
   -------- 10از  1 ی صفحه  --------

 

 به نام خدا

  ( 981 ) 98 – 99فهرست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/29   16:15-14:45 چهارشنبه امینی 2 تخصصی زبان تخصصی 1302150512 98113152   981 تفسیر اجتماعی ارشد  1

 12:00-10:30 98/10/25   11:30-10:00 سه شنبه پروین 2 جبرانی روش تحقیق ومأخذ شناسی 1302151005 98113147   981 تفسیر اجتماعی ارشد  2

 12:00-10:30 98/11/01   11:30-10:00 چهارشنبه دولتی 2 تخصصی خانواده در قرآن 1302150505 98113140   981 تفسیر اجتماعی ارشد  3

 12:00-10:30 98/11/06   14:30-13:00 چهارشنبه شهیدی 2 تخصصی سیر تاریخي تفاسیر اجتماعي   1302150508 98113111   981 تفسیر اجتماعی ارشد  4

 10:00-8:30 98/10/21   9:30-8:00 چهارشنبه شهیدی 2 تخصصی (1سیراجتماعي)تف 1302150501 98113136   981 تفسیر اجتماعی ارشد  5

 12:00-10:30 98/10/23   14:30-13:00 سه شنبه صفری 2 جبرانی شناسيمباني جامعه 1302151004 98113181   981 تفسیر اجتماعی ارشد  6

 12:00-10:30 98/11/08   17:15-15:45 سه شنبه محمد جعفری 2 جبرانی ر قرآن کریماصول و مقدمات تفسی 1302151003 98113115   981 تفسیر اجتماعی ارشد  7

 12:00-10:30 98/10/29 جدید 11:30-10:00 شنبه آقابابایی 2 تخصصی زبان تخصصی 0 98113153   981 روانشناسی اسالمی ارشد  8

 12:00-10:30 98/10/24 جدید 14:30-13:00 شنبه آقابابایی 1 برانیج مباحث اساسی در روانشناسی* 0 98113174   981 روانشناسی اسالمی ارشد  9

 12:00-10:30 98/10/22   9:30-8:00 یکشنبه براتی 2 تخصصی کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت 0 98113171   981 روانشناسی اسالمی ارشد  10

 12:00-10:30 98/11/06   11:30-10:00 یکشنبه توکلی 2 پیش نیاز آمار پیشرفته 0 98113118   981 روانشناسی اسالمی ارشد  11

 12:00-10:30 98/11/08   15:30-14:00 یکشنبه عماری 1 جبرانی دانش حدیث 0 98113141   981 روانشناسی اسالمی ارشد  12

 12:00-10:30 98/11/01   9:30-8:00 شنبه غالمعلی 2 پیش نیاز مبانی فهم متون)قرآن و حدیث( 0 98113180   981 روانشناسی اسالمی ارشد  13

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 16:15-14:45 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 2متن پژوهی   1305000518 98113112     علوم قرآن و حدیث ارشد  14

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 14:30-13:00 شنبه نصوریم 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 1متن پژوهی  1305000517 98113113     علوم قرآن و حدیث ارشد  15

             4 تخصصی پایان نامه )مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1305000515 98113124   961 علوم قرآن و حدیث ارشد  16

 12:00-10:30 98/10/24   11:30-10:00 چهارشنبه اصغرپور 2 تخصصی (3علوم قرآنی ) 1305000503 98113162   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  17

 12:00-10:30 98/10/29   14:30-13:00 چهارشنبه امینی 2 پیش نیاز زبان تخصصی 1305000704 98113154   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  18

 12:00-10:30 98/11/08 971با گرایش ادبیمشترک  11:30-10:00 سه شنبه سبحانی نیا 0 جبرانی دانش حدیث 1305001010 98113142   971 علوم قرآن و حدیث  ارشد  19

 12:00-10:30 98/11/01   16:15-14:45 چهارشنبه صفری  2 تخصصی (3تفسیر قرآن ) 1305000506 98113135   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  20

 12:00-10:30 98/11/06   9:30-8:00 چهارشنبه قندهاری 2 خصصیت جدید  و نظراتبررسی آراء  1305000512 98113121   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  21

 12:00-10:30 98/10/22   9:30-8:00 سه شنبه میرزایی 2 تخصصی فقه الحدیث 1305000511 98113165   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  22

 10:00-8:30 98/10/21   9:30-8:00 چهارشنبه اصغرپور 2 تخصصی تاریخ قرآن کریم 1305000509 98113130   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  23



   -------- 10از  2 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/25   14:30-13:00 چهارشنبه پروین 2 جبرانی روش تحقیق ومأخذ شناسی 1305001009 98113148   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  24

 12:00-10:30 98/11/06   9:30-8:00 شنبهسه  سبحانی نیا 2 تخصصی تاریخ حدیث 1305000510 98113129   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  25

 12:00-10:30 98/11/08   15:30-14:00 سه شنبه محمد جعفری 2 جبرانی اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم 0 98113116   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  26

