي

زبان انگلیسیزبان خارجی 2

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی تربیت معلم931

استاد کوتالکیاستاد مجنونیان 

تاریخ فلسفه یونانفلسفه اشراقزبان انگلیسی

کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی علوم قرآن و حدیث951الف

استاد عباس زاده استاد عباس زاده استاد مجنونیان 12:15-10

رایانه و فضاي مجازي2قرآن و ادیان دیگرتاریخ حدیثتاریخ حدیث

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951الفکارشناسی ارشد معارف قرآن951کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی علوم قرآن و حدیث951 الف

استاد سید حمید حسینیاستاد پرویناستاد میرزاییاستاد میرزایی

مبانی فهم حدیث (2)کالم و عقاید 1دانش حدیثمبانی فهم حدیث

کارشناسی ارشد کالم و عقاید951کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیه951کارشناسی علوم و معارف قرآن931

استاد مسجدياستاد مالزادهاستاد مسجدياستاد مسجدي

مفردات قرآنتاریخ قرآنتفسیر ترتیبی 1ادبیات عرب 5/2: اعراب القرآن

کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی تربیت معلم932

استاد اصغرپوراستاد خلیلیاستاد هادیاناستاد هادیان

فقه الحدیثتفسیر ترتیبی 3علوم قرآنی (2)مفردات قرآن

کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951

استاد سبحانی نیااستاد عباسیاستاد عباسی  9-12:30 یک هفته در میاناستاد حجت 8-11:30 یک هفته در میان

تفسیر موضوعی 2روش تدریس مفاهیم قرآنجامعه و تاریخ در قرآن 

کارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی تربیت معلم931کارشناسی ارشد معارف قرآن951

استاد صفرياستاد صفرياستاد صفري

فقه 1ادبیات عرب 4/2: نحو عربی 4

کارشناسی تربیت معلم932کارشناسی تربیت معلم941

استاد رهبراستاد دهقانی زاده

صرف عربی 4

کارشناسی علوم و معارف قرآن941

استاد جعفري شفق

جامعیت و جاودانگی قرآن و قلمرو موضوعات آن فرهنگیفقه1فقه2

فرهنگیکارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی علوم و معارف قرآن922

فرهنگیاستاد روزبهانیاستاد رهبر

روش ها و فنون تدریس

کارشناسی تربیت معلم941

استاد کیومرثی 12:15-10

کالم قدیمکالم قدیمکالم و عقاید 2

کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی علوم و معارف قرآن932

استاد رهنمااستاد رهنمااستاد مالزاده

آشنایی با فلسفه اسالمیتاریخ فلسفه جدید و معاصرزبان انگلیسی تخصصی

کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیه951

استاد کریمیاستاد کریمیاستاد کریمی

روش تدریس قرائت قرآنادبیات عرب 5/1: متن خوانی عربی 5

کارشناسی تربیت معلم932کارشناسی تربیت معلم932

استاد منگلیاستاد جعفري شفق

سبک هاي تالوت و حفظنحو 4نحو 4

کارشناسی علوم و معارف قرآنهمه گروه هاهمه گروه ها

استاد کرباسیاستاد توسلیاستاد توسلی

قرائت و تجوید 4

کارشناسی تربیت معلم941

استاد منگلی

ورزشتربیت بدنی (1) / ورزشتربیت بدنی 2تربیت بدنی (1)

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی همه گروهها921 به بعد / علوم قرآن و حدیثکارشناسی همه گروهها921 به بعدکارشناسی همه گروهها921 به بعد

استاد فعلیاستاد داوري / استاد فعلیاستاد فعلیاستاد داوري

سه شنبه

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


