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 به نام خدا

ونییک  فهرست دروس ارائه شده در مرکز آموزش الکتر

 برای دانشجویان متقاضی میهمان شدن در آن مرکز

 992در نیم سال 

ندگان واحد  عنوان درس کد ارائه کد درس ورودی رشته / گرایش مقطع  ردیف  ساعت  تاری    خ آزمون  استاد ارائه گیر
 آزمون 

 و مفاهیم( 9922174 1225000301 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  1
ی
ازی 971ورودی  2 اخالق اسالیم )مبان  9:00 00/04/03 مرتضی حائری شتر

  9922010 1225000306 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  2
ی
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل 971ورودی  1 تربیت بدن

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک 971ورودی  2 دانش خانواده و جمعیت 9922014 1225000310 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  3

ی  971ورودی  3 زبان فاریس 9922019 1225000312 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  4 یفحسیر  11:00 00/04/01 پورشر

یفی اسدی ملفه 971ورودی  2 تاری    خ تحلییل صدر اسالم 9922054 1225000305 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  5  11:00 00/03/27 زینب شر

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی 971ورودی  3 زبان انگلییس 9922055 1225000311 ورودی متناظر ندارد روانشنایس کارشنایس  6

 14:00 00/03/24 سیدشهاب الجوردی 971ورودی  2 انقالب اسالیم 9922053 1225000304 971 روانشنایس کارشنایس  7

   971ورودی  2 (2روانشنایس کودکان با نیازهای ویژه ) 9922124 1225000514 971 روانشنایس کارشنایس  8
ی
 9:00 00/03/19 آقاجان

 9:00 00/03/22 محمد  غالمپور 971ورودی  2 (1آزمون های روانشناختر ) 9922125 1225000504 971 روانشنایس کارشنایس  9

( 9922126 1225000807 971 روانشنایس کارشنایس  10
ی

س )تنیدگ  9:00 00/03/26 امیتی  971ورودی  2 مدیریت استر

  9922127 1225000518 971 روانشنایس کارشنایس  11
ی
 9:00 00/03/29 نصتر عابدیتی  971ورودی  2 نظریه های مشاوره و روان درمان

ی ایراندوست 971ورودی  2 فلسفه علم روانشنایس 9922128 1225000424 971 روانشنایس کارشنایس  12  9:00 00/04/01 محمدحسیر

 9:00 00/04/03 فرزاد صیادی 971ورودی  2 (2آموزه های روانشناختر در قرآن و حدیث ) 9922129 1225000409 971 روانشنایس کارشنایس  13

  971ورودی  2 روانشنایس و مشاوره خانواده 9922130 1225000515 971 روانشنایس کارشنایس  14
ی

 9:00 00/04/05 مهدی زاریع کچوسنیک

 9:00 00/04/07 هللا صفریحجت 971ورودی  2 روانشنایس جنسیت 9922131 1225000806 971 روانشنایس کارشنایس  15

 14:00 00/03/23 رسول  احمدی   971ورودی  2 ( )نبوت و امامت(2اندیشه اسالیم ) 9922023 1225000303 981 روانشنایس کارشنایس  16

 14:00 00/03/20 ابوذر اسدهللا پور 971ورودی  2 روانشنایس دین 9922086 1225000418 981 روانشنایس کارشنایس  17

ش و هیجان 9922092 1225000402 981 روانشنایس کارشنایس  18 ی  14:00 00/03/18 محمد شمس 971ورودی  2 انگتر

 14:00 00/03/26 نوید خاکبازان 971ورودی  2 کاربرد کامپیوتر در روانشنایس 9922097 1225000426 981 روانشنایس کارشنایس  19

 14:00 00/03/29 نصتر عابدیتی  971ورودی  2 روانشنایس شخصیت 9922132 1225000419 981 روانشنایس کارشنایس  20

 14:00 00/03/31 محمد  غالمپور 971ورودی  2 روان سنج   9922133 1225000411 981 روانشنایس کارشنایس  21

 14:00 00/04/02 زاده اربطحسن یوسف 971ورودی  2 آسیب شنایس اجتمایع 9922134 1225000502 981 روانشنایس کارشنایس  22

 14:00 00/04/05 امیتی  971ورودی  2 شناختر روانشنایس  9922135 1225000420 981 روانشنایس کارشنایس  23
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 ) 9922136 1225000403 981 روانشنایس کارشنایس  24
ی
 14:00 00/04/07 عیل تیمورنژاد 971ورودی  2 (1آسیب شنایس روان

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل 971ورودی  1 (1ورزش ) 9922033 1225000308 991 روانشنایس کارشنایس  25

 11:00 00/03/18 هللا صفریحجت 971ورودی  2 احساس و ادراک 9922091 1225000401 991 روانشنایس کارشنایس  26

 11:00 00/03/22 نوید خاکبازان 971ورودی  3 آمار استنبایط 9922093 1225000406 991 روانشنایس کارشنایس  27

 11:00 00/03/24 هللا نورینجیب 971ورودی  2 نقد آن تاری    خ و مکاتب روانشنایس و  9922094 1225000410 991 روانشنایس کارشنایس  28

 11:00 00/03/27 ابوذر اسدهللا پور 971ورودی  2 روانشنایس اجتمایع 9922095 1225000412 991 روانشنایس کارشنایس  29

 11:00 00/03/30 ساالروند  971ورودی  2 (1روانشنایس تحویل ) 9922096 1225000415 991 روانشنایس کارشنایس  30

 11:00 00/04/01 حمزه عبدی 971ورودی  2 (2مباحث اسایسي در روانشنایسي ) 9922098 1225000428 991 روانشنایس کارشنایس  31

 11:00 00/04/05 محمد شمس 971ورودی  2 (1متون روانشنایس به انگلییس ) 9922099 1225000431 991 روانشنایس کارشنایس  32

 11:00 00/04/07 رسول رضوی 971ورودی  2 آشناني با فلسفه اسالیم 9922137 1225000405 991 روانشنایس کارشنایس  33

ه سید تقیا هاتمام ورودی 2 آشناني با ادیان توحیدی  9922003 1201000415 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  34  11:00 00/03/24 سیده منتر

  9922010 1201000312 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  35
ی
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل به بعد 941از نیمسال  1 تربیت بدن

 16:00 00/03/18 دوست خلجمجتت  وظیفه 90از ورودی های  2 توثیقات عام وخاص  9922011 1201000529 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  36

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک به بعد 921از  2 دانش خانواده و جمعیت 9922014 1201000309 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  37

 ) 9922018 1201000432 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  38
ی

 16:00 00/03/23 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 (2علوم بالیع

  90از ورودی های  2 (5کالم و عقاید ) 9922025 1201000447 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  39
ی
 14:00 00/03/25 ریحانه حقان