 12:00-10:30 98/10/23   11:30-10:00 چهارشنبه مهدوی راد 2 تخصصی روشها و مکاتب تفسیر قرآن  0 98113150   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  27

 12:00-10:30 98/10/29   17:15-15:45 سه شنبه میرابوالحسنی 2 تخصصی مفردات قرآن 1305000507 98113183   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  28

 12:00-10:30 98/11/01   11:30-10:00 سه شنبه والیتی 2 جبرانی دانش حدیث 1305001010 98113142   981 علوم قرآن و حدیث ارشد  29

             6 تخصصی پایان نامه )مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1321110516 98113123   961 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  30

 12:00-10:30 98/11/08 971رک با علوم قرآن و حدیثمشت 11:30-10:00 سه شنبه سبحانی نیا 0 جبرانی دانش حدیث 1321111006 98113142   971 علوم قرآنی گرایش ادبی  ارشد  31

 12:00-10:30 98/11/06   11:30-10:00 چهارشنبه شهیدی 2 تخصصی تفسیر ادبی قرآن 1321110508 98113133   971 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  32

 12:00-10:30 98/11/01   16:15-14:45 چهارشنبه ندهاریق 2 مشترک قرآن و مستشرقان 1321110503 98113168   971 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  33

 12:00-10:30 98/10/22   14:30-13:00 سه شنبه منصوری 2 تخصصی نقش علم بیان در تفسیر قرآن 1321110510 98113188   971 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  34

 12:00-10:30 98/10/29   9:30-8:00 چهارشنبه مهدوی راد 2 پیش نیاز دانش تفسیر مباحث جدید 1321111001 98113178   971 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  35

 12:00-10:30 98/10/24   14:30-13:00 چهارشنبه هادیان  2 مشترک تفسیر روایی 1321110506 98113134   971 علوم قرآنی گرایش ادبی ارشد  36

 10:00-8:30 98/11/08 971مشترک با گرایش نهج البالغه 16:15-14:45 شنبه   2 تخصصی استناد نهج البالغه و نقد متن و بررسي شبهات 1307000503 98113114   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  37

 12:00-10:30 98/10/23 981بالغهمشترک با گرایش نهج ال 14:30-13:00 شنبه   2 تخصصی تاریخ تحلیلي امام علي )ع( 1307000513 98113132   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  38

 12:00-10:30 98/10/21 981مشترک با نهج البالغه 9:30-8:00 شنبه دولتی 2 پیش نیاز روش تحقیق و پایان نامه نویسي 1307001010 98113149   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  39

 12:00-10:30 98/11/01 971مشترک با نهج البالغه 11:30-10:00 شنبه غالمعلی 2 تخصصی ت، حکومت و مدیریت در نهج البالغهسیاس 1307000508 98113158   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  40

 12:00-10:30 98/10/25   9:30-8:00 یکشنبه کرباسچی 2 تخصصی کتاب شناسي نهج البالغه 1307000512 98113170   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  41

 12:00-10:30 98/11/06   11:30-10:00 یکشنبه منصوری 0 جبرانی البالغهصرف و نحو کاربردي و اعراب نهج 1307001007 98113159   981 لوم و معارف نهج البالغهع ارشد  42

 12:00-10:30 98/10/29 981مشترک با نهج البالغه 14:30-13:00 شنبهیک منصوری 2 تخصصی قرائت متن و واژه شناسي نهج البالغه 1307000502 98113167   981 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  43

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 16:15-14:45 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 2متن پژوهی   1306000514 98113112     فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  44

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 14:30-13:00 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 1متن پژوهی  1306000513 98113113     فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  45

             4 تخصصی پایان نامه )مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1306000512 98113125   961 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  46

 12:00-10:30 98/11/01   18:00-16:30 شنبه حسن نیا 2 تخصصي زبان خارجي 1306000501 98113155   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  47

 12:00-10:30 98/10/24   16:15-14:45 شنبه رهبر 2 تخصصي (3مباحث اصولي ) 1306000505 98113176   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  48

 12:00-10:30 98/10/22   16:45-15:15 یکشنبه نصرتیان 2 تخصصي (2قواعد فقه ) 1306000507 98113169   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  49

 12:00-10:30 98/10/29   14:30-13:00 یکشنبه نظری نی نی 2 تخصصي (3فقه استداللي ) 1306000510 98113164   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  50

 12:00-10:30 98/11/01   14:30-13:00 شنبه چیت سازیان 2 تخصصي آیات االحكام 1306000502 98113120   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  51

 12:00-10:30 98/10/24   11:30-10:00 شنبه ربانی 4 تخصصي (1مباحث اصولي ) 1306000503 98113175   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  52



   -------- 10از  3 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/24   9:30-8:00 شنبه ربانی 4 تخصصي (1مباحث اصولي ) 1306000503 98113175   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  53

 12:00-10:30 98/10/29   11:30-10:00 یکشنبه مجلسی 2 جبرانی دانش حدیث 1307001011 98113143   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  54

 12:00-10:30 98/10/22   15:00-13:30 یکشنبه نصرتیان 4 تخصصي (1فقه استداللي ) 1306000508 98113163   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  55

