
 9 از     1 صفحه 

 

 به نام خدا
 

 982سال ات دروس ارائه شده در نیمفهرست مشخص
 در مرکز آموزش الکترونیکی

 برای دانشجویان متقاضی میهان در آن مرکز
 

 ها اضافه شد.( آزمون زمان:  16/11/98)به روز رسانی شده در تاریخ 

 
 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/03/24 علی تیمورنژاد 2 9823091 1315091011 (1روانی)شناسیآسیب گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  1

 14:30 1399/03/27 حمزه عبدی  2 9823121 1315090512 (2حدیث و روانشناسی ) گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  2

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 1 9823045 1315091010 دانش حدیث گرا(ی)گرایش مثبتروانشناسی اسالم ارشد  3

 14:30 1399/04/05 زاده توکلیمحمدرضا حسن 2 9823123 1315090509 روابط مثبت گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  4

 14:30 1399/04/03 ابوذر اسدپور 2 9823093 1315090501 روانشناسی دین گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  5

 14:30 1399/03/26 علی تیمورنژاد 2 9823124 1315090503 روش تحقیق پیشرفته گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  6

 14:30 1399/03/29 عباس پسندیده 2 9823094 1315090711 روش فهم روانشناختی متون دینی گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  7

 14:30 1399/03/31 علیرضا فاضلی مهرآبادی 2 9823125 1315090505 سالمت و شادکامی گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  8

 14:30 1399/03/25 بدی حمزه ع 2 9823122 1315090514 ((2گرا )درمانی مثبتسمینار )بازسازی مثبت، مشاوره و روان گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  9

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1315090517 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  10

 14:30 1399/04/09 در انتظار اعالم گروه 2 9823148 1315090518 ( )جایگزین پایان نامه(2متن پژوهی ) گرا(روانشناسی اسالمی)گرایش مثبت ارشد  11

 14:30 1399/03/24 احمد غالمعلی 2 9823041 1301010504 شناسی حدیثآسیب علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  12

 14:30 1399/03/26 ناصر حیدرزاده  2 9823029 1301010506 بررسی تطبیقی منابع رجالی علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  13

 14:30 1399/03/31 بهاییمحمدمجید شیخ 2 9823030 1301010703 تاریخ تفسیر علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  14

 14:30 1399/03/29 زاده مسعود حسن 2 9823032 1301010512 (1تفسیر اثری) علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  15

 14:30 1399/04/02 محمد باقری صدر  2 9823033 1301010510 (2ی )تفسیر موضوع علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  16

 14:30 1399/04/03 مریم والیتی کبابیان 2 9823044 1301010501 حوزه ها و مکاتب حدیثی علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  17

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1301011020 دانش حدیث علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  18

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2معادل  0 9823045 1301011018 دانش حدیث علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  19

 14:30 1399/04/04 زاده مسعود حسن 2 9823034 1301010704 روش های تفسیری علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  20

 14:30 1399/04/05 دوست خلج مجتبی وظیفه 2 9823049 1301010502 ی جرح و تعدیلمبان علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  21

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1301010517 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  22

 14:30 1399/04/01 در انتظار اعالم گروه 2 9823143 1301010518 ( )جایگزین پایان نامه(2ن پژوهی )مت علوم حدیث گرایش تفسیراثری ارشد  23

 14:30 1399/04/03 مریم والیتی کبابیان 2 9823044 1301020503  های حدیثها و مكتبحوزه علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  24



 9 از     2 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1301021016 دانش حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  25

 14:30 1399/03/24 زادهسیدعلی حسینی 2 9823035 1301020510  عدل الهی در قرآن و حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  26

 14:30 1399/03/26 شعبان نصرتی  2 9823036 1301020508  علم و معرفت در قرآن و حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  27

 14:30 1399/04/08 محمدهادی مالزاده 2 9823037 1301020710 فلسفه )تاریخ فلسفه( علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  28

 14:30 1399/04/05 دوست خلج مجتبی وظیفه 2 9823049 1301020504 مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  29

 14:30 1399/03/29 شعبان نصرتی  2 9823038 1301020502 (2مبانی فهم حدیث ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  30

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1301020518 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  31

 14:30 1399/04/01 محمد رنجبر حسینی  2 9823144 1301020519 ( )جایگزین پایان نامه(2متن پژوهی ) علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  32

