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101 
 فقها و  فقه تاری    خ

 نظری مهدی استاد 

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 (2) فقه

 نظری مهدی استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

   

102 
 (معاد و  مبدأ )1اسالیم اندیشه

 )ادغام با قم( مالزاده محمدهادی استاد 

 ب/ الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 12:15-10:00 1اسالیم فلسفه

 مالزاده محمدهادی استاد 

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

   

103 
   آمار 

 توصيفی

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

فته آمار   پیشر

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 991 روانشنایس ارشد 

 (کیفی   و  کیم)تحقیق روش

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 (کیفی   و  کیم)تحقیق روش

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

 

قه
طب

ل 
او
ی 

 

201 
 سالمندی روانشنایس

 نژاد عیل فرزانه استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 سالمندی روانشنایس

 نژاد عیل فرزانه استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

  
 15:30-14:00 شنایس   جامعه مبانی

 چلک موسوی سیدحسن استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

  

202  

 تحلییل زندگانی (/ ع)عیل امام تحلییل تاری    خ

  صدور  پیشینه و ( ع)عیل امام

ی  روشن ایمان استاد   بیر

 البالغه نهج / البالغه نهج معارف و  علوم ارشد 

ک کالس  991  مشیر

 15:30-14:00 2اختصایص جزای حقوق

 ریاضت زینب استاد 

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 16:30-15:00 حدیث   مکاتب و  ها  حوزه

 )ادغام با قم( والیثر  مریم استاد 

ک کالس  981و991 البالغه نهج ارشد   مشیر

 

203 
 )ادغام با قم( تخصیص زبان

 آقابابان   ناص  استاد 

 991 روانشنایس ارشد 

 مسلمان اندیشمندان دیدگاه از  روانشنایس

 صیادی فرزاد  استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 مسلمان اندیشمندان دیدگاه از  روانشنایس

 صیادی فرزاد  استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

  

204 
 تشخیص و  مصاحبه

 نوفرسثر  اعظم استاد 

 ب 981 روانشنایس ارشد 

 )ادغام با مرکز( خارج    زبان

 کرییم  احمد  استاد 

 981 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 15:30-14:00 2 مدنی  حقوق

 یدان   محسن استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 17:30-16:00 حقوق علم مقدمه

 )ادغام با قم(شفییع  استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 

205 
 10:15-8:00 تجرن   روانشنایس

 توکیل سوده استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 12:45-10:30 تجرن   روانشنایس

 توکیل سوده استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 دغام با قم()ا 30:15-00:14 االحكام آيات

  سازیان چیت مرتیصی  استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

  

206 
 (1) اصول   مباحث

 ربانی  الدین حسام استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 (1) اصول   مباحث

 ربانی  الدین حسام استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 

 15-16:30 (3) اصول   مباحث

ی  استاد   )ادغام با قم(ضمیر

 981 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 

207 
ی  نقد  امون شبهات برریس   و  میر  البالغهنهج پیر

 دولثر  محمد  استاد 

 981 البالغه نهج ارشد 

 1روانشنایس و  حدیث

 پسندیده عباس استاد 

 لف و با 981 روانشنایس ارشد 

 (2) البالغهنهج در  اعتقادي مباحث

 دولثر  محمد  استاد 

 981 البالغه نهج ارشد 

 (مفاهیم و  مبانی )اسالیم اخالق

 دولثر  محمد  استاد 

 ب/ الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 

208 
 1تخصیص زبان

 مجنونیان اکرم استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 3 تخصیص زبان

 مجنونیان اکرم استاد 

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 )ادغام با قم( 5 فقه اصول

 تابش زهرا  استاد 

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

  

قه
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301 
 1 تجارت حقوق

بتیان محمدصادق استاد   شر

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

 12:15-10:00 فقه اصول مبانی 

بتیان محمدصادق استاد   )ادغام با قم( شر

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

   

302  

 12:15-10:00 فاریس

 اصفهانی  یاسمن استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 15:45-13:30 فاریس

 اصفهانی  یاسمن استاد 

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

  

303      

304      

305      

306      

307      

308 
ی  قرائت  البالغه نهج شنایس واژه و  میر

 کرباسچ    محمدمهدی استاد 

 البالغه نهج / البالغه نهج معارف و  علوم ارشد 

ک کالس  991  مشیر

 البالغه نهج در  اقتصاد  و  حقوق، سياست

 کرباسچ    محمدمهدی استاد 

 981 البالغه نهج ارشد 

 تحقیق روش

 کرباسچ    محمدمهدی استاد 

 البالغه نهج / البالغه نهج معارف و  علوم ارشد 

ک کالس  991  مشیر

  