 12:00-10:30 98/10/22   9:30-8:00 یکشنبه نصرتیان 4 تخصصي (1فقه استداللي ) 1306000508 98113163   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  56

 12:00-10:30 98/11/05   16:15-14:45 شنبه یدایی 2 جبرانی مقدمه علم حقوق 1306001006 98113185   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد  57

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 16:15-14:45 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 2متن پژوهی   1301020519 98113112     گرایش کالم و عقاید ارشد  58

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 14:30-13:00 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 1متن پژوهی  1301020518 98113113     عقاید گرایش کالم و ارشد  59

             4 تخصصی پایان نامه )مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1301020515 98113126   961 گرایش کالم و عقاید ارشد  60

 12:00-10:30 98/10/21   16:15-14:45 چهارشنبه دولتی 2 جبرانی روش تحقیق و پایان نامه نویسی  1301021015 98113145   981 قایدگرایش کالم و ع ارشد  61

 12:00-10:30 98/11/01   14:30-13:00 چهارشنبه رضوی 2 پیشنیاز اریخ علم كالمكلیات و ت 1301020709 98113173   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  62

 12:00-10:30 98/11/06   14:30-13:00 سه شنبه رنجبرحسینی 2 تخصصي توحید در قرآن و حدیث  1301020509 98113137   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  63

 12:00-10:30 98/11/08   9:30-8:00 چهارشنبه عباس زاده 2 پیشنیاز فلسفه 0 98113166   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  64

 12:00-10:30 98/10/25   11:30-10:00 سه شنبه کرباسچی 2 تخصصي كتابشناسی احادیث اعتقادی 1301020505 98113172   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  65

 12:00-10:30 98/10/29   16:15-14:45 سه شنبه مسجدی 2 تخصصي (1مبانی فهم حدیث ) 1301020501 98113179   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  66

 12:00-10:30 98/10/23   11:30-10:00 چهارشنبه مالزاده 2 تخصصي 1علم کالم  1301020506 98113160   981 گرایش کالم و عقاید ارشد  67

 10:00-8:30 98/11/08 981مشترک با علوم و معارف نهج البالغه 16:15-14:45 شنبه   2 تخصصی الغهالبنقد متن و بررسي شبهات پیرامون نهج 1301030507 98113187   971 گرایش نهج البالغه ارشد  68

 12:00-10:30 98/10/21   14:30-13:00 شنبه دولتی 2 تخصصی (2البالغه )مباحث اعتقادي در نهج 1301030509 98113177   971 گرایش نهج البالغه ارشد  69

 12:00-10:30 98/11/01 981مشترک با علوم و معارف نهج البالغه 11:30-10:00 شنبه غالمعلی 2 تخصصی البالغهحکومت و مدیریت در نهج 1301030510 98113138   971 گرایش نهج البالغه ارشد  70

 12:00-10:30 98/10/29   9:30-8:00 یکشنبه مجلسی 2 تخصصی ها و مکاتب حدیثيحوزه 1301030501 98113139   971 گرایش نهج البالغه ارشد  71

 12:00-10:30 98/10/23   16:15-14:45 یکشنبه منصوری 2 پیشنیاز البالغهعلوم بالغي در نهج 1301030704 98113161   971 گرایش نهج البالغه ارشد  72

 12:00-10:30 98/11/06   11:30-10:00 یکشنبه   2 تخصصی سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغه 1301030511 98113157   971 گرایش نهج البالغه ارشد  73

 12:00-10:30 98/11/08   16:15-14:45 شنبه حسن نیا 2 تخصصی زبان انگلیسي تخصصي 1301030514 98113151   981 گرایش نهج البالغه ارشد  74

 12:00-10:30 98/10/23 981مشترک با علوم و معارف نهج البالغه 14:30-13:00 شنبه   2 پیشنیاز ...  ام علي)ع(و پیشینهام زندگاني تحلیلي 1301030701 98113156   981 گرایش نهج البالغه ارشد  75

 12:00-10:30 98/10/21 981مشترک با علوم و معارف نهج البالغه 9:30-8:00 شنبه دولتی 2 جبرانی روش تحقیق و پایان نامه نویسی  1301031022 98113146   981 گرایش نهج البالغه ارشد  76

 12:00-10:30 98/11/06   17:15-15:45 یکشنبه عماری 2 تخصصی مباني فهم حدیث)نهج البالغه( 1301030503 98113182   981 گرایش نهج البالغه ارشد  77

 12:00-10:30 98/10/25   9:30-8:00 یکشنبه غالمعلی 2 تخصصی هاي حدیثي در دوران معاصرپژوهش 1301030505 98113128   981 گرایش نهج البالغه ارشد  78

 12:00-10:30 98/10/29 981مشترک با علوم و معارف 14:30-13:00 یکشنبه منصوری 2 پیشنیاز البالغهشناسي نهجقرائت متن و واژه 1301030703 98113167   981 گرایش نهج البالغه ارشد  79