 14:30 1399/04/01 محمدمهدی کرباسچی 2 9823039 1301020511  نبوت و رسالت در قرآن و حدیث علوم حدیث گرایش کالم و عقاید ارشد  33

 14:30 1399/04/08 سیدعباس حسینی باقرآبادی 2 9823040 1301030513 البالغهاخالق و تربیت در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  34

 14:30 1399/03/24 احمد غالمعلی 2 9823041 1301030504 آسیب شناسی حدیث البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  35

 14:30 1399/03/26 ناصر حیدرزاده   2 9823029 1301030506 بررسی تطبیقی منابع رجالی البالغهایش نهجعلوم حدیث گر ارشد  36

 14:30 1399/04/03 مریم والیتی کبابیان 2 9823044 1301030501 ها و مکاتب حدیثیحوزه البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  37

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1301031023 دانش حدیث البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  38

 14:30 1399/03/27 اکبر فراتیعلی 2 9823046 1301030704 البالغهعلوم بالغی در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  39

 14:30 1399/03/29 خواهاحمد ربانی 2 9823047 1301030703 شناسی نهج البالغهقرائت متن و واژه البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  40

 14:30 1399/03/31 محمد رنجبر حسینی  2 9823048 1301030508 (1البالغه )مباحث اعتقادی در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  41

 14:30 1399/04/05 دوست خلج مجتبی وظیفه 2 9823049 1301030502 مبانی جرح و تعدیل البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  42

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1301030517 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  43

 14:30 1399/04/09 ر انتظار اعالم گروهد 2 9823142 1301030518 ( )جایگزین پایان نامه(2متن پژوهی ) البالغهعلوم حدیث گرایش نهج ارشد  44

 14:30 1399/03/31 بهاییمحمدمجید شیخ 2 9823030 1321131002 تاریخ تحلیلی تفسیر علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشد  45

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1321131006 دانش حدیث علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشد  46

 14:30 1399/04/04 زاده مسعود حسن 2 9823034 1321130501 های تفسیریو گرایش روش رآن گرایش مستشرقانعلوم ق  ارشد  47

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1321130518 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) علوم قرآن گرایش مستشرقان  ارشد  48

 14:30 1399/03/29 زاده مسعود حسن 2 9823063 1305000504 (1تفسیر قرآن ) قرآن و حدیثعلوم  ارشد  49

 14:30 1399/03/29 زاده مسعود حسن 2 9823063 1319000503 (1تفسیر قرآن کریم ) علوم قرآن و حدیث ارشد  50

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2معادل  0 9823045 1305001008 دانش حدیث علوم قرآن و حدیث ارشد  51

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1305001010 دانش حدیث علوم قرآن و حدیث ارشد  52

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1319001004 دانش حدیث علوم قرآن و حدیث ارشد  53

 14:30 1399/04/04 زاده حسن مسعود 2 9823034 1305000508 روشهای تفسیری علوم قرآن و حدیث ارشد  54

 14:30 1399/03/24 اسماعیل اثباتی 2 9823064 1319000510 علم رجال علوم قرآن و حدیث ارشد  55



 9 از     3 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/03/24 اسماعیل اثباتی 2 9823064 1305000701 علم رجال علوم قرآن و حدیث ارشد  56

 14:30 1399/03/31 محسن عطاءاله 2 9823065 1319000506 (1علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث ارشد  57

 14:30 1399/03/31 محسن عطاءاله  2 9823065 1305000501 (1علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث ارشد  58

 14:30 1399/03/26 سیدحمید حسینی   2 9823066 1319000509 فقه الحدیث علوم قرآن و حدیث ارشد  59

 14:30 1399/03/26 سیدحمید حسینی  2 9823066 1305000511 فقه الحدیث علوم قرآن و حدیث ارشد  60

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1305000517 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) علوم قرآن و حدیث ارشد  61

 14:30 1399/04/09 در انتظار اعالم گروه 2 9823145 1305000518 ( )جایگزین پایان نامه(2متن پژوهی ) علوم قرآن و حدیث ارشد  62

 14:30 1399/04/02 رضا میرابوالحسنی  2 9823146 1319001003 متن خوانی عربی علوم قرآن و حدیث ارشد  63

 14:30 1399/03/26 باف دولتیمحمد پارچه 2 9823154 1302150510 (1اخالق اجتماعی در قرآن ) یعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماع ارشد  64