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزیسر 
) ی  )زیرزمیر
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 (1) استدالل   فقه

 نرصتیان مهدی استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 )ادغام با قم(  (3) استدالل   فقه

 نظری مهدی استاد 

 981 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 (1) استدالل   فقه

 نرصتیان مهدی استاد 

 991 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

 حدیث دانش

 نیا سبحانی  محمدرضا  استاد 

 نهج البالغه، فقه، روانشنایس ارشد 

 

102  

  مثبت درمانی  روان و  مشاوره، مثبت بازسازی

 برانر  فرید  استاد   گرا 

 لف و با 981 روانشنایس ارشد 

 15:30-14:00  کار   حقوق

 رجی  احمدعیل استاد 

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

  

103 
 البالغهنهج در  مديريت و  حکومت

  غالمعیل احمد  استاد 

 981 البالغه نهج ارشد 

 (حدیث و  قرآن)متون فهم مبانی 

 غالمعیل احمد  استاد 

 991 روانشنایس ارشد 

ه و  صفات ی  مثبت های انگیر

 احسان بهرایم زینب استاد 

 الف 981 روانشنایس ارشد 

ه و  صفات ی  مثبت های انگیر

 احسان بهرایم زینب استاد 

 ب 981 روانشنایس ارشد 

 

قه
طب

ل 
او
ی 

 

201 
 البالغه نهج کتابشنایس

 رهنما رضا  استاد 

 991 البالغه نهج معارف و  علوم ارشد 

 کتابشنایس  و  البالغه نهج استناد 

 رهنما رضا  استاد 

 991 البالغه نهج ارشد 

 (البالغه نهج)حدیث فهم مبانی 

 مسجدی حیدر  استاد 

  991 البالغه نهج / البالغه نهج معارف و  علوم ارشد 

ک کالس  مشیر

  

202 
 (3) فقه

 بیات هللا حجت استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 (3) فقه

 بیات هللا حجت استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ادغام با قم() (2) فقه قواعد 

 شفییع استاد 

 981 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه ارشد 

  

203 
 1حدیث و  قرآن در  روانشنایس های آموزه

 صیادی فرزاد  استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 1حدیث و  قرآن در  روانشنایس های آموزه

 صیادی فرزاد  استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

ی روانشنایس  یادگیر

ی  استاد   شلمزاری داوری مهرانگیر

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

ی روانشنایس  یادگیر

ی  استاد   شلمزاری داوری مهرانگیر

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 

204 
 تشخیص و  مصاحبه

 نوفرسثر  اعظم استاد 

 الف 981 روانشنایس ارشد 

 

 15:30-14:00 1عمویم جزای حقوق

 عابدی احمدرضا  استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 17:15-15:45 حقوق علم مقدمه

 عابدی احمدرضا  استاد 

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 

205 
 مثبت روانشنایس مفاهیم و  کلیات

 تبیک تفر  محمد  استاد 

 991 روانشنایس ارشد 

 12:15-10:00( 6) فقه

 نرصتیان مهدی استاد 

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 اخالق روانشنایس

 تبیک تفر  محمد  استاد 

 ب 981 روانشنایس ارشد 

 اخالق روانشنایس

 تبیک تفر  محمد  استاد 

 الف 981 روانشنایس ارشد 

 

206 
 2کالم

 مالزاده محمدهادی استاد 

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 شنایس معرفت

 مالزاده محمدهادی استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 15:30-14:00( 1)عرب ادبیات

ه استاد   زاده دهقانی  منیر

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

  

207    

 16:00-14:30 تطبیفر  حقوق

 رحییم محمدمهدی استاد 

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

 

208  

   علوم
 البالغهنهج در  بالغی

 منصوری سیدمحمد  استاد 

 981 البالغه نهج ارشد 

 ام با قم(ادغ) 45:13-00:13 5 فقه اصول

 تابش زهرا  استاد 

 ب/ لفا 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

  

قه
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301      

302 
یولوژیک روانشنایس ی  فیر

ی  استاد   صالچ مبیر

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

یولوژیک روانشنایس ی  فیر

ی  استاد   صالچ مبیر

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 1ویژه نیازهای با  کودکان  روانشنایس

ی  استاد   صالچ مبیر

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 1ویژه نیازهای با  کودکان  روانشنایس