 12:00-10:30 98/11/01   11:30-10:00 یکشنبه میرزایی 2 تخصصی نابع رجاليبررسي تطبیقي م 1301030506 98113122   981 گرایش نهج البالغه ارشد  80

 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 16:15-14:45 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 2متن پژوهی   1322140517 98113112     نهج البالغه گرایش سیاسی اجتماعی ارشد  81

http://www.hadith.ac.ir/default.aspx?pageid=1361#02#02
http://www.hadith.ac.ir/default.aspx?pageid=1358#09#09
http://www.hadith.ac.ir/default.aspx?pageid=1358#01#01
http://www.hadith.ac.ir/default.aspx?pageid=1358#08#08


   -------- 10از  4 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/22 مشترک 14:30-13:00 شنبه منصوری 2 تخصصی )مختص شیوه آموزش محور( 1متن پژوهی  1322140516 98113113     ی اجتماعینهج البالغه گرایش سیاس ارشد  82

             4 تخصصی پایان نامه )مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1322140515 98113127   961 نهج البالغه گرایش سیاسی اجتماعی ارشد  83

     981مشترک با مدرسی قرآن 14:30-13:00 چهارشنبه دولتی 2 جبرانی شناخت نهج البالغه 1409051006 98114116   981 مدرسی اخالق ریدکت  84

     971مشترک با مدرسی قرآن 16:15-14:45 چهارشنبه صادقی 2 جبرانی فلسفه اخالق 1409051004 98114118   981 مدرسی اخالق  دکتری  85

     981مشترک با مدرسی قرآن 18:00-16:30 چهارشنبه صفری 2 جبرانی تفسیر تطبیقی قرآن 1409050501 98114113   981 ی اخالقمدرس دکتری  86

     981مشترک با مدرسی قرآن 11:30-10:00 چهارشنبه قندهاری 2 مشترک معارف نظري قرآن کریم 1409050503 98114121   981 مدرسی اخالق دکتری  87

             18 تخصصی رساله دکتري 1409070510 98114115   به بعد 942 سی قرآن و متونمدر دکتری  88

                 آزمون جامع دکتري 1400000001 98114111   961 مدرسی قرآن و متون دکتری  89

                 آزمون زبان جایگزین تافل 1400000002 98114112   961 مدرسی قرآن و متون دکتری  90

     جدید 18:00-16:30 چهارشنبه بهادری جهرمی 2 مشترک حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران 1409070506 98114114   971 مدرسی قرآن و متون دکتری  91

     یک هفته در میان 11:30-8:00 چهارشنبه رضوی 2 مشترک فرهنگ و تمدن اسالمي 1409070509 98114117   971 مدرسی قرآن و متون دکتری  92

     981مشترک با مدرسی اخالق 16:15-14:45 چهارشنبه صادقی 2 جبرانی فلسفه اخالق 1409071001 98114118   971 مدرسی قرآن و متون  دکتری  93

       14:30-13:00 چهارشنبه قندهاری 2 تخصصی قرآن و مستشرقان 1409070502 98114119   971 مدرسی قرآن و متون دکتری  94

     981مشترک با مدرسی اخالق 14:30-13:00 چهارشنبه دولتی 2 جبرانی شناخت نهج البالغه 1409071002 98114116   981 سی قرآن و متونمدر دکتری  95

     981مشترک با مدرسی اخالق 18:00-16:30 چهارشنبه صفری 2 جبرانی تفسیر تطبیقی قرآن 1409070505 98114113   981 مدرسی قرآن و متون  دکتری  96

     981مشترک با مدرسی اخالق 11:30-10:00 چهارشنبه قندهاری 2 مشترک معارف نظري قرآن کریم 1409070507 98114121   981 مدرسی قرآن و متون  دکتری  97

       9:30-8:00 چهارشنبه کریمی 2 جبرانی کالم جدید  0 98114120   981 مدرسی قرآن و متون  دکتری  98

 10:00-8:30 98/10/23   11:30-10:00 دوشنبه اسدی مربی 2 اختیاری روانشناسی اعتیاد 0 98112121 الف 971 روانشناسی کارشناسی  99

 10:00-8:30 98/10/23   9:30-8:00 دوشنبه اسدی مربی 2 اختیاری روانشناسی اعتیاد 0 98112122 ب 971 روانشناسی کارشناسی  100

 10:00-8:30 98/10/21   9:30-8:00 دوشنبه توکلی 3 پایه روش تحقیق)کمی و کیفی( 1225000423 98112129 الف 971 روانشناسی کارشناسی  101

 10:00-8:30 98/10/21   14:30-13:00 شنبه توکلی 3 پایه روش تحقیق)کمی و کیفی( 1225000423 98112129 الف 971 روانشناسی کارشناسی  102

 10:00-8:30 98/10/21   11:30-10:00 دوشنبه توکلی 3 پایه ق)کمی و کیفی(روش تحقی 1225000423 98112130 ب 971 روانشناسی کارشناسی  103

 10:00-8:30 98/10/21   11:30-10:00 شنبه توکلی 3 پایه روش تحقیق)کمی و کیفی( 1225000423 98112130 ب 971 روانشناسی کارشناسی  104