       به بعد  921ورودی  2 (1نحو عرن  )  9922230 1201000450 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  40

       به بعد  921ورودی  2 (2نحو عرن  )  9922231 1201000451 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  41

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل به بعد 941از نیمسال  1 (1ورزش ) 9922033 1201000313 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  42

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی هاتمام ورودی 3 زبان خارج   9922055 1201000301 ورودی متناظر ندارد علوم حدیث کارشنایس  43

   9922004 1201000419 981 علوم حدیث کارشنایس  44
ی
 16:00 00/03/19 محمد باقری صدر هاتمام ورودی 2 آشناني با علوم قرآن

 16:00 00/03/22 احمد غالمعیل هاتمام ورودی 2 آشناني با نهج البالغه  9922006 1201000523 981 علوم حدیث کارشنایس  45

ی پسندیده هاتمام ورودی 2 جوامع حدیتی اهل سنت  9922012 1201000506 981 علوم حدیث کارشنایس  46  16:00 00/03/25 حسیر

 16:00 00/03/30 طاهره رجاني  هاتمام ورودی 2 (1فقه )  9922020 1201000424 981 علوم حدیث کارشنایس  47

 16:00 00/04/02 زینب تاجیک 90از ورودی های  2 (2كالم و عقاید ) 9922024 1201000448 981 علوم حدیث کارشنایس  48

 فهم حدیث  9922026 1201000514 981 علوم حدیث کارشنایس  49
ی
 16:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 مبان

 16:00 00/04/05 یزن عیل هاتمام ورودی 1 (3مكالمه عرن  )  9922030 1201000436 981 علوم حدیث کارشنایس  50

 14:00 00/03/22 هللا عطاني روح هاتمام ورودی 2 (2اصول فقه ) 9922002 1201000423 982 علوم حدیث کارشنایس  51

 14:00 00/03/26 زینب تاجیک هاتمام ورودی 2 آشناني با فلسفه اسالیم  9922005 1201000409 982 علوم حدیث کارشنایس  52

 14:00 00/03/18 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 (2تاری    خ تشیع )  9922008 1201000405 982 علوم حدیث کارشنایس  53

 14:00 00/03/31 هادی حجت هاتمام ورودی 2 جوامع حدیتی شیعه  9922013 1201000505 982 علوم حدیث کارشنایس  54
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 14:00 00/04/02 نارص حیدرزاده 90از ورودی های  2 دانش و منابع رجایل شیعه 9922015 1201000528 982 علوم حدیث کارشنایس  55

  هاتمام ورودی 2 سبک شنایس كتب حدیتی   9922017 1201000504 982 علوم حدیث کارشنایس  56
ر
 14:00 00/04/05 اسماعیل اثبان

  هاتمام ورودی 2 (1كالم و عقاید ) 9922022 1201000412 982 علوم حدیث کارشنایس  57
ی
 14:00 00/04/07 ریحانه حقان

 14:00 00/03/20 یزن عیل هاتمام ورودی 1 (2مكالمه عرن  )  9922029 1201000435 982 علوم حدیث کارشنایس  58

 14:00 00/03/24 سیدشهاب الجوردی هاتمام ورودی 2 انقالب اسالیم 9922053 1201000101 982 علوم حدیث کارشنایس  59

 14:00 00/03/29 مظهر قراملیکرسول  981ورودی  2 (3نحو عرن  )  9922147 1201000458 982 علوم حدیث کارشنایس  60

 11:00 00/03/18 احمد کرییم هاتمام ورودی 2 ( 1اصول فقه ) 9922001 1201000422 991 علوم حدیث کارشنایس  61

 11:00 00/03/24 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 (1تاری    خ تشیع ) 9922007 1201000404 991 علوم حدیث کارشنایس  62

 11:00 00/04/05 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 (2تاری    خ حدیث شیعه )  9922009 1201000502 991 علوم حدیث کارشنایس  63

 11:00 00/03/26 سیدحمید حسیتی  91از ورودی های  2 روش تحقیق  9922016 1201000444 991 علوم حدیث کارشنایس  64

یف هاورودیتمام  3 فاریس 9922019 1201000302 991 علوم حدیث کارشنایس  65 ی پورشر  11:00 00/04/01 حسیر

 11:00 00/03/20 مهدیه محمدی هاتمام ورودی 1 (1مكالمه عرن  )  9922028 1201000434 991 علوم حدیث کارشنایس  66

 11:00 00/04/03 زینب تاجیک هاتمام ورودی 2 (2منطق )  9922031 1201000411 991 علوم حدیث کارشنایس  67

  هاتمام ورودی 2 (2رصف عرن  )  9922056 1201000427 991 حدیثعلوم  کارشنایس  68
ی
ی پریخان  11:00 00/03/22 نازی قنت 

 11:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 اصطالحات حدیتی   9922074 1201000503 991 علوم حدیث کارشنایس  69

یحوریه به بعد  981ورودی  2 (2نحو عرن  )  9922032 1201000451 991 علوم حدیث کارشنایس  70  11:00 00/03/30 سادات خبتر

ازی هاتمام ورودی 2 اخالق   9922174 1201000402 992 علوم حدیث کارشنایس  71  9:00 00/04/03 مرتضی حائری شتر

 9:00 00/04/06   هاتمام ورودی 2 (1تاری    خ حدیث شیعه )  9922179 1201000501 992 علوم حدیث کارشنایس  72

 9:00 00/04/01 محمد جودگ هاتمام ورودی 2 تاری    خ عرص بعثت  9922180 1201000403 992 علوم حدیث کارشنایس  73

 9:00 00/03/25   90از ورودی  2 تجوید و آواشنایس 9922181 12010000704 992 علوم حدیث کارشنایس  74

ه پیشوایان دیتی  9922185 1201000406 992 علوم حدیث کارشنایس  75  9:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 ستر

 9:00 00/03/23   هاتمام ورودی 2 (1منطق )  9922187 1201000410 992 علوم حدیث کارشنایس  76

 مجازی: تمام ورودی ها 2 (1رصف عرن  ) 9922190 1201000426 992 علوم حدیث کارشنایس  77
 90تهران: قبل از ورودی 

 9:00 00/03/19 اشعریزاده محمد  باقری

 9:00 00/03/29 گویانحق  به بعد  981ورودی  2 (1نحو عرن  )  9922188 1201000450 992 علوم حدیث کارشنایس  78

 به بعد 951از ورودی  2 شناخت نهج البالغه  9922006 1219000525 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  79
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/03/22 غالمعیلاحمد 

( 9922181 1219000701 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  80
ی
 قرآن )فصیح خوان