ی  استاد   صالچ مبیر

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 

303      

304      

305 
 سازمانی  - صنعثر  روانشنایس

 اولیان   آزادده استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 سازمانی  - صنعثر  روانشنایس

 اولیان   آزادده استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 اعتیاد روانشنایس

 اولیان   آزادده استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 اعتیاد روانشنایس

 اولیان   آزادده استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

 

306      

307      

308 
 کاربردی  اجتماغ روانشنایس

 خلیلیان محمود  استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 کاربردی  اجتماغ روانشنایس

 خلیلیان محمود  استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

یولوژي ی  غدد و  اعصاب فیر

 خلیلیان محمود  استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 1روانشنایس   در  اسایس   مباحث

 خلیلیان محمود  استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزیسر 
) ی  )زیرزمیر

 

 (1) بدنی  تربیت

 داوری فرزانه استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 (1) بدنی  تربیت

 داوری فرزانه استاد 

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 

 17:15-15:45( 1) بدنی  تربیت

 داوری فرزانه استاد 

 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف
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 1تخصیص متون ترجمه و  قرائت

ابوالحسثی  رضا  استاد   میر

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 (2) فقه

 نظری مهدی استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

ی  حقوق  عمویم الملل بیر

 حمیدی نرجس استاد 

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

 2انگلییس به روانشنایس متون

 عمادی زهرا  استاد 

 ب/ الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 

102 
 1قرآن شناخثر  زیبان   و  بالغی  علوم

 فییصی  پریسا  استاد 

 حدیث / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 12:15-10:00  اسالم تحلییل تاری    خ

 مجیدی مجید  استاد 

 962 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 مجازی فضای و  رایانه

  نیکبخت محمد  استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 (1)عرب ادبیات

ه استاد   زاده دهقانی  منیر

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 

103  

 (کیفی   و  کیم)تحقیق روش

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 (کیفی   و  کیم)تحقیق روش

 توکیل زاه حسن رضا  محمد  استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

 17:15-15:00 9 فقه

 یوسفی  لشکری اعظم استاد 

 962-961 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 ب/ الف

 

قه
طب

ل 
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ی 

 

201 
 اسالیم حقوق مبانی  و  فقه کلیات

 انصاری زهرا  استاد 

 حدیث / قرآن  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 2قرآن ترتیث   تفسیر 

 صفری عیل استاد 

 / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

 سنت و  قرآن رابطه

 باقری حمید  استاد 

 / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

  
 شنایس  جامعه مبانی

 چلک موسوی سیدحسن استاد 

ک کالس  991 اجتماغ تفسیر  شد   مشیر

 مجازی با 

202 
 )ادغام با قم( 3قرآن ترتیث   تفسیر 

 صدری سحر  استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 تربیثر  روانشنایس

 نوروزپور الهام استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 تربیثر  روانشنایس

 نوروزپور الهام استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 

203  

 قرآن تفاسیر  شنایس ماخذ 

 عبایس آزاده استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

اجتماغ    (1)تفسیر

 عبایس آزاده استاد 

ک کالس  991 اجتماغ تفسیر  ارشد   مجازی با  مشیر

 18:15-16:00 3  فقه اصول

ی  استاد   نیا مهدوی حسیر

 ب/ الف 971 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 

204 
 10:15-8:00 انگلییس زبان

 مجنونیان اکرم استاد 

 991 روانشنایس  کارشنایس

 به حدیث و  قرآن مطالعات تخصیص متون

 12:00-10:30 انگلییس زبان

 مجنونیان اکرم استاد 

 / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

 2روانی  شنایس آسیب

 ج   میوه هللا عزت استاد 

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 2روانی  شنایس آسیب

 ج   میوه هللا عزت استاد 

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

 

205   

 2 فقه اصول

 امیثی  فائزه استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 2 فقه اصول

 امیثی  فائزه استاد 

 981 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 

206  

 2قرآن موضوغ تفسیر 

 هادیان الهه استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 1ترجمه و  قرائت کارگاه

 هادیان الهه استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 و  محکم، نزول اسباب، مدنی  و  میک)3قرآن علوم

 16:30-15:00( نسخ، متشابه

 اصغرپور حسن استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

207 
 1کاربردی  صف

 ....  استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 اسالیم تربیت و  تعلیم