 10:00-8:30 98/10/25   11:30-10:00 یکشنبه حیدری زاده 2 ایهپ 2روانشناسی تحولی 1225000416 98112123 الف 971 روانشناسی کارشناسی  105

 10:00-8:30 98/10/25   14:30-13:00 یکشنبه حیدری زاده 2 پایه 2روانشناسی تحولی 1225000416 98112124 ب 971 روانشناسی کارشناسی  106

 10:00-8:30 98/10/28 جدید 16:15-14:45 یکشنبه خلیلیان 2 تخصصی روانشناسی اجتماعی کاربردی 1225000510 98112117 الف 971 روانشناسی کارشناسی  107

 10:00-8:30 98/10/28 جدید 9:30-8:00 یکشنبه خلیلیان 2 تخصصی روانشناسی اجتماعی کاربردی 1225000510 98112118 ب 971 روانشناسی کارشناسی  108

 10:00-8:30 98/10/30 جدید 11:30-10:00 شنبه علی نژاد 2 پایه گاه اندیشمندان مسلمانروانشناسی از دید 1225000413 98112119 الف 971 روانشناسی کارشناسی  109

 10:00-8:30 98/10/30 جدید 14:30-13:00 شنبه علی نژاد 2 پایه روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1225000413 98112120 ب 971 روانشناسی کارشناسی  110



   -------- 10از  5 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 10:00-8:30 98/11/02 جدید 14:30-13:00 یکشنبه عمادی 2 پایه 2متون روانشناسی به انگلیسی 1225000432 98112141 الف 971 روانشناسی کارشناسی  111

 10:00-8:30 98/11/02 جدید 16:15-14:45 یکشنبه عمادی 2 پایه 2متون روانشناسی به انگلیسی 1225000432 98112142 ب 971 روانشناسی کارشناسی  112

 10:00-8:30 98/11/08   9:30-8:00 شنبه مالزاده 2 عمومی )مبدأ و معاد(1اندیشه اسالمی 1225000302 98112111 الف 971 روانشناسی کارشناسی  113

 10:00-8:30 98/11/08   11:30-10:00 یکشنبه مالزاده 2 عمومی )مبدأ و معاد(1اندیشه اسالمی 1225000302 98112112 ب 971 روانشناسی کارشناسی  114

 10:00-8:30 98/11/05   14:30-13:00 دوشنبه میوه چی 2 پایه روانشناسی فیزیولوژیک 1225000421 98112125 الف 971 یروانشناس کارشناسی  115

 10:00-8:30 98/11/05   16:15-14:45 دوشنبه میوه چی 2 پایه روانشناسی فیزیولوژیک 1225000421 98112126 ب 971 روانشناسی کارشناسی  116

 10:00-8:30 98/11/07 جدید 16:15-14:45 دوشنبه نورورزپور 2 پایه روانشناسی یادگیری 1225000422 98112127 الف 971 روانشناسی کارشناسی  117

 10:00-8:30 98/11/07 جدید 14:30-13:00 دوشنبه نورورزپور 2 پایه روانشناسی یادگیری 1225000422 98112128 ب 971 روانشناسی کارشناسی  118

 10:00-8:30 98/11/08   12:15-10:00 شنبه اصفهانی 3 عمومی زبان فارسی 1225000312 98112133 فال 981 روانشناسی کارشناسی  119

 10:00-8:30 98/11/08   15:15-13:00 شنبه اصفهانی 3 عمومی زبان فارسی 1225000312 98112134 ب 981 روانشناسی کارشناسی  120

 10:00-8:30 98/10/23 جدید 16:15-14:45 دوشنبه آقامحمدی 2 پایه وصیفيآمار ت 1225000407 98112113 الف 981 روانشناسی کارشناسی  121

 10:00-8:30 98/10/23 جدید 14:30-13:00 دوشنبه آقامحمدی 2 پایه آمار توصیفي 1225000407 98112114 ب 981 روانشناسی کارشناسی  122

 10:00-8:30 98/10/21   14:30-13:00 دوشنبه قیانخال 2 پایه معرفت شناسی 1225000433 98112143 الف 981 روانشناسی کارشناسی  123

 10:00-8:30 98/10/21   11:30-10:00 دوشنبه خالقیان 2 پایه معرفت شناسی 1225000433 98112144 ب 981 روانشناسی کارشناسی  124

 10:00-8:30 98/10/28 جدید 14:30-13:00 یکشنبه خلیلیان 2 پایه فیزیولوژي اعصاب و غدد 1225000425 98112135 الف 981 روانشناسی کارشناسی  125

 10:00-8:30 98/10/28 جدید 11:30-10:00 یکشنبه خلیلیان 2 پایه فیزیولوژي اعصاب و غدد 1225000425 98112136 ب 981 روانشناسی کارشناسی  126

 10:00-8:30 98/11/02   16:15-14:45 یکشنبه داوری 1 عمومی 1تربیت بدنی  1225000306 98112115 الف 981 روانشناسی کارشناسی  127