ر
 و تجوید مقدمان

ی
 به بعد 951از ورودی  3 روان خوان

 942قم: از ورودی 
  00/03/25 9:00 

  9922010 1219000303 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  81
ی
 به بعد 951از ورودی  1 تربیت بدن

 942قم: از ورودی 
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل

 به بعد 951از ورودی  2 دانش خانواده و جمعیت 9922014 1219000305 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  82
 942قم: از ورودی 

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک

 به بعد 951از ورودی  2 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 9922016 1219000413 ورودی متناظر ندارد قرآن و حدیثعلوم  کارشنایس  83
 942قم: از ورودی 

 11:00 00/03/26 سیدحمید حسیتی 
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 به بعد 951از ورودی  3 زبان فاریس 9922019 1219000301 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  84
 942ورودی قم: از 

یف ی پورشر  11:00 00/04/01 حسیر

رودی و  - 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  85
 متناظر ندارد

 به بعد 951از ورودی  2 مشکل الحدیث 9922027 1224000504
 942قم: از ورودی 

ی پورعیل  16:00 00/03/31 یاسیر

 به بعد 951از ورودی  3 زبان انگلییس  9922055 1219000302 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  86
 942قم: از ورودی 

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی

 به بعد 951از ورودی  2 (1رصف کاربردی ) 9922190 1219000403 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس  87
 942قم: از ورودی 

 9:00 00/03/19 زاده اشعریمحمد  باقری

 به بعد 951از ورودی  2 مصطالح الحدیث 9922074 1219000521 ورودی متناظر ندارد قرآن و حدیثعلوم  کارشنایس  88
 942قم: از ورودی 

 11:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی 

 به بعد 951از ورودی  2 توثیق و تضعیف 9922011 1224000502 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  89
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/03/18 دوست خلجمجتت  وظیفه

 و زیباني شناختر قرآن ) 9922018 1219000518 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  90
ی

 به بعد 951از ورودی  2 (2علوم بالیع
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/03/23 رسول مظهر قراملیک

ی نگارش متون علیم 9922115 1224000512 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  91  به بعد 951ورودی از  2 آییر
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/04/03 منوچهریفرامرز حاج

 به بعد 951از ورودی  2 تحقیق موضویع در حدیث 9922117 1224000517 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  92
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/04/05 سیدحمید حسیتی 

 ) 9922114 1219000507 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  93
ی
 ، اسباب نزول ، محکم و 3علوم قرآن

ی
( ) میک و مدن

 متشابه نسخ (

 به بعد 951از ورودی  2
 942قم: از ورودی 

 
ی
 16:00 00/03/27 مهدیه دهقان

 به بعد 951از ورودی  2 ( 4فقه الحدیث ) 9922116 1224000516 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  94
 942قم: از ورودی 

 16:00 00/03/20 حسیتی سیدحمید 

 حقوق اسالیم 9922059 1219000409 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  95
ی
 به بعد 951از ورودی  2 کلیات فقه و مبان

 942قم: از ورودی 
 ابراهیم شفییع

ی
 16:00 00/03/29 شوستان

 به بعد 951از ورودی  2 مهارت های آموزش و تروی    ج قرآن  9922118 1219000412 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  96
 942قم: از ورودی 

  
ر
 16:00 00/04/07 معصومه صادق

 به بعد 951از ورودی  2 (2تفستر موضویع قرآن ) 9922066 1219000516 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  97
 942قم: از ورودی 

 
ی
 16:00 00/03/25 پورمهدی رضوان

 به بعد 951از ورودی  2 انقالب اسالیم 9922053 1219000306 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  98
 942قم: از ورودی 

 14:00 00/03/24 سیدشهاب الجوردی

 به بعد 951از ورودی  2 آشناني با رجال  9922121 1224000501 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  99
 942قم: از ورودی 

 14:00 00/04/03 نارص حیدرزاده

 ) 9922122 1219000508 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  100
ی
 (4علوم قرآن

ی
 به بعد 951از ورودی  2 ( ) داللت های قرآن

 942قم: از ورودی 
 14:00 00/03/20 محمد باقری صدر

 به بعد 951از ورودی  2 ( 2کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) 9922057 1219000402 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  101
 942قم: از ورودی 

ابوالحستی   14:00 00/03/18 رضا متر

 به بعد 951از ورودی  2 کالم اسالیم 9922058 1219000408 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  102
 942قم: از ورودی 

 14:00 00/03/26 محمدمهدی کرباسج  

 به بعد 951از ورودی  2 حدیثمآخذ شنایس  9922060 1219000520 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  103
 942قم: از ورودی 

ازی  14:00 00/03/29 مرتضی حائری شتر

 به بعد 951از ورودی  4 ( 1تفستر ترتیت  قرآن ) 9922119 1219000512 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  104
 942قم: از ورودی 

 
ی
ه دهقان  14:00 00/04/01 زاده  بغدادآبادمنتر
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 به بعد 951از ورودی  2 (2قرائت و ترجمه متون تخصض ) 9922120 1219000503 981 و حدیثعلوم قرآن  کارشنایس  105
 942قم: از ورودی 

ابوالحستی   14:00 00/04/06 رضا متر

  9922003 1219000411 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  106
ی
 به بعد 951از ورودی  2 آشناني با ادیان بزرگ و کتب آسمان

 942قم: از ورودی 
ه سید تقیا  11:00 00/03/24 سیده منتر

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل 951از ورودی  1 (1ورزش ) 9922033 1219000307 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  107

 به بعد 951از ورودی  2 تاری    خ حدیث 9922052 1219000519 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  108
 942قم: از ورودی 

 11:00 00/03/18 کبابیانمریم والیتر  

 به بعد 951از ورودی  2 تاری    خ تحلییل اسالم 9922054 1219000410 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  109
 942قم: از ورودی 

یفی اسدی ملفه  11:00 00/03/27 زینب شر

 بعدبه  951از ورودی  2 ( 2رصف کاربردی ) 9922056 1219000404 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  110
 942قم: از ورودی 

 
ی
ی پریخان  11:00 00/03/22 نازی قنت 

 ) 9922123 1219000506 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  111
ی
 به بعد 951از ورودی  2 ( ) اعجاز ، تحریف ، ناپذیری (2علوم قرآن

 942قم: از ورودی 
ابوالحستی   11:00 00/04/06 رضا متر

 به بعد 951از ورودی  4 ( 1نحو کاربردی ) 9922061 1219000405 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  112
 942قم: از ورودی 

ابوالحستی   11:00 00/03/30 رضا متر

 به بعد 951از ورودی  2 مفردات قرآن 9922067 1219000504 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس  113
 942قم: از ورودی 