 14:30 1399/03/24 احمدرضا تحیّری 2 9823153 1302150502 (2تفسیر اجتماعی ) یعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماع ارشد  65

 14:30 1399/04/01 محمد مرادی  2 9823155 1302150503 (1جامعه در قرآن ) یعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماع ارشد  66

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1302151006 دانش حدیث یو معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماععلوم  ارشد  67

 14:30 1399/04/05 سیدحسین فخر زارع 2 9823156 1302150506 عدالت و آزادی در قرآن  یعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماع ارشد  68

 14:30 1399/04/03 جلیل پروین 2 9823158 1302151002 فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن  اجتماعیعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر  ارشد  69

 14:30 1399/03/29 محمدرضا ضمیری 2 9823157 1302151001 شناسیهای جامعهنظریه یعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماع ارشد  70

 14:30 1399/03/29 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9823086 1306001005 آشنایی با حقوق جزا فقه و مبانی حقوق ارشد  71

 14:30 1399/04/08 رادزینب مجلسی 2 9823045 1306001008 دانش حدیث فقه و مبانی حقوق ارشد  72

 14:30 1399/04/01 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9823087 1306001007 نویسینامهروش تحقیق و پایان فقه و مبانی حقوق ارشد  73

 14:30 1399/03/25 الدین ربانی حسام 4 9823119 1306000509 (2فقه استداللی ) فقه و مبانی حقوق ارشد  74

 14:30 1399/04/03 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9823120 1306000511 فقه تطبیقی فقه و مبانی حقوق ارشد  75

 14:30 1399/04/05 اهلل فهیمیعزیز 2 9823089 1306000506 (1قواعد فقه ) فقه و مبانی حقوق ارشد  76

 14:30 1399/03/27 الدین ربانی حسام 2 9823090 1306000504 (2مباحث اصول ) فقه و مبانی حقوق ارشد  77

 14:30 1399/04/07 مهدی غالمعلی 2 9823019 1306000513 (1ن حدیثی )( )جایگزین پایان نامه(ـ قرائت و درک متو1متن پژوهی ) فقه و مبانی حقوق ارشد  78

 14:30 1399/04/09 محمد رنجبر حسینی  2 9823147 1306000514 ( )جایگزین پایان نامه(2متن پژوهی ) فقه و مبانی حقوق ارشد  79

 10:30 1399/03/31 محمود خلیلیان 2 9822095 1225000401 احساس و ادراک روانشناسی کارشناسی  80

 8:30 1399/03/29 مرتضی حائری شیرازی 2 9822002 1225000301 اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم( روانشناسی کارشناسی  81

 14:30 1399/04/01 رسول احمدی 2 9822021 1225000303 )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی روانشناسی کارشناسی  82

 10:30 1399/04/08 رسول مظهر قراملکی  2 9822052 1225000304 انقالب اسالمی روانشناسی کارشناسی  83

 8:30 1399/04/09 محمد شمس 2 9822117 1225000402 انگیزش و هیجان روانشناسی سیکارشنا  84

 14:30 1399/03/27 زادهحسن یوسف 2 9822114 1225000502 آسیب شناسی اجتماعی روانشناسی کارشناسی  85

 10:30 1399/03/31 علی تیمورنژاد 2 9822118 1225000403 (1آسیب شناسی روانی ) روانشناسی کارشناسی  86

 10:30 1399/03/27 محمدصادق عباسی آغوی 2 9822141 1225000405 آشنایی با فلسفه اسالمی روانشناسی کارشناسی  87

 10:30 1399/03/25 نوید خاکبازان 3 9822096 1225000406 آمار استنباطی روانشناسی کارشناسی  88



 9 از     4 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 10:30 1399/03/26 محمد جودکی  2 9822053 1225000305 تاریخ تحلیلی صدر اسالم روانشناسی کارشناسی  89

 10:30 1399/03/29 اهلل نورینجیب 2 9822097 1225000410 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن روانشناسی کارشناسی  90

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1225000306 تربیت بدنی روانشناسی کارشناسی  91

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی  2 9822012 1225000310 جمعیتدانش خانواده و  روانشناسی کارشناسی  92

 8:30 1399/03/25 محمد غالمپور 2 9822113 1225000411 روان سنجی روانشناسی کارشناسی  93