 10:00-8:30 98/11/02   14:30-13:00 یکشنبه داوری 1 عمومی 1تربیت بدنی  1225000306 98112116 ب 981 روانشناسی کارشناسی  128

 10:00-8:30 98/10/30 جدید 11:30-10:00 دوشنبه عزیزی 2 پایه 1مباحث اساسي در روانشناسي 1225000427 98112137 الف 981 روانشناسی کارشناسی  129

 10:00-8:30 98/10/30 جدید 9:30-8:00 دوشنبه عزیزی 2 پایه 1مباحث اساسي در روانشناسي 1225000427 98112138 ب 981 روانشناسی کارشناسی  130

 12:00-10:30 98/11/05   12:15-10:00 یکشنبه مجنونیان 3 عمومی زبان انگلیسی 1225000311 98112131 الف 981 روانشناسی کارشناسی  131

 12:00-10:30 98/11/05   17:00-14:45 یکشنبه مجنونیان 3 عمومی زبان انگلیسی 1225000311 98112132 ب 981 روانشناسی کارشناسی  132

 10:00-8:30 98/10/25   15:00-13:30 شنبه موسوی چلک 2 پایه مباني جامعه شناسي 1225000429 98112139 الف 981 روانشناسی کارشناسی  133

 10:00-8:30 98/10/25   17:00-15:30 شنبه موسوی چلک 2 پایه مباني جامعه شناسي 1225000429 98112140 ب 981 روانشناسی ناسیکارش  134

             2 پایه اخالق 1201000402 98112145   981 علوم حدیث کارشناسی  135

             2 تخصصی اصطلحات حدیثی 1201000503 98112146   981 علوم حدیث کارشناسی  136

             2 تخصصی (1تاریخ حدیث شیعه) 1201000501 98112147   981 علوم حدیث کارشناسی  137

             2 پایه تاریخ عصر بعثت 1201000403 98112148   981 علوم حدیث کارشناسی  138

             1 پایه (1صرف عربی ) 1201000453 98112149   981 علوم حدیث کارشناسی  139



   -------- 10از  6 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
             3 عمومی فارسی  1201000302 98112150   981 علوم حدیث کارشناسی  140

             2 پایه (1منطق ) 1201000410 98112151   981 علوم حدیث کارشناسی  141

             2 پایه (1نحو  عربی ) 1201000450 98112152   981 علوم حدیث کارشناسی  142

             2 پایه (1نحو  عربی ) 1201000450 98112152   981 علوم حدیث کارشناسی  143

 10:00-8:30 98/11/07   16:15-14:45 چهارشنبه اصغرپور 2 مشترک ی کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسالم 1223000509 98112198 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  144

 10:00-8:30 98/11/07   14:30-13:00 چهارشنبه اصغرپور 2 مشترک ی کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسالم 1224000506 98112199 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  145

 10:00-8:30 98/10/25   11:30-10:00 چهارشنبه انصاری 2 ایهپ کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 1219000409 98112200 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  146

 10:00-8:30 98/10/25   9:30-8:00 چهارشنبه انصاری 2 پایه کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 1219000409 98112201 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  147

 10:00-8:30 98/11/05   11:30-10:00 دوشنبه تفرشی 2 اختیاری حدیث ناخت حدیث از دیدگاه فریقینمبانی ش 1224000507 98112206   951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  148

 10:00-8:30 98/10/28   14:30-13:00 چهارشنبه جعفری فشارکی 2 پایه/ عملی مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 98112213 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  149

 10:00-8:30 98/10/28   9:30-8:00 چهارشنبه جعفری فشارکی 2 پایه/ عملی مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 98112213 الف 951 وم قرآن و حدیثعل کارشناسی  150

 10:00-8:30 98/10/28   11:30-10:00 چهارشنبه جعفری فشارکی 2 پایه/ عملی مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 98112214 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  151

 10:00-8:30 98/10/28   16:15-14:45 چهارشنبه جعفری فشارکی 2 پایه/ عملی مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 98112214 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  152

 10:00-8:30 98/11/05   17:15-15:45 دوشنبه حسن نیا 2 اختیاری قرآن لعات قرآنی معاصرجریان شناسی مطا 1223000506 98112168   951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  153

 10:00-8:30 98/10/30   9:30-8:00 سه شنبه رنجبرحسینی 2 پایه منطق 1219000407 98112211 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  154

 10:00-8:30 98/10/30   11:30-10:00 سه شنبه رنجبرحسینی 2 پایه طقمن 1219000407 98112212 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  155

 10:00-8:30 98/10/23   14:30-13:00 دوشنبه عباسی 2 تخصصی )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی 1219000508 98112187 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  156

 10:00-8:30 98/10/23   9:30-8:00 سه شنبه عباسی 2 تخصصی )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی 1219000508 98112188 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  157

 10:00-8:30 98/11/02   11:30-10:00 سه شنبه عباسی 2 اختیاری قرآن 1معناشناسی 1223000503 98112210   951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  158

 10:00-8:30 98/10/21   11:30-10:00 دوشنبه فیضی 2 تخصصی 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  1219000518 98112180 الف 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  159