ابوالحستی   11:00 00/04/01 رضا متر

ازی هاتمام ورودی 2 اخالق   9922174 1202000402 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  114  9:00 00/04/03 مرتضی حائری شتر

 11:00 00/03/18 احمد کرییم هاتمام ورودی 2 ( 1اصول فقه ) 9922001 1202000422 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  115

 14:00 00/03/22 هللا عطاني روح هاتمام ورودی 2 (2اصول فقه )   9922002 1202000423 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  116

ه سید تقیا هاتمام ورودی 2 آشناني با ادیان توحیدی  9922003 1202000414 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  117  11:00 00/03/24 سیده منتر

 14:00 00/03/26 زینب تاجیک هاتمام ورودی 2 آشناني با فلسفه اسالیم 9922005 1202000410 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  118

 9:00 00/04/01 محمد جودگ هاتمام ورودی 2 تاری    خ عرص بعثت  9922180 1202000403 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  119

 9:00 00/03/25   هاتمام ورودی 0 تجوید و آواشنایس 9922181 1202000441 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  120

  9922010 1202000311 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  121
ی
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل به بعد 941از  1 تربیت بدن

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک به بعد 921از  2 دانش خانواده و جمعیت 9922014 1202000308 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  122

 11:00 00/03/26 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 روش تحقیق  9922016 1202000401 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  123

ه پیشوایان دیتی  9922185 1202000405 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  124  9:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 ستر

 ) 9922018 1202000432 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  125
ی

 16:00 00/03/23 قراملیکرسول مظهر  هاتمام ورودی 2 (2علوم بالیع

یف هاتمام ورودی 3 فاریس 9922019 1202000302 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  126 ی پورشر  11:00 00/04/01 حسیر

 16:00 00/03/30 طاهره رجاني  هاتمام ورودی 2 (1فقه )  9922020 1202000424 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  127

 14:00 00/03/23 رسول  احمدی   هاتمام ورودی 2 (2كالم و عقاید ) 9922023 1202000412 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  128

  هاتمام ورودی 2 (3كالم و عقاید )   9922025 1202000413 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  129
ی
 14:00 00/03/25 ریحانه حقان

 فهم حدیث 9922026 1202000505 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  130
ی
 16:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 مبان

 11:00 00/03/20 مهدیه محمدی هاتمام ورودی 1 (1مكالمه عرن  )  9922028 1202000434 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  131

 14:00 00/03/20 یزن عیل هاتمام ورودی 1 (2مكالمه عرن  )  9922029 1202000435 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  132
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 16:00 00/04/05 یزن عیل هاتمام ورودی 1 (3مكالمه عرن  )  9922030 1202000436 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  133

 به بعد 911تهران:  2 (1نحو عرن  )  9922230 1202000445 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  134
 به بعد 911قم: 

 921مجازی: 

      

 به بعد 921تهران:  2 (2نحو عرن  )  9922231 1202000446 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  135
 به بعد 911قم: 

 921مجازی: 

      

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل به بعد 941از  1 (1ورزش ) 9922033 1202000312 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  136

 11:00 00/03/18 مریم والیتر کبابیان هاتمام ورودی 2 تاری    خ حدیث 9922052 1202000418 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  137

 14:00 00/03/24 سیدشهاب الجوردی هاتمام ورودی 2 انقالب اسالیم 9922053 1202000101 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  138

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی هاتمام ورودی 3 زبان خارج   9922055 1202000301 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  139

ازی هاتمام ورودی 2 منابع حدیث 9922060 1202000419 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  140  14:00 00/03/29 مرتضی حائری شتر

 مهدی  هاتمام ورودی 2 (3تفستر موضویع ) 9922066 1202000520 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  141
ی
 16:00 00/03/25 پوررضوان

ابوالحستی  هاتمام ورودی 2 مفردات قرآن 9922067 1202000522 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  142  11:00 00/04/01 رضا متر

 11:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 مصطلحات حدیتی  9922074 1202000417 ورودی متناظر ندارد علوم و معارف قرآن  کارشنایس  143

ازی هاتمام ورودی 2 تعلیم و تربیت اسالیم 9922174 1203000307 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  144  9:00 00/04/03 مرتضی حائری شتر

 16:00 00/03/19 محمد باقری صدر هاورودیتمام  2 علوم قرآن 9922004 1203000414 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  145

رودی و  - 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  146
 متناظر ندارد

1227000303 9922010  
ی
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل به بعد 981از ترم  1 تربیت بدن

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک به بعد 981از ترم  2 خانوادهجمعیت و دانش  9922014 1227000302 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  147

 951از ورودی  3 ادبیات فاریس 9922019 1203000313 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  148
 942قم: 

یف ی پورشر  11:00 00/04/01 حسیر

رودی و  - 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  149
 متناظر ندارد

یف به بعد 981از ترم  3 ادبیات فاریس 9922019 1227000306 ی پورشر  11:00 00/04/01 حسیر

 14:00 00/03/24 سیدشهاب الجوردی به بعد  921ورودی  2 انقالب اسالیم 9922232 1203000101 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  150

 951از ورودی  3 زبان انگلییس عمویم 9922055 1203000312 نداردورودی متناظر  فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  151
 942قم: 

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی

  به بعد 951از ورودی  3 رصف و نحو(( )۲ادبیات عرب ) 9922068 1203000402 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم کارشنایس  152
ی
ی پریخان  11:00 00/03/31 نازی قنت 

ی دادریس کیفری 9922071 1227000535 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  153  14:00 00/03/22 محمدمهدی رحییم به بعد 981از ترم  2 آئیر

 عیل به بعد 981از ترم  2 (2حقوق جزای اختصاض ) 9922072 1227000530 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  154
ی
 11:00 00/04/02 مهراکت   کاشان

بتیان به بعد 981از ترم  2 حقوق کار 9922073 1227000414 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  155  11:00 00/03/20 محمدصادق شر

 11:00 00/04/07 حسیتی سیدحمید  به بعد 981از ترم  2 درایه الحدیث 9922074 1227000411 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  156

 ابراهیم شفییع هاتمام ورودی 2 مقدمه علم حقوق 9922193 1203000420 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  157
ی
 9:00 00/03/23 شوستان

 ابراهیم شفییع به بعد 981از ترم  2 فقه تطبیفر  9922081 1227000513 ورودی متناظر ندارد فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  158
ی
 16:00 00/03/19 شوستان

 11:00 00/04/07 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 درایه الحدیث 9922074 1203000419 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  159
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 16:00 00/03/23 محمد  رکیع هاتمام ورودی 3 (2فلسفه اسالیم ) 9922077 1203000408 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  160

 ابراهیم شفییع هاتمام ورودی 2 فقه تطبیفر  9922081 1203000515 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  161
ی
 16:00 00/03/19 شوستان