 10:30 1399/04/02 ابوذر اسدپور 2 9822098 1225000412 روانشناسی اجتماعی روانشناسی کارشناسی  94

 10:30 1399/04/04 حمزه عبدی  2 9822099 1225000415 (1وانشناسی تحولی )ر روانشناسی کارشناسی  95

 8:30 1399/04/03 ابوذر اسدپور 2 9822092 1225000418 روانشناسی دین روانشناسی کارشناسی  96

 8:30 1399/04/05 نصیر عابدینی 2 9822112 1225000419 روانشناسی شخصیت روانشناسی کارشناسی  97

 8:30 1399/04/07 محمدحسین امینی 2 9822116 1225000420 روانشناسی شناختی ناسیروانش کارشناسی  98

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1225000311 زبان انگلیسی روانشناسی کارشناسی  99

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1225000312 زبان فارسی روانشناسی کارشناسی  100

 8:30 1399/03/29 حسین کارسازی 2 9822115 1225000426 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی انشناسیرو کارشناسی  101

 10:30 1399/04/07 حمزه عبدی  2 9822100 1225000428 2مباحث اساسي در روانشناسي روانشناسی کارشناسی  102

 10:30 1399/04/09 حمد شمسم 2 9822101 1225000431 (1متون روانشناسی به انگلیسی ) روانشناسی کارشناسی  103

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1225000308 (1ورزش ) روانشناسی کارشناسی  104

 10:30 1399/04/05 حیدر مسجدی  2 9822001 1201000520 اختالف حدیث  علوم حدیث کارشناسی  105

 8:30 1399/03/29 مرتضی حائری شیرازی 2 9822002 1201000402 اخالق   علوم حدیث کارشناسی  106

 8:30 1399/04/01 رادزینب مجلسی 2 9822079 1201000503 اصطالحات حدیثی  علوم حدیث کارشناسی  107

 14:30 1399/03/24 مهدی جعفری 2 9822003 1201000422 ( 1اصول فقه ) علوم حدیث کارشناسی  108

 8:30 1399/03/27 قراملکی رسول مظهر  2 9822072 1201000439 اعراب قرآن و حدیث علوم حدیث کارشناسی  109

 10:30 1399/04/08 رسول مظهر قراملکی  2 9822052 1201000101 انقالب اسالمی علوم حدیث کارشناسی  110

 10:30 1399/04/03 محمدهادی قندهاری  2 9822004 1201000415 آشنایی با ادیان توحیدی  علوم حدیث کارشناسی  111

 8:30 1399/03/27 محمد جودکی  2 9822005 1201000404 (1تاریخ تشیع ) علوم حدیث کارشناسی  112

 8:30 1399/04/02 فاطمه دانشی 2 9822006 1201000501 (1تاریخ حدیث شیعه )  علوم حدیث کارشناسی  113

 8:30 1399/04/08 مریم والیتی کبابیان 2 9822007 1201000502 (2تاریخ حدیث شیعه )  علوم حدیث کارشناسی  114

 8:30 1399/04/09 محمد جودکی  2 9822008 1201000403 تاریخ عصر بعثت  ثعلوم حدی کارشناسی  115

 8:30 1399/03/24 معصومه کهندل 2 9822009 12010000704 تجوید و آواشناسی علوم حدیث کارشناسی  116

 8:30 1399/03/24 معصومه کهندل 0 9822009 1201000441 تجوید و آواشناسی علوم حدیث کارشناسی  117

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1201000312 تربیت بدنی لوم حدیثع کارشناسی  118

 14:30 1399/03/31 ناصر حیدرزاده  2 9822011 1201000509 توثیق و تضعیف  علوم حدیث کارشناسی  119



 9 از     5 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/03/31 ناصر حیدرزاده  2 9822011 1201000510 توثیقات عام وخاص  علوم حدیث کارشناسی  120

 14:30 1399/03/31 ناصر حیدرزاده  2 9822011 1201000529 توثیقات عام وخاص  علوم حدیث رشناسیکا  121

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی  2 9822012 1201000309 دانش خانواده و جمعیت علوم حدیث کارشناسی  122

 8:30 1399/04/07 سیدحمید حسینی 2 9822013 1201000444 روش تحقیق  علوم حدیث کارشناسی  123

 8:30 1399/03/25 علی فدایی 2 9822014 1201000407 (1زبان تخصصی )  علوم حدیث کارشناسی  124