ی  استاد   شلمزاری داوری مهرانگیر

 991 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

-15:45 2 قرآن شناخثر  زیبان   و  بالغی  علوم

17:15 

 تقوی شهربانو  استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

208 
 1 قرآن تفسیر 

 پروین جلیل استاد 

 962 اسالیم حقوق و  فقه  کارشنایس

 مقدمانر  تجوید  و  روانخوانی 

 )ادغام با قم( قدیانی  نجیبه استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 15:30-14:00 خانواده دانش

 گوهری  زهرا  استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

  

قه
طب

م 
دو
ی 

 

301      

302 
 مشاوره و  راهنمان   مبانی 

ی  استاد   صالچ مبیر

 الف 971 روانشنایس  کارشنایس

 مشاوره و  راهنمان   مبانی 

ی  استاد   صالچ مبیر

 ب 971 روانشنایس  کارشنایس

   

303      

304      

305 
 2تحول روانشنایس

 زاد حیدری مهدیه استاد 

 الف 981 روانشنایس  کارشنایس

 2تحول روانشنایس

 زاد حیدری مهدیه استاد 

 ب 981 روانشنایس  کارشنایس

   

306      

307      

308  

 با  اسالیم علوم شنایس ماخذ  و  شنایس کتاب

 حدیث و  قرآن مطالعات بر  تکیه

 کرباسچ    محمدمهدی استاد 

 / قرآن  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

   

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزیسر 
) ی  )زیرزمیر

 
     

 



 

 )ویرایش دوم(  1399/  06 /  29تاری    خ به روز رسانی :           به صورت غیر حضوری است و در فضای مجازی برگزار یم شود.  991کالس های نیمسال :   تذکر       5 از 4ی صفحه

 

قه
طب

 

 

 کالس
 

 شنبهسه

9:30   8:00 11:30   10:00 14:30   13:00 16:15    14:45 18:00   16:30 

قه
طب

ی 
ف
مک
ه

 

101  

 1الحدیث فقه

 نیا سبحانی  محمدرضا  استاد 

 قرآن 971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 )ادغام با قم( حدیث تاری    خ

 نیا سبحانی  محمدرضا  استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

  

102 
 کریم  قرآن ساختاری تفسیر 

 قناتقستانی  دهقانی  مهدیه استاد 

 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 قرآن

 

 قرآن در  خانواده

ی  سید  استاد   زارع فخر  حسیر

ک کالس  991 اجتماغ تفسیر  ارشد   مجازی با  مشیر

 حدیث و  قرآن علوم در  تحقیق روش

 قناتقستانی  دهقانی  مهدیه استاد 

  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث / قرآن

 

103 
 و  ادعیه، سجادیه صحیفه با  آشنان  

 مأثور زیارات

 غالمعیل احمد  استاد 

  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث / قرآن

 

 مجازی فضای و  رایانه

 روزبهانی  محمدرضا  استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

  

قه
طب

ل 
او
ی 

 

201 
 1الحدیث فقه

 والیثر  مریم استاد 

 971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

 )ادغام با قم(  تضعیف و  توثیق

زان   پوران استاد   میر

 حدیث 971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 16:30-15:00 2الحدیث فقه

 والیثر  مریم استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

202 
 قرآن در  اجتماغ   هايسنت

حسیثی  محمد  استاد   رنجی 

 981 اجتماغ تفسیر  ارشد 

 منطق

حسیثی  محمد  استاد   رنجی 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

   

203  

 البالغه نهج شناخت

ی  روشن ایمان استاد   بیر

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

   

204 
 کریم  قرآن ساختاری تفسیر 

 قناتقستانی  دهقانی  مهدیه استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  ارشنایس

حسیثی  محمد  استاد  قرآن در  اجتماغ   هايسنت رنجی 

  981 اجتماغ تفسیر  ارشد  

عبایس آزاده استاد  قرآن تفاسیر  شنایس ماخذ 

 و  قرآن علوم  کارشنایس 

  991 حدیث

مأثور زیارات و  ادعیه، سجادیه صحیفه با  آشنان  

غالمعیل احمد  استاد  

 و  قرآن علوم  کارشنایس 

 حدیث / قرآن  961 حدیث

  محمدمهدی استاد  البالغه نهج تفسیر 

 حدیث و  قرآن علوم ارشد  کرباسچ  

 ب/ الف 981

هادیان الهه استاد  1ترجمه و  قرائت کارگاه

 و  قرآن علوم  کارشنایس 

 ب/ الف 981 حدیث

والیثر  مریم استاد  1الحدیث فقه

 و  قرآن علوم  کارشنایس 

 حدیث 971 حدیث

 1معناشنایس

 عبایس آزاده استاد 

 قرآن 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 الحدیث مصطلح

زان   پوران استاد   میر

 ب 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

205   

 2قرآن ترتیث   تفسیر 

 صفری عیل استاد 

 حدیث / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 کریم  قرآن تفسیر  مقدمات و  اصول