 16:00 00/03/26 محمدمهدی معصویم هاتمام ورودی 2 (2حقوق تجارت ) 9922103 1203000522 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  162

ی الملل خصوض 9922104 1203000523 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  163  16:00 00/03/30 تبارمرتضی صفری هاتمام ورودی 2 حقوق بیر

  9922105 1203000528 961 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  164
ی
ی دادریس مدن  16:00 00/04/03 عباس بناني  هاتمام ورودی 2 آئیر

 14:00 00/03/27 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 دانش خانواده و جمعیت 9922014 1203000308 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  165

  هاتمام ورودی 2 (3کالم ) 9922025 1203000411 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  166
ی
 14:00 00/03/25 ریحانه حقان

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل به بعد 951از ترم  1 (1ورزش ) 9922033 1203000314 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  167

 14:00 00/03/19 ستایشمحمدکاظم رحمان هاتمام ورودی 3 (4اصول فقه ) 9922070 1203000504 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  168

ی دادریس کیفری 9922071 1203000529 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  169  14:00 00/03/22 محمدمهدی رحییم هاتمام ورودی 2 آئیر

 14:00 00/04/05 زهرا مهدیزاده هاتمام ورودی 2 (4زبان تخصض ) 9922107 1203000533 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  170

 14:00 00/03/30 مهدی جعفری هاتمام ورودی 3 (7فقه ) 9922106 1203000512 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  171

 حسام هاتمام ورودی 3 (8فقه ) 9922076 1203000513 971 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  172
ی
 14:00 00/04/01 الدین ربان

  9922010 1203000310 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  173
ی
 11:00 00/04/06 حمیدرضا  جلییل به بعد 941از ترم  1 تربیت بدن

 14:00 00/03/23 رسول  احمدی   هاتمام ورودی 2 (2کالم ) 9922023 1203000410 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  174

 11:00 00/03/29 ستایشمحمدکاظم رحمان هاتمام ورودی 3 (3اصول فقه ) 9922069 1203000503 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  175

 عیل هاتمام ورودی 2 (2اختصاض )حقوق جزای  9922072 1203000527 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  176
ی
 11:00 00/04/02 مهراکت   کاشان

بتیان هاتمام ورودی 2 حقوق کار 9922073 1203000530 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  177  11:00 00/03/20 محمدصادق شر

 11:00 00/04/05 زهرا مهدیزاده هاورودیتمام  2 (3زبان تخصض ) 9922108 1203000532 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  178

 11:00 00/03/26 مهدی ساجدی هاتمام ورودی 3 (6فقه ) 9922075 1203000511 972 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  179

 9:00 00/04/01 ستایشمحمدکاظم رحمان به بعد 981از ترم  4 (3اصول فقه ) 9922069 1227000503 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  180

 14:00 00/04/05 زهرا مهدیزاده به بعد 981از ترم  2 (2زبان تخصض ) 9922107 1227000410 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  181

 ) 9922153 1227000521 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  182
ی
  به بعد 981از ترم  2 (3حقوق مدن

ی
 مهدی نظری ن
ی
 9:00 00/03/18 ن

ضا شمدی به بعد 981از ترم  4 (4فقه ) 9922150 1227000508 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  183  9:00 00/03/22 علتر

تهادی کمال به بعد 981از ترم  4 (5فقه ) 9922151 1227000509 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  184
ّ
 9:00 00/03/25 عز

 9:00 00/03/29 محمدمهدی رحییم به بعد 981از ترم  2 (2حقوق جزای عمویم ) 9922152 1227000532 981 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  185

 11:00 00/04/05 زهرا مهدیزاده به بعد 981از ترم  2 (1زبان تخصض ) 9922108 1227000409 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  186

 16:00 00/03/27 هللا عطاني روح به بعد 981از ترم  4 (2)اصول فقه  9922102 1227000502 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  187

 16:00 00/03/18 مهدی جعفری به بعد 981از ترم  4 (2فقه ) 9922109 1227000506 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  188

 16:00 00/03/20 اهورمهدی نرصتیان  به بعد 981از ترم  4 (3فقه ) 9922110 1227000507 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  189

 16:00 00/03/24 احمد عیل رجی  به بعد 981از ترم  2 (1حقوق جزای عمویم ) 9922155 1227000531 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  190
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 ) 9922156 1227000520 982 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  191
ی
  به بعد 981از ترم  2 (2حقوق مدن

ی
 مهدی نظری ن
ی
 16:00 00/03/31 ن

 11:00 00/04/03 حمیدرضا  جلییل به بعد 981از ترم  1 (1ورزش ) 9922033 1227000307 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  192

 14:00 00/04/06 محمدرضا صفوی به بعد 981از ترم  3 زبان انگلییس عمویم 9922055 1227000305 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  193

  به بعد 981از ترم  4 (2ادبیات عرب ) 9922068 1227000402 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  194
ی
ی پریخان  11:00 00/03/31 نازی قنت 

 11:00 00/03/22 هانیه رسویل به بعد 981از ترم  4 (1اصول فقه ) 9922101 1227000501 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  195

 11:00 00/03/18 مهدی ساجدی به بعد 981از ترم  4 (1فقه ) 9922112 1227000505 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  196

 ) 9922111 1227000519 991 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  197
ی
 11:00 00/03/25 عباس بناني  به بعد 981از ترم  2 (1حقوق مدن

ازی به بعد 981از ترم  2 اسالیم تعلیم و تربیت 9922174 1227000301 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  198  9:00 00/04/03 مرتضی حائری شتر

  به بعد 981از ترم  2 تاری    خ فقه و فقها 9922192 1227000516 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  199
ی
 مهدی نظری ن
ی
 9:00 00/03/19 ن

 ابراهیم شفییع به بعد 981ترم از  2 مقدمه علم حقوق 9922193 1227000405 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  200
ی
 9:00 00/03/23 شوستان

 اصول فقه 9922196 1227000406 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  201
ی
 حسام به بعد 981از ترم  3 مبان

ی
 9:00 00/03/30 الدین ربان

 9:00 00/03/26 زاده اشعریمحمد  باقری بعدبه  981از ترم  4 (1ادبیات عرب ) 9922195 1227000401 992 فقه و حقوق اسالیم  کارشنایس  202

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  203
 گراگرایش مثبت

 951قم:  1 دانش حدیث 9923160 1315091010 ورودی متناظر ندارد
 971مجازی: 

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  204
 گراگرایش مثبت

 فهم متون )قرآن و حدیث( 9923209 1315090710 ورودی متناظر ندارد
ی
 951قم:  1 مبان

 971مجازی: 
 16:00 00/03/29 احمد غالمعیل

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  205
 گراگرایش مثبت

ی پژویه ) 9923100 1315090517 981 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودیها 2