 8:30 1399/03/31 محمدرضا صفوی 2 9822015 1201000408 (2زبان تخصصی )  علوم حدیث کارشناسی  125

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1201000301 زبان خارجی علوم حدیث کارشناسی  126

 8:30 1399/04/07 محمد جودکی  2 9822016 1201000406 سیره پیشوایان دینی علوم حدیث کارشناسی  127

 8:30 1399/03/26 محمد باقری اشعری 2 9822057 1201000426 (1صرف عربی ) علوم حدیث کارشناسی  128

 10:30 1399/04/09 خ بهاییمحمدمجید شی 2 9822058 1201000427 (2صرف عربی )  علوم حدیث کارشناسی  129

 14:30 1399/04/05 رسول مظهر قراملکی  2 9822017 1201000432 (2علوم بالغی ) علوم حدیث کارشناسی  130

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1201000302 فارسی علوم حدیث کارشناسی  131

 14:30 1399/04/02 محمدهادی قندهاری  2 9822022 1201000447 (5کالم و عقاید ) علوم حدیث کارشناسی  132

 14:30 1399/04/03 فاطمه رضایت  2 9822023 1201000521 مشكل الحدیث  علوم حدیث کارشناسی  133

 8:30 1399/04/03 مهدیه محمدی 1 9822024 1201000434 (1مكالمه عربی)  علوم حدیث کارشناسی  134

 8:30 1399/04/04 عذرا جعفری موحد 2 9822026 1201000410 (1منطق )  علوم حدیث کارشناسی  135

 14:30 1399/03/29 مهدی نصرتیان اهور 2 9822027 1201000411 (2منطق ) علوم حدیث کارشناسی  136

 8:30 1399/03/31 بهایی  محمدمجید شیخ 2 9822139 1201000450 (1نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  137

 8:30 1399/04/05 سادات خبیریحوریه 2 9822140 1201000451 (2نحو عربی )  علوم حدیث کارشناسی  138

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1201000313 (1ورزش ) علوم حدیث کارشناسی  139

 10:30 1399/04/05 حیدر مسجدی  2 9822001 1224000505 اختالف الحدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  140

 8:30 1399/04/02 علی صفری 2 9822152 1219000511 تفسیراصول و مقدمات  علوم قرآن و حدیث کارشناسی  141

 10:30 1399/04/08 رسول مظهر قراملکی  2 9822052 1219000306 انقالب اسالمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  142

 10:30 1399/04/03 محمدهادی قندهاری  2 9822004 1219000411 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  143

 10:30 1399/04/03 احمد غالمعلی 2 9822105 1219000526 آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات علوم قرآن و حدیث کارشناسی  144

 14:30 1399/03/27 منوچهریفرامرز حاج 2 9822108 1224000512 آیین نگارش متون علمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  145

 10:30 1399/03/26 محمد جودکی  2 9822053 1219000410 تاریخ تحلیلی اسالم ن و حدیثعلوم قرآ کارشناسی  146

 10:30 1399/03/24 زهرا مومیوند 2 9822050 1219000519 تاریخ حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  147

 10:30 1399/03/26 مهدی غالمعلی 2 9822106 1224000517 تحقیق موضوعی در حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  148

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1219000303 تربیت بدنی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  149

 14:30 1399/03/29 زاده بغدادآبادمنیره دهقانی 4 9822054 1219000512 (1تفسیر ترتیبی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  150



 9 از     6 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/04/07 حمید مروجی طبسی 2 9822068 1219000515 (1عی قرآن )تفسیر موضو علوم قرآن و حدیث کارشناسی  151

 14:30 1399/04/07 پور مهدی رضوانی 2 9822069 1219000516 (2تفسیر موضوعی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  152

 14:30 1399/03/31 ناصر حیدرزاده  2 9822011 1224000502 توثیق و تضعیف علوم قرآن و حدیث کارشناسی  153

 10:30 1399/03/24 سیداکبر موسوی تنیانی 2 9822042 1224000508 جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر علوم قرآن و حدیث کارشناسی  154

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی  2 9822012 1219000305 دانش خانواده و جمعیت علوم قرآن و حدیث کارشناسی  155

 8:30 1399/03/26 مهدی غالمعلی 2 9822055 1224000515 رابطه قرآن و سنت و حدیثعلوم قرآن  کارشناسی  156