 10:00-8:30 98/10/21   9:30-8:00 دوشنبه فیضی 2 تخصصی 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  1219000518 98112181 ب 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  160

 10:00-8:30 98/11/02   14:30-13:00 سه شنبه مسجدی 2 اختیاری حدیث اختالف الحدیث  1224000505 98112153   951 قرآن و حدیثعلوم  کارشناسی  161

 10:00-8:30 98/10/30   16:15-14:45 سه شنبه پروین 2 پایه آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1219000411 98112156 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  162

 10:00-8:30 98/10/30   11:30-10:00 چهارشنبه پروین 2 پایه آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1219000411 98112157 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  163

 10:00-8:30 98/11/07   17:15-15:45 هدوشنب تقوی 2 تخصصی 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 1219000517 98112182 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  164

 10:00-8:30 98/11/07   15:30-14:00 دوشنبه تقوی 2 تخصصی 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 1219000517 98112183 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  165

 10:00-8:30 98/11/05   15:30-14:00 دوشنبه حسن نیا 2 اختیاری قرآن تاریخ استشراق و سیر تحول  1223000501 98112159   961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  166

 10:00-8:30 98/10/28   9:30-8:00 چهارشنبه صفری  4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98112164 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  167

 10:00-8:30 98/10/28   11:30-10:00 سه شنبه صفری  4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98112164 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  168



   -------- 10از  7 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 10:00-8:30 98/10/28   11:30-10:00 دوشنبه صفری  4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98112165 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  169

 10:00-8:30 98/10/28   9:30-8:00 سه شنبه صفری  4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98112165 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  170

 10:00-8:30 98/10/25   9:30-8:00 سه شنبه عماری 2 مشترک  رابطه قرآن و سنت 1223000513 98112169 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  171

 10:00-8:30 98/10/25   11:30-10:00 سه شنبه عماری 2 مشترک  رابطه قرآن و سنت 1224000515 98112170 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  172

 10:00-8:30 98/11/08   11:30-10:00 چهارشنبه کرباسچی 2 پایه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1219000413 98112172 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  173

 10:00-8:30 98/11/08   14:30-13:00 چهارشنبه کرباسچی 2 پایه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1219000413 98112173 ب 961 حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی  174

 10:00-8:30 98/10/23   11:30-10:00 دوشنبه میرزایی 2 تخصصی 1فقه الحدیث 1219000522 98112190 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  175

 10:00-8:30 98/10/23   9:30-8:00 دوشنبه میرزایی 2 تخصصی 1فقه الحدیث 1219000522 98112191 ب 961 لوم قرآن و حدیثع کارشناسی  176

 10:00-8:30 98/11/05   14:30-13:00 سه شنبه میرزایی 2 اختیاری حدیث توثیق و تضعیف  1224000502 98112167   961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  177

 10:00-8:30 98/10/21   9:30-8:00 دوشنبه نوروزی 2 مشترک  مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسیمتون تخصصی  1223000511 98112207 الف 961 وم قرآن و حدیثعل کارشناسی  178

 10:00-8:30 98/10/21   17:15-15:45 دوشنبه وروزین 2 مشترک  مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسیمتون تخصصی  1224000511 98112208 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  179

 10:00-8:30 98/11/02   14:30-13:00 سه شنبه هادیان  2 تخصصی  1تفسیر موضوعی قرآن 1219000515 98112166 الف 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  180

 10:00-8:30 98/11/02   9:30-8:00 چهارشنبه هادیان  2 خصصیت  1تفسیر موضوعی قرآن 1219000515 98112279 ب 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  181

 12:00-10:30 98/10/28   16:15-14:45 چهارشنبه شریعتی نیاسر 2 امشترک هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1223000517 98112216   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  182

 10:00-8:30 98/11/07 جدید 15:30-14:00 دوشنبه صادقی 2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98112197   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  183

 10:00-8:30 98/11/07 جدید 17:15-15:45 دوشنبه صادقی 2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98112197   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  184

 10:00-8:30 98/11/05   14:30-13:00 سه شنبه عباسی 2 اختیاری قرآن روش های تفسیری 1223000508 98112174   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  185

 10:00-8:30 98/10/23   11:30-10:00 دوشنبه عباسی 2 تخصصی )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی 1219000508 98112189   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  186

 10:00-8:30 98/11/02   9:30-8:00 دوشنبه کرباسچی 4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98112163   962 قرآن و حدیث علوم کارشناسی  187

 10:00-8:30 98/11/02   9:30-8:00 سه شنبه کرباسچی 4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98112163   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  188

 10:00-8:30 98/10/30   17:00-15:30 سه شنبه مجنونیان 2 تخصصی زبان تخصصی 1219000501 98112177   962 م قرآن و حدیثعلو کارشناسی  189

 10:00-8:30 98/10/25   14:30-13:00 چهارشنبه میرابوالحسنی 2 تخصصی 2قرائت و ترجمه متون تخصصی 1219000503 98112194   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  190