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  206
 گراگرایش مثبت

 - - - - - - - - -  هاتمام ورودی 2 سمینار 9923145 1315090514 981

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  207
 گراگرایش مثبت

 16:00 00/03/23 حمزه عبدی هاتمام ورودی 2 (2حدیث و روانشنایس مثبت ) 9923143 1315090512 981

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  208
 گراگرایش مثبت

981 1315090507 9923144  
ی
ش درون ی  16:00 00/03/30 محمد شمس هاتمام ورودی 2 انگتر

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  209
 گراگرایش مثبت

ی پژویه ) 9923146 1315090518 981 بهبود های هارتم -( )جایگزین پایان نامه( 2میر
 ارتباط در خانواده

 16:00 00/04/07 محمد زاریع تویخانه تمام ورودیها 2

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  210
 گراگرایش مثبت

 - - - - - -  - - -  تمام ورودی ها 4 پایان نامه )رساله(  9923163 1315090515 981

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  211
 گراگرایش مثبت

981 1315090506 9923142  
ی
 16:00 00/03/26 عبدالوحید داودی هاتمام ورودی 2 هوش هیجان

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  212
 گراگرایش مثبت

فته 9923084 1315091011 991  پیشر
ی
 951قم:  1 آسیب شنایس روان

 971مجازی: 
 16:00 00/03/18 عیل تیمورنژاد

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  213
 گراگرایش مثبت

 16:00 00/03/22 توکیل هاتمام ورودی 2 روابط مثبت 9923085 1315090509 991

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  214
 گراگرایش مثبت

 16:00 00/03/25 ابوذر اسدهللا پور هاتمام ورودی 2 روان شنایس دین 9923087 1315090501 991

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  215
 گراگرایش مثبت

فته 9923088 1315090503 991  16:00 00/03/29 عیل تیمورنژاد 931به غتر از  2 روش تحقیق پیشر
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روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  216
 گراگرایش مثبت

 951قم:  1 روش فهم روان شناختر متون دیتی  9923089 1315090711 991
 971مجازی: 

 16:00 00/04/02 عباس پسندیده

روانشنایس اسالیم   کارشنایس ارشد  217
 گراگرایش مثبت

 16:00 00/04/05 فاضیل هاتمام ورودی 2 سالمت و شادکایم 9923090 1315090505 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  218
 تفستر اثری

 16:00 00/03/19 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 های حديتی در دوران معارصپژوهش 9923045 1301010505 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  219
 تفستر اثری

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس 952تا ورودی  0 دانش حدیث 9923160 1301011018 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  220
 تفستر اثری

 جرح  9923051 1301010502 ورودی متناظر ندارد
ی
 16:00 00/03/27 دوست خلجمجتت  وظیفه هاتمام ورودی 2 و تعديلمبان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  221
 تفستر اثری

 16:00 00/03/24 مهدی غالمعیل هاتمام ورودی 2 برریس تطبيفر منابع رجایل 9923034 1301010506 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  222
 تفستر اثری

 16:00 00/04/02 نارص حیدرزاده هاتمام ورودی 2 (1تفستر اثری ) 9923036 1301010512 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  223
 تفستر اثری

 16:00 00/03/27   به بعد 961از ورودی  2 روش تحقيق و پايان نامه نويیسي  9923232 1301011019 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  224
 اثری تفستر 

ی  9923038 1301010704 992 - 991 ها )به تمام ورودی 2 روشهای تفستر
 قم( 88استثنای ورودی 

 16:00 00/03/30 نارص حیدرزاده

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  225
 تفستر اثری

 16:00 00/03/22 محمدمهدی کرباسج   هاتمام ورودی 2 شنایس حديث آسيب 9923044 1301010504 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  226
 تفستر اثری

  هاتمام ورودی 2 ها و مكاتب حديتی حوزه 9923047 1301010501 992 - 991
ی
 16:00 00/04/07 نیامحمدرضا سبحان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  227
 تفستر اثری

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 961از ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1301011020 992 - 991

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   228
 کالم و عقاید

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس 961تا آخر  0 دانش حدیث 9923160 1301021014 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   229
 کالم و عقاید

ی پژویه ) 9923138 1301020519 981 ی -)جایگزین پایان نامه( ( 2میر و  متون تفستر
 
ی
 علوم قرآن

 16:00 00/04/05 محمد مرادی تمام ورودیها 2

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   230
 کالم و عقاید

ی پژویه ) 9923100 1301020518 981 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودیها 2

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   231
 کالم و عقاید

ضا بهرایم هاتمام ورودی 2 عدل الیه در قرآن و حديث  9923039 1301020510 991  16:00 00/03/19 علتر

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   232
 کالم و عقاید

 16:00 00/03/22 احمد کرییم هاورودیتمام  2 علم و معرفت در قرآن و حديث  9923040 1301020508 991

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   233
 کالم و عقاید

 و بعد از آن 921 2 فلسفه )تاری    خ فلسفه( 9923041 1301020710 991
 معاف951اصفهان

 16:00 00/03/25 محمد  رکیع

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   234
 کالم و عقاید

991 1301020502 9923042  
ی
 16:00 00/03/30 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 (2فهم حديث ) مبان

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   235
 کالم و عقاید

 16:00 00/04/01 محمدمهدی کرباسج   هاتمام ورودی 2 نبوت و رسالت در قرآن و حديث  9923043 1301020511 991

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   236
 کالم و عقاید

  هاتمام ورودی 2 های حديث ها و مكتبحوزه 9923047 1301020503 991
ی
 16:00 00/04/07 نیامحمدرضا سبحان
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علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   237
 کالم و عقاید

 جرح و تعديل و جريان شنایس روات 9923051 1301020504 991
ی
 16:00 00/03/27 دوست خلجمجتت  وظیفه هاتمام ورودی 2 مبان

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   238
 کالم و عقاید

  هاتمام ورودی 2 توحيد در قرآن و حديث  9923220 1301020509 992
ی
خان  16:00 00/03/18 عیل امتر

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   239
 کالم و عقاید

 16:00 00/03/26 زادهسیدعیل حسیتی  به بعد 971از ورودی  2 روش تحقيق و پايان نامه نويیسي  9923223 1301021015 992

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   240
 کالم و عقاید

 16:00 00/04/02 محمد رنجت  حسیتی  هاتمام ورودی 2 (1علم كالم ) 9923221 1301020506 992

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   241
 کالم و عقاید

  هاتمام ورودی 2 كتابشنایس احاديث اعتقادی  9923218 1301020505 992
ی
ی کاق  16:00 00/03/24 عبدالحسیر