 8:30 1399/03/24 معصومه کهندل 3 9822009 1219000701 روانخوانی و تجوید مقدماتی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  157

 8:30 1399/04/07 سیدحمید حسینی 2 9822013 1219000413 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  158

 10:30 1399/04/07 در انتظار اعالم گروه 2 9822103 1224000509 ایروش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی  159

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1219000302 زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  160

 8:30 1399/03/25 علی فدایی 2 9822014 1219000501 زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث یکارشناس  161

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1219000301 زبان فارسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  162

 8:30 1399/03/26 محمد باقری اشعری 2 9822057 1219000403 (1صرف کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  163

 10:30 1399/04/09 نازی قنبری پریخانی  2 9822058 1219000404 (2صرف کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  164

 14:30 1399/04/05 رسول مظهر قراملکی  2 9822017 1219000518 (2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  165

 8:30 1399/04/09 وحید نوذری 2 9822059 1219000505 ( ) وحی ، نزول (1علوم قرآنی ) حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی  166

 10:30 1399/04/07 رضا میرابوالحسنی  2 9822111 1219000506 ( )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  167

 14:30 1399/04/09 مهدیه دهقانی 2 9822107 1219000507 به، نسخ(دنی، اسباب نزول، محکم و متشا( )مکی و م3علوم قرآنی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  168

 8:30 1399/03/24 بهایی محمدوحید شیخ 2 9822060 1219000523 (2فقه الحدیث ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  169

 14:30 1399/03/25 ادی مسعودی عبداله 2 9822109 1224000516 4فقه الحدیث  علوم قرآن و حدیث کارشناسی  170

 8:30 1399/04/05 رضا میرابوالحسنی  2 9822110 1219000503 (2قرائت و ترجمه متون تخصصی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  171

 14:30 1399/03/29 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9822061 1219000409 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  172

 8:30 1399/03/31 محمدرضا صفوی 2 9822015 1224000511 متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی علوم قرآن و حدیث کارشناسی  173

 10:30 1399/03/29 نیاعلی حسن 1 9822104 1224000510 مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان علوم قرآن و حدیث کارشناسی  174

 14:30 1399/04/03 فاطمه رضایت  2 9822023 1224000504 مشکل الحدیث علوم قرآن و حدیث یکارشناس  175

 8:30 1399/04/01 رادزینب مجلسی 2 9822079 1219000521 مصطلح الحدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی  176

 10:30 1399/04/01 رضا میرابوالحسنی  2 9822070 1219000504 مفردات قرآن علوم قرآن و حدیث کارشناسی  177

 10:30 1399/04/01 ندا جعفری فشارکی 2 9822102 1219000412 مهارت های آموزش و ترویج قرآن علوم قرآن و حدیث کارشناسی  178

 10:30 1399/03/29 رضا میرابوالحسنی  4 9822062 1219000405 (1نحو کاربردی ) علوم قرآن و حدیث کارشناسی  179

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1219000307 (1رزش )و علوم قرآن و حدیث کارشناسی  180

 8:30 1399/03/29 مرتضی حائری شیرازی 2 9822002 1202000402 اخالق   علوم و معارف قرآن کارشناسی  181



 9 از     7 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 14:30 1399/03/24 مهدی جعفری 2 9822003 1202000422 ( 1اصول فقه ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  182

 8:30 1399/03/27 رسول مظهر قراملکی  2 9822072 1202000439 اعراب قرآن  معارف قرآنعلوم و  کارشناسی  183

 10:30 1399/04/08 رسول مظهر قراملکی  2 9822052 1202000101 انقالب اسالمی علوم و معارف قرآن کارشناسی  184

 10:30 1399/04/03 دهادی قندهاری محم 2 9822004 1202000414 آشنایی با ادیان توحیدی  علوم و معارف قرآن کارشناسی  185

 8:30 1399/04/07 رسول مظهر قراملکی  2 9822067 1202000511 بالغت قرآن علوم و معارف قرآن کارشناسی  186

 10:30 1399/03/24 زهرا مومیوند 2 9822050 1202000418 تاریخ حدیث علوم و معارف قرآن کارشناسی  187

 8:30 1399/04/09 محمد جودکی 2 9822008 1202000403 ر بعثت تاریخ عص علوم و معارف قرآن کارشناسی  188

