
جدول برگزاري کالسها در نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96
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متن پژوهی2متن پژوهی1نحو عربی 4نحوکاربردي2

ارشد آموزش محورارشد آموزش محورکارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی علوم قرآن و حدیث951ب

استاد منصورياستاد منصورياستاد موسوياستاد طباطبایی

تاریخ عمومی ادیان1زبان تخصصی 1تاریخ علم کالم 2آشنایی با مکاتب عقیدتی و سیاسی

کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی تربیت معلم931

استاد  نصرتیاناستاد آقاجانیاستاد  نصرتیاناستاد  نصرتیان

زبان تخصصی 1روش تحقیقمتن خوانی عربیروشهاي تفسیري

کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951

استاد آقاجانیاستاد روزبهانیاستاد حسینی منصورياستاد  شهیدي

زبان پیش نیاززبان انگلیسیزبان عمومی

کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی علوم و معارف قرآن941

استاد کوتالکیاستاد کوتالکیاستاد کوتالکی (10:15-08:00)

آشنایی با علم رجالروش تحقیق و پایان نامه نویسی2فقه1زبان خارجیزبان عمومی

کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیه951کارشناسی تربیت معلم931کارشناسی تربیت معلم932کارشناسی کالم اسالمی941

استاد باقرياستاد کرباسچیاستاد ولی میرزاییاستاد مجنونیان 10:30-12:45استاد مجنونیان 10:15-8:00

فرق و مذاهب کالمینبوت  و رسالت در قرآن و حدیثکالم وعقاید 3کالم قدیم (2)

کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیه951کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی ارشد کالم امامیه951

استاد خالقیاناستاد قندهارياستاد خالقیاناستاد خالقیان

ادبیات عرب 4/2: نحو عربی 4ترجمه قرآن 2صرف کاربردي2صرف کاربردي2

کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی علوم و معارف قرآن922کارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی علوم قرآن و حدیث951الف

استاد دهقانی زادهاستاد شریعتیاستاد عباییاستاد عبایی

مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشتهروشها و گرایشهاي تفسیريتفسیر شناسی ( 2)  اصول و قواعد تفسیرتفسیر ترتیبی 2

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی ارشد معارف قرآن951کارشناسی علوم و معارف قرآن931

استاد پرویناستاد هادیاناستاد مهدوي راداستاد هادیان

روش تحقیق و پایان نامه نویسی2علوم قرآن3علوم قرآن (3) اعجاز قرآنعلوم بالغی 2مفردات

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951کارشناسی علوم و معارف قرآن941کارشناسی ارشد معارف قرآن951کارشناسی علوم و معارف قرآن931کارشناسی تربیت معلم932

استاد اصغرپوراستاد اصغرپوراستاد اصغرپوراستاد موسوياستاد اصغرپور

روش تحقیق و پایان نامه نویسی(2)تفسیر قرآن (2)تفسیر موضوعی 2تفسیر موضوعی 3

کارشناسی ارشد معارف قرآن951کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث951کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی علوم و معارف قرآن922

استاد صفرياستاد صفرياستاد صدرياستاد صفري

ادبیات عرب 4/1: صرف عربی 4نحو عربی 4

کارشناسی تربیت معلم941کارشناسی علوم و معارف قرآن941

استاد قرهیاستاد قرهی

زبان تخصصی 1عدل الهی در قرآن وحدیثجامعیت و جاودانگی قرآن و قلمرو موضوعات آن 

کارشناسی علوم و معارف قرآن932کارشناسی ارشد کالم و عقاید و کالم امامیه951کارشناسی ارشد معارف قرآن951

استاد نامیاستاد دولتیاستاد دولتی

روان شناسی تربیتیتاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران

کارشناسی تربیت معلم932کارشناسی تربیت معلم931

استاد کیومرثیاستاد کیومرثی

تفسیر موضوعی 2

کارشناسی تربیت معلم941

استاد صدري (12:45-10:30)

تفسیر قرآن 2نبوتعلم کالم (1)

کارشناسی کالم اسالمی931کارشناسی کالم اسالمی941کارشناسی ارشد کالم و عقاید951

استاد عباسیاستاد مالزاده 10:30-12استاد مالزاده

نحو 3نحو 3

همه گروه هاهمه گروه ها

استاد مالحسنیاستاد مالحسنی

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه پقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه

کارشناسی علوم و معارف قرآن932کالم و معارف 

استاد میرقادرياستاد میرقادري

تفسیر تطبیقی قرآنفلسفه اخالقنقد مکاتب و مذاهب تفسیرياخالق کاربرديمباحث جدید دانش تفسیر

دکتري قرآن و متوندکتري قرآن و متوندکتري قرآن و متوندکتري قرآن و متوندکتري قرآن و متون

استاد صفرياستاد دولتیاستاد پرویناستاد بخشعلی قنبرياستاد مهدوي راد

نحوکاربردي2

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951الف

استاد نصیحت

کارگاه قرائت و ترجمه1کارگاه قرائت و ترجمه1نحوکاربردي2

کارشناسی علوم قرآن و حدیث951الفکارشناسی علوم قرآن و حدیث951بکارشناسی علوم قرآن و حدیث951الف

استاد منگلیاستاد منگلیاستاد نصیحت

چهارشنبه

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