 صفری عیل استاد 

 اجتماغ تفسیر  / حدیث و  قرآن علوم ارشد 

ک کالس  991  مشیر

 3الحدیث فقه

 مسجدی حیدر  استاد 

 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث

206 
 1ترجمه و  قرائت کارگاه

 هادیان الهه استاد 

 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 ب/ الف

 

 (2) قرآنی  علوم

 اصغرپور حسن استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 

 نوییس نامه پایان و  تحقیق روش

 اصغرپور حسن استاد 

 اجتماغ تفسیر  / حدیث و  قرآن علوم ارشد 

ک کالس  991  مشیر

207   

 منطق

 مالزاده محمدهادی استاد 

 حدیث / قرآن  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

  

208  

ی  مقایسه  گذشته  آسمانی  کتب  و  قرآن بیر

 پروین جلیل استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 آسمانی  کتب  و  بزرگ ادیان با  آشنان  

 پروین جلیل استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

  

قه
طب

م 
دو
ی 

 

301      

302  

 12:15-10:00 فاریس

 اصفهانی  یاسمن استاد 

 کالم  و  فلسفه / حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

ک کالس  991  مشیر

ی   علیم متون نگارش آییر

 اصفهانی  یاسمن استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

ی   علیم متون ویرایش آییر

 )ادغام با قم(محمد جودیک  استاد 

  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث / قرآن

 

303      

304      

305      

306      

307      

308 
 )ادغام با قم( البالغه نهج تفسیر 

 کرباسچ    محمدمهدی استاد 

 981 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 ب/ الف

    

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزیسر 
) ی  )زیرزمیر

 
   

 (1) بدنی  تربیت

 داوری فرزانه استاد 

  و  فلسفه / حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

ک کالس  991 کالم  مشیر
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قه
طب

 

 

 کالس
 

 شنبهچهار 

9:30   8:00 11:30   10:00 14:30   13:00 16:15    14:45 18:00   16:30 

قه
طب

ی  ف
مک
 ه

101  

 (2)قرآن در  جامعه

 شهیدی هللا روح استاد 

 981 اجتماغ تفسیر  ارشد 

   سیر 
  اجتماغ   تفاسیر  تاريچی

 شهیدی هللا روح استاد 

ک کالس  991 اجتماغ تفسیر  ارشد   مجازی با  مشیر

 کریم  قرآن تاری    خ

 شهیدی هللا روح استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 

102  

 مقدمانر  تجوید  و  روانخوانی 

 )ادغام با قم( قدیانی  نجیبه استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

قان و  قرآن  مستشر

 قندهاری محمدهادی استاد 

ی  981 متون و  قرآن دکیر

 قرآن در  حكومت و  سياست

 زاده قایصی  کاظم  استاد 

 981 اجتماغ تفسیر  ارشد 

 

103  

 تفسیر  مقدمات و  اصول

 جعفری محمد  رسول استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 (2) کریم  قرآن تفسیر 

 منصوری سیدمحمد  استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 حدیث   و  قرآنی  های دانش هندسه

یعثر  حامد  استاد   (قم)ادغام با  نیاش  شر

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

قه
طب

ل 
او
ی 

 

201 
 3الحدیث فقه

زان   پوران استاد   میر

 قرآن 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 حدیث دانش

زان   پوران استاد   میر

 کالم  / شنایس شیعه / حدیث و  قرآن علوم ارشد 

ک کالس  991 عقاید  و   مشیر

 

 آسمانی  کتب  و  بزرگ ادیان با  آشنان  

 پروین جلیل استاد 

 حدیث / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

202 
 اسالیم   تمدن و  فرهنگ

 رضوی رسول استاد 

ی ک کالس  981 متون و  قرآن / اخالق دکیر  مشیر

 ايران اسالیم   جمهوري اسایس   حقوق

ی  استاد   آراسته جوان حسیر

ی  کالس  981 متون و  قرآن / اخالق دکیر

ک  مشیر

 غرب در  اخالق فلسفه

 صادقر  هادی استاد 

ی  981 اخالق دکیر

 اخالق فلسفه

 صادقر  هادی استاد 

ی  991 اخالق دکیر

 