 8:30 1399/03/24 معصومه کهندل 0 9822009 1202000441 تجوید و آواشناسی علوم و معارف قرآن کارشناسی  189

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1202000311 تربیت بدنی علوم و معارف قرآن کارشناسی  190

 14:30 1399/04/07 حمید مروجی طبسی 2 9822068 1202000519 (2تفسیر موضوعی ) وم و معارف قرآنعل کارشناسی  191

 14:30 1399/04/07 پور مهدی رضوانی 2 9822069 1202000520 (3تفسیر موضوعی ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  192

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی  2 9822012 1202000308 دانش خانواده و جمعیت علوم و معارف قرآن کارشناسی  193

 8:30 1399/04/07 سیدحمید حسینی 2 9822013 1202000401 روش تحقیق  علوم و معارف قرآن کارشناسی  194

 8:30 1399/03/25 علی فدایی 2 9822014 1202000407 (1زبان تخصصی )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  195

 8:30 1399/03/31 محمدرضا صفوی 2 9822015 1202000408 (2تخصصی ) زبان  علوم و معارف قرآن کارشناسی  196

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1202000301 زبان خارجی علوم و معارف قرآن کارشناسی  197

 8:30 1399/04/07 محمد جودکی  2 9822016 1202000405 سیره پیشوایان دینی علوم و معارف قرآن کارشناسی  198

 14:30 1399/04/05 رسول مظهر قراملکی  2 9822017 1202000432 (2علوم بالغی ) علوم و معارف قرآن اسیکارشن  199

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1202000302 فارسی علوم و معارف قرآن کارشناسی  200

 8:30 1399/04/09 رتی شعبان نص 2 9822020 1202000411 (1كالم و عقاید ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  201

 14:30 1399/04/02 محمدهادی قندهاری  2 9822022 1202000413 (3كالم و عقاید )  علوم و معارف قرآن کارشناسی  202

 8:30 1399/04/01 رادزینب مجلسی 2 9822079 1202000417 مصطلحات حدیثی علوم و معارف قرآن کارشناسی  203

 10:30 1399/04/01 رضا میرابوالحسنی  2 9822070 1202000522 رآنمفردات ق علوم و معارف قرآن کارشناسی  204

 8:30 1399/04/03 مهدیه محمدی 1 9822024 1202000434 (1مكالمه عربی)  علوم و معارف قرآن کارشناسی  205

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1202000312 (1ورزش ) علوم و معارف قرآن کارشناسی  206

 8:30 1399/03/24 سادات خبیریحوریه 4 9822150 1227000401 (1ادبیات عرب ) وق اسالمی فقه و حق کارشناسی  207

 10:30 1399/03/25 نازی قنبری پریخانی  3 9822071 1203000402 (2ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  208

 10:30 1399/03/25 نبری پریخانی نازی ق 4 9822071 1227000402 (2ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  209

 8:30 1399/03/27 رسول مظهر قراملکی  2 9822072 1203000403 ( صرف و نحو کاربردی3ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  210

 8:30 1399/04/07 رسول مظهر قراملکی  2 9822067 1203000404 ( )علوم بالغت(4ادبیات عرب ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  211

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1203000313 ادبیات فارسی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  212



 9 از     8 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 8:30 1399/03/26 فردحسین صادقی 3 9822018 1227000306 ادبیات فارسی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  213

 8:30 1399/04/09 مهدی جعفری  3 9822136 1203000501 (1اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  214

 10:30 1399/03/29 در انتظار اعالم گروه 4 9822160 1227000501 (1اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  215

 14:30 1399/03/25 مهدی جعفری  3 9822135 1203000502 (2اصول فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  216

 14:30 1399/03/31 مهدی جعفری  3 9822131 1203000504 (4اصول فقه ) میفقه و حقوق اسال  کارشناسی  217

 14:30 1399/04/08 محمدمهدی رحیمی 2 9822133 1203000529 آیین دادرسی کیفری فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  218

 8:30 1399/03/24 عباس بنایی  2 9822129 1203000528 آئین دادرسی مدنی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  219

 10:30 1399/04/04 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9822073 1203000516 تاریخ فقه و فقها فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  220

 10:30 1399/04/04 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9822073 1227000516 تاریخ فقه و فقها فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  221

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1203000310 یت بدنیترب فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  222

 8:30 1399/04/05 حمیدرضا جلیلی 1 9822010 1227000303 تربیت بدنی  فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  223