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   242
 کالم و عقاید

 89سال اول تهران: از نیم 2 کلیات تاری    خ کالم 9923222 1301020709 992
 هاقم: تمام ورودی

 به بعد 912مجازی: از 

 
ی
 16:00 00/03/31 حسن طالقان

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   243
 کالم و عقاید

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 971از ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1301021016 992

علوم حدیث گرایش   کارشنایس ارشد   244
 کالم و عقاید

 فهم حديث ) 9923209 1301020501 992
ی
 16:00 00/03/29 احمد غالمعیل هاتمام ورودی 2 (1مبان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  245
 نهج البالغه

 16:00 00/03/24 مهدی غالمعیل هاتمام ورودی 2 برریس تطبیفر منابع رجایل  9923034 1301030506 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  246
 نهج البالغه

  هاتمام ورودی 2 ها و مكاتب حدیتی حوزه 9923047 1301030501 ورودی متناظر ندارد
ی
 16:00 00/04/07 نیامحمدرضا سبحان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  247
 نهج البالغه

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس 952تا ورودی  0 دانش حدیث 9923160 1301031021 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  248
 نهج البالغه

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 961از ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1301031023 ورودی متناظر ندارد

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  249
 نهج البالغه

 فهم حدیث  9923209 1301030503 ورودی متناظر ندارد
ی
 16:00 00/03/29 احمد غالمعیل هاتمام ورودی 2 مبان

علوم حدیث گرایش  ارشدکارشنایس   250
 نهج البالغه

 16:00 00/03/22 محمدمهدی کرباسج   هاتمام ورودی 2 آسیب شنایس حدیث  9923044 1301030504 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  251
 نهج البالغه

 16:00 00/03/19 حسیتی سیدحمید  هاتمام ورودی 2 های حدیتی در دوران معارص پژوهش 9923045 1301030505 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  252
 نهج البالغه

 16:00 00/03/24 عبدالمجید بحریتی  هاتمام ورودی 2 البالغهحكومت و مدیریت در نهج 9923046 1301030510 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  253
 نهج البالغه

/  هادوی هاتمام ورودی 2 سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغه  9923048 1301030511 992 - 991
ی
 16:00 00/03/29 ابراهیم شفییع شوستان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  254
 نهج البالغه

 در نهج 9923049 1301030704 992 - 991
ی

 16:00 00/03/31 نیا سیدمحمد حسیتی  هاتمام ورودی 2 البالغه علوم بالیع

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  255
 نهج البالغه

 16:00 00/04/06 محمد رنجت  حسیتی  هاتمام ورودی 2 (1البالغه )مباحث اعتقادی در نهج 9923050 1301030508 992 - 991

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  256
 نهج البالغه

 جرح و تعدیل  9923051 1301030502 992 - 991
ی
 16:00 00/03/27 دوست خلجمجتت  وظیفه هاورودیتمام  2 مبان

علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  257
 نهج البالغه

ی پژویه ) 9923100 1301030517 981 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودیها 2
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علوم حدیث گرایش  کارشنایس ارشد  258
 البالغهنهج 

ی پژویه ) 9923159 1301030518 981  16:00 00/04/05 محمدکاظم طباطباني  تمام ورودیها 2 قاالت حدیتی م -( )جایگزین پایان نامه( 2میر

 16:00 00/03/23 عیل صفری به بعد 981ورودی  2 اصول و مقدمات تفستر قرآن 9923205 1319001002 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   259

 16:00 00/04/03   هاتمام ورودی 2 مفردات قرآن 9923206 1305000507 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   260

 16:00 00/04/03   به بعد 981ورودی  2 مفردات قرآن کریم 9923206 1319000501 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   261

ی 9923038 1305000508 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   262  16:00 00/03/30 نارص حیدرزاده هاتمام ورودی 2 روشهای تفستر

 16:00 00/03/30 حیدرزادهنارص  به بعد 981ورودی  2 روش ها و مکاتب تفستر قرآن 9923038 1319000502 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   263

 952تا  931از ورودی  0 دانش حدیث 9923160 1305001008 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   264
 941مجازی: از ورودی 

 961آخر 

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 962از ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1305001010 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   265

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 981ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1319001004 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   266

 16:00 00/03/18 جلیل پروین هاتمام ورودی 2 (1تفستر قرآن ) 9923062 1305000504 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   267

 16:00 00/03/25 محمود ملیک به بعد 962از ورودی  2 روش تحقيق و پايان نامه نويیسي  9923201 1305001009 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   268

 16:00 00/03/25 محمود ملیک به بعد 981ورودی  2 روش تحقیق و پایان نامه نوییس 9923201 1319001001 ورودی متناظر ندارد حدیثعلوم قرآن و  کارشنایس ارشد   269

 16:00 00/03/22 نارص حیدرزاده هاتمام ورودی 2 علم رجال 9923063 1305000701 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   270

 ) 9923064 1305000501 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   271
ی
 16:00 00/03/26 محسن عطاءاله هاتمام ورودی 2 (1علوم قرآن

 16:00 00/03/30 سیدحمید حسیتی  هاتمام ورودی 2 فقه الحدیث 9923065 1305000511 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   272

ی پژویه ) 9923138 1305000518 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   273 ی -( )جایگزین پایان نامه( 2میر و  متون تفستر
 
ی
 علوم قرآن

 16:00 00/04/05 محمد مرادی تمام ورودیها 2

رودی و  - 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   274
 متناظر ندارد

ی پژویه ) 9923100 1319000515 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  به بعد 981ورودی  2

ی پژویه ) 9923100 1305000517 ورودی متناظر ندارد علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   275 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودیها 2

ی پژویه ) 9923047 1319000517 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   276 ها و مکاتب حوزه -( )جایگزین پایان نامه( 3میر
 حدیتی 

  به بعد 981ورودی  2
ی
 16:00 00/04/07 نیامحمدرضا سبحان

ی پژویه ) 9923138 1319000516 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   277 ی -( )جایگزین پایان نامه( 2میر و  متون تفستر
 
ی
 علوم قرآن

 16:00 00/04/05 محمد مرادی به بعد 981ورودی  2

 16:00 00/03/18 جلیل پروین به بعد 981ورودی  2 (1تفستر قرآن کریم ) 9923062 1319000503 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   278

 16:00 00/03/22 نارص حیدرزاده به بعد 981ورودی  2 علم رجال 9923063 1319000510 991 و حدیثعلوم قرآن  کارشنایس ارشد   279

 ) 9923064 1319000506 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   280
ی
 16:00 00/03/26 محسن عطاءاله به بعد 981ورودی  2 (1علوم قرآن

 16:00 00/03/30 سیدحمید حسیتی  به بعد 981ورودی  2 فقه الحدیث 9923065 1319000509 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   281