203 
  قرآن تفسیر  مکاتب و  روشها 

 راد مهدوی محمدعیل استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

   تفسیر 
 قرآن تطبيفر

 راد مهدوی محمدعیل استاد 

ی  کالس  991 متون و  قرآن / اخالق دکیر

ک  مشیر

 قرآن مفردات

 اصغرپور حسن استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 معاص قرآنی  مطالعات شنایس جریان

 نیا حسن عیل استاد 

 قرآن 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

اق تاری    خ  مطالعات تحول سیر  و  استشر

 غرب در  قرآنی 

 نیا حسن عیل استاد 

 971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 204 قرآن
 (قرآن تاری    خ)قرائات و  قرآن کتابت  تاری    خ

 اصغرپور حسن استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

 کريم  قرآن نظري معارف

 صفری عیل استاد 

ی ک کالس  991 متون و  قرآن / اخالق دکیر  مشیر

 کریم  قرآن مشکل آیات تفسیر 

 صفری عیل استاد 

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم ارشد 

 

205 
  جدید  کالم

 کرییم  احمد  استاد 

ی  991 متون و  قرآن دکیر

 

 (نزول و  وج)1قرآنی  علوم

 )ادغام با قم( عبایس آزاده استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 )ادغام با مرکز( تخصیص زبان

 مهرناز بایسر زاده مقدم استاد 

ک کالس  991 اجتماغ تفسیر  ارشد   مجازی با  مشیر

 

206 
 عهدین و  قرآن در  انبیاء قصص

 هادیان الهه استاد 

 قرآن 962 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

  1قرآن موضوغ تفسیر 

 هادیان الهه استاد 

 حدیث / قرآن  971 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

-15:00 معاص  حدیث   مطالعات شنایس جریان

16:30 

 )ادغام با قم( والیثر  مریم استاد 

 حدیث 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 

207 
 (2)قرآن در  اجتماغ   اخالق

 دولثر  محمد  استاد 

 981 اجتماغ تفسیر  ارشد 

 

 قرآن در  اجتماغ   هنجارهاي و  ها ارزش

 دولثر  محمد  استاد 

 981 اجتماغ تفسیر  ارشد 

 البالغه نهج بر  تاکيد  با  الحديث فقه

 طباطبان   محمدکاظم استاد 

ی  981 متون و  قرآن دکیر

 حدیث   و  قرآنی  های دانش هندسه

یعثر  حامد  استاد   نیاش شر

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

208 
 مقدمانر  تجوید  و  روانخوانی  / 1 صف

 )ادغام با قم(نجیبه قدیانی  استاد 

 991 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

 )ادغام با قم( قرآن تروی    ج و  آموزش های مهارت

 فشاریک جعفری ندا  استاد 

 حدیث / قرآن  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

ی رضوی رسول استاد  اسالیم   تمدن و  فرهنگ  دکیر

ک کالس  981 متون و  قرآن / اخالق  مشیر

 ارشد  شهیدی هللا روح استاد  (2)قرآن در  جامعه

  981 اجتماغ تفسیر 

  کارشنایس قدیانی  نجیبه استاد  مقدمانر  تجوید  و  روانخوانی 

  991 حدیث و  قرآن علوم

  کارشنایس جعفری محمد  رسول استاد  تفسیر  مقدمات و  اصول

 ب/ الف 981 حدیث و  قرآن علوم

   تفسیر 
ی راد مهدوی محمدعیل استاد  قرآن تطبيفر  دکیر

ک کالس  991 متون و  قرآن / اخالق  مشیر

زان   پوران استاد  حدیث دانش  علوم ارشد  میر

ک کالس  991 عقاید  و  کالم  / شنایس شیعه / حدیث و  قرآن  مشیر

 قرآن تروی    ج و  آموزش های مهارت

 قم()ادغام با  فشاریک جعفری ندا  استاد 

 حدیث / قرآن  961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

  

قه
طب

م 
دو
ی 

 

301      

302    

 فلسفی  و  عقیل اخالق

 نیا سبحانی  محمدتفر  استاد 

ی  981 اخالق دکیر

 

303      

304      

305      

306      

307      

308 
ی  دیدگاه از  حدیث شناخت مبانی   فریقیر

 مجلیس زینب استاد 

 حدیث 961 حدیث و  قرآن علوم  کارشنایس

    

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزیسر 
) ی  )زیرزمیر

 
     

 