 8:30 1399/03/29 مرتضی حائری شیرازی 2 9822002 1203000307 تعلیم و تربیت اسالمی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  224

 8:30 1399/03/29 مرتضی حائری شیرازی 2 9822002 1227000301 تعلیم و تربیت اسالمی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  225

 8:30 1399/03/29 تبار مرتضی صفری 2 9822128 1203000523 حقوق بین الملل خصوصی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  226

 8:30 1399/03/27 محمدمهدی معصومی 2 9822127 1203000522 (2)حقوق تجارت  فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  227

 8:30 1399/03/27 احمدعلی رخی  2 9822075 1203000526 (1حقوق جزای اختصاصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  228

 8:30 1399/03/29 احمدعلی رخی  2 9822076 1203000525 حقوق جزای عمومی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  229

 10:30 1399/04/02 عباس بنایی  2 9822151 1227000519 (1حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  230

 8:30 1399/03/31 عباس بنایی  2 9822077 1203000519 (2حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  231

 8:30 1399/03/29 بنایی عباس  2 9822078 1203000520 (3حقوق مدنی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  232

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی  2 9822012 1203000308 دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  233

 14:30 1399/04/04 رسول مظهر قراملکی 2 9822012 1227000302 دانش خانواده و جمعیت فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  234

 8:30 1399/04/01 رادزینب مجلسی 2 9822079 1203000419 درایه الحدیث حقوق اسالمیفقه و   کارشناسی  235

 8:30 1399/04/01 رادزینب مجلسی 2 9822079 1227000411 درایه الحدیث فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  236

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1203000312 زبان انگلیسی عمومی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  237

 10:30 1399/03/27 محمدرضا صفوی 3 9822056 1227000305 زبان انگلیسی عمومی  فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  238

 8:30 1399/03/25 علی فدایی 2 9822014 1203000415 (1زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  239

 8:30 1399/03/31 محمدرضا صفوی 2 9822015 1203000416 (2زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  240

 14:30 1399/03/24 دکتر کریمی 2 9822132 1203000533 (4زبان تخصصی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  241

 10:30 1399/04/07 علیرضا سرمدی 4 9822149 1227000505 (1فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  242

 8:30 1399/04/02 علیرضا سرمدی 3 9822080 1203000507 (2فقه ) المیفقه و حقوق اس  کارشناسی  243



 9 از     9 صفحه 

 

 تاریخ  استاد واحد کد ارائه کد درس عنوان درس رشته/ گرایش مقطع ردیف
 آزمون

 ساعت 
 آزمون

 8:30 1399/04/04 مهدی نصرتیان اهور 3 9822081 1203000508 (3فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  244

 8:30 1399/04/02 احمد کریمی  3 9822082 1203000509 (4فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  245

 8:30 1399/04/04 احمد کریمی  3 9822083 1203000510 (5فقه ) قه و حقوق اسالمیف  کارشناسی  246

 14:30 1399/03/26 مهدی جعفری 3 9822130 1203000512 (7فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  247

 14:30 1399/03/29 الدین ربانی حسام 3 9822134 1203000513 (8فقه ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  248

 8:30 1399/04/03 ابراهیم شفیعی سروستانی 2 9822088 1203000515 فقه تطبیقی فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  249

 8:30 1399/04/08 محمد رکعی 3 9822126 1203000408 (2فلسفه اسالمی ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  250

 8:30 1399/04/09 بان نصرتی شع 2 9822020 1203000409 (1کالم ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  251

 14:30 1399/04/02 محمدهادی قندهاری  2 9822022 1203000411 ( عدل و معاد3کالم ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  252

 8:30 1399/04/01 در انتظار اعالم گروه 3 9822137 1227000406 مبانی اصول فقه فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  253

 8:30 1399/04/08 در انتظار اعالم گروه 2 9822084 1203000420 مقدمه علم حقوق وق اسالمیفقه و حق  کارشناسی  254

 8:30 1399/04/08 در انتظار اعالم گروه 2 9822084 1227000405 مقدمه علم حقوق فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  255

 8:30 1399/04/07 الزادهمحمدهادی م 3 9822085 1203000406 (2منطق ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  256

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1203000314 (1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  257

 درس عملی درس عملی ندارد 1 9822028 1227000307 (1ورزش ) فقه و حقوق اسالمی  کارشناسی  258
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