 عرن   9923139 1319001003 991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس ارشد   282
ی
ی خوان  16:00 00/04/02 زادهسمیه هاشم به بعد 981ورودی  2 میر

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   283
 گرایش تفستر اجتمایع

ی پژویه ) 9923047 1302150517 981 ها و مکاتب حوزه -( )جایگزین پایان نامه( 3میر
 حدیتی 

  تمام ورودی ها 2
ی
 16:00 00/04/07 نیامحمدرضا سبحان



 of 13 12ی صفحه
 

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   284
 گرایش تفستر اجتمایع

ی پژویه ) 9923138 1302150516 981 ی و م -( )جایگزین پایان نامه( 2میر  تون تفستر
 
ی
 علوم قرآن

 16:00 00/04/05 محمد مرادی تمام ورودی ها 2

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   285
 گرایش تفستر اجتمایع

ی پژویه ) 9923100 1302150515 981 پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر
 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودی ها 2

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   286
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس تمام ورودی ها 2 دانش حدیث 9923160 1302151006 991

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   287
 گرایش تفستر اجتمایع

ی تمام ورودی ها 2 شنایسهای جامعهنظریه 9923171 1302151001 991  16:00 00/03/18 محمدرضا ضمتر

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   288
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/22 آزاده عبایس تمام ورودی ها 2 عدالت و آزادی در قرآن 9923170 1302150506 991

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   289
 گرایش تفستر اجتمایع

 اجتمایع نزول قرآن  9923172 1302151002 991
ی

 16:00 00/03/24 جلیل پروین تمام ورودی ها 2 فضای فرهنیک

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   290
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/26 دولتر باف محمد پارچه تمام ورودی ها 2 (1جامعه در قرآن ) 9923169 1302150503 991

  علوم و معارف قرآن کارشنایس ارشد   291
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/30 دولتر باف محمد پارچه تمام ورودی ها 2 (1اخالق اجتمایع در قرآن ) 9923168 1302150510 991

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   292
 گرایش تفستر اجتمایع

ی تمام ورودی ها 2 (2تفستر اجتمایع ) 9923167 1302150502 991 ّ
 16:00 00/04/02 احمدرضا تحتر

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   293
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/23 عیل صفری تمام ورودی ها 2 اصول و مقدمات تفستر قرآن کریم  9923205 1302151003 992

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   294
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/29 زادهمهرناز بایسر  تمام ورودی ها 2 زبان تخصض 9923200 1302150512 992

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   295
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/03/25 محمود ملیک تمام ورودی ها 2 روش تحقیق و مأخذشنایس 9923201 1302151005 992

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   296
 گرایش تفستر اجتمایع

 تفاستر اجتمایع 9923198 1302150508 992
 16:00 00/03/19 هللا شهیدی روح تمام ورودی ها 2 ستر تاریجی

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   297
 گرایش تفستر اجتمایع

ی تمام ورودی ها 2 (1تفستر اجتمایع ) 9923197 1302150501 992 ّ
 16:00 00/03/27 احمدرضا تحتر

و معارف قرآن  علوم  کارشنایس ارشد   298
 گرایش تفستر اجتمایع

 جامعه 9923203 1302151004 992
ی
 16:00 00/04/01   تمام ورودی ها 2 شنایس مبان

علوم و معارف قرآن   کارشنایس ارشد   299
 گرایش تفستر اجتمایع

 16:00 00/04/06 محمد مرادی تمام ورودی ها 2 خانواده در قرآن 9923199 1302150505 992

 حقوق  ارشدکارشنایس   300
ی
ی پژویه ) 9923140 1306000514 981 فقه و مبان ی جوان آراسته تمام ورودیها 2 قوق اسایسح -( )جایگزین پایان نامه( 2میر  16:00 00/04/07 حسیر

 حقوق  کارشنایس ارشد  301
ی
ی پژویه ) 9923100 1306000513 981 فقه و مبان پژویه حدیث -( )جایگزین پایان نامه( 1میر

 موضوع محور

 16:00 00/04/03 سیدحمید حسیتی  تمام ورودیها 2

 حقوق  کارشنایس ارشد  302
ی
 931تهران: از ورودی  2 آشناني با حقوق جزا 9923078 1306001005 991 فقه و مبان

  941قم:از ورودی 
 مجازی: تمام ورودی ها

 16:00 00/03/19 احمد عیل رجی 

 حقوق  کارشنایس ارشد  303
ی
 ابراهیم شفییع به بعد 961از ورودی  2 روش تحقيق و پايان نامه نويیسي  9923079 1306001007 991 فقه و مبان

ی
 16:00 00/04/01 شوستان

 حقوق  کارشنایس ارشد  304
ی
 حسام هاتمام ورودی 4 (2فقه استدالیلي ) 9923080 1306000509 991 فقه و مبان

ی
 16:00 00/03/26 الدین ربان

 حقوق  کارشنایس ارشد  305
ی
ي  9923141 1306000511 991 فقه و مبان

 ابراهیم شفییع هاتمام ورودی 2 فقه تطبيفر
ی
 16:00 00/03/23 شوستان
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 حقوق  کارشنایس ارشد  306
ی
 16:00 00/03/30 عزیزهللا فهییم هاتمام ورودی 2 (1قواعد فقه ) 9923082 1306000506 991 فقه و مبان

 حقوق  کارشنایس ارشد  307
ی
 حسام هاتمام ورودی 2 (2مباحث اصول ) 9923083 1306000504 991 فقه و مبان

ی
 16:00 00/04/05 الدین ربان

 حقوق  کارشنایس ارشد  308
ی
 16:00 00/03/20 رادزینب مجلیس به بعد 961از ورودی  2 دانش حدیث 9923160 1306001008 992 فقه و مبان

 حقوق  کارشنایس ارشد  309
ی
 ابراهیم شفییع به بعد 951از ورودی  2 مقدمه علم حقوق 9923226 1306001006 992 فقه و مبان

ی
 16:00 00/03/18 شوستان

 حقوق  کارشنایس ارشد  310
ی
 16:00 00/04/02 رسول مظهر قراملیک هاتمام ورودی 2 آيات االحكام 9923227 1306000502 992 فقه و مبان

 حقوق  کارشنایس ارشد  311
ی
 حسام هاتمام ورودی 4 (1فقه استدالیلي ) 9923228 1306000508 992 فقه و مبان

ی
 16:00 00/03/24 الدین ربان

 حقوق  کارشنایس ارشد  312
ی
 16:00 00/03/29 مهدی نرصتیان اهور هاتمام ورودی 4 (1مباحث اصول ) 9923229 1306000503 992 فقه و مبان

 پایان