 10:00-8:30 98/10/21   11:30-10:00 سه شنبه میرزایی 2 تخصصی مصطلح الحدیث 1219000521 98112209   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  191

 10:00-8:30 98/11/05   14:30-13:00 سه شنبه والیتی 2 اختیاری حدیث آشنایی با رجال 1224000501 98112158   962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  192

 12:00-10:30 98/10/21   16:30-15:00 دوشنبه اصغرپور 2 تخصصی تاریخ کتابت قرآن و قرائات)تاریخ قرآن( 1219000509 98112160 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  193

 12:00-10:30 98/10/21   9:30-8:00 دوشنبه پوراصغر 2 تخصصی تاریخ کتابت قرآن و قرائات)تاریخ قرآن( 1219000509 98112161 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  194

 12:00-10:30 98/10/30   11:30-10:00 دوشنبه دهقانی 2 تخصصی ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 1219000510 98112202 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  195

 12:00-10:30 98/10/30   9:30-8:00 سه شنبه دهقانی 2 تخصصی ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 1219000510 98112203 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  196

 12:00-10:30 98/10/28   11:30-10:00 چهارشنبه ماندگار 2 پایه/ عملی 1کارگاه قرائت و ترجمه 1219000401 98112195 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  197



   -------- 10از  8 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/28   14:30-13:00 دوشنبه ماندگار 2 پایه/ عملی 1کارگاه قرائت و ترجمه 1219000401 98112195 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  198

 12:00-10:30 98/10/28   14:30-13:00 چهارشنبه ماندگار 2 پایه/ عملی 1کارگاه قرائت و ترجمه 1219000401 98112196 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  199

 12:00-10:30 98/10/28   11:30-10:00 دوشنبه ماندگار 2 پایه/ عملی 1کارگاه قرائت و ترجمه 1219000401 98112196 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  200

 12:00-10:30 98/11/07   14:30-13:00 چهارشنبه مجلسی 2 تخصصی اصول و مقدمات تفسیر 1219000511 98112154 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  201

 12:00-10:30 98/11/07   11:30-10:00 چهارشنبه مجلسی 2 تخصصی اصول و مقدمات تفسیر 1219000511 98112155 ب 971 وم قرآن و حدیثعل کارشناسی  202

 12:00-10:30 98/11/05   12:15-10:00 سه شنبه مجنونیان 3 عمومی زبان انگلیسی 1219000302 98112175 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  203

 12:00-10:30 98/11/05   15:15-13:00 سه شنبه مجنونیان 3 عمومی زبان انگلیسی 1219000302 98112176 ب 971 علوم قرآن و حدیث سیکارشنا  204

 12:00-10:30 98/11/02   9:30-8:00 سه شنبه مسجدی 2 تخصصی ماخذ شناسی حدیث 1219000510 98112204 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  205

 12:00-10:30 98/11/02   11:30-10:00 سه شنبه مسجدی 2 تخصصی ماخذ شناسی حدیث 1219000510 98112205 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  206

 12:00-10:30 98/10/25   14:30-13:00 سه شنبه میرابوالحسنی 2 تخصصی 1قرائت و ترجمه متون تخصصی 1219000502 98112192 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  207

 12:00-10:30 98/10/25   16:15-14:45 چهارشنبه میرابوالحسنی 2 تخصصی 1قرائت و ترجمه متون تخصصی 1219000502 98112193 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  208

 12:00-10:30 98/10/23   9:30-8:00 دوشنبه هادیان  2 خصصیت (...  )مکی و مدنی3علوم قرآن 1219000507 98112184 الف 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  209

 12:00-10:30 98/10/23   14:30-13:00 دوشنبه هادیان  2 خصصیت (...  )مکی و مدنی3علوم قرآن 1219000507 98112185 ب 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  210

 10:00-8:30 98/11/08   15:15-13:00 سه شنبه اصفهانی 3 عمومی زبان فارسی 1219000301 98112178   981 ثعلوم قرآن و حدی کارشناسی  211

 12:00-10:30 98/11/02   17:00-15:30 سه شنبه داوری 1 عمومی/ عملی 1تربیت بدنی  1219000303 98112162   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  212

 12:00-10:30 98/10/30   11:30-10:00 سه شنبه دهقانی 2 تخصصی 1علوم قرآنی 1219000505 98112186   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  213

 12:00-10:30 98/10/24   11:30-10:00 دوشنبه دهقانی زاده 4 پایه 1نحو کاربردی 1219000405 98112215   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  214

 12:00-10:30 98/10/24   9:30-8:00 سه شنبه دهقانی زاده 4 پایه 1نحو کاربردی 1219000405 98112215   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  215

 12:00-10:30 98/10/28   14:30-13:00 چهارشنبه شریعتی نیاسر 2 مشترک هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1223000517 98112217   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  216

 12:00-10:30 98/10/22   16:15-14:45 چهارشنبه عبایی 3 پیش نیاز/ عملی روانخوانی و تجوید مقدماتی 1219000701 98112171   981 م قرآن و حدیثعلو کارشناسی  217

 12:00-10:30 98/10/22   9:30-8:00 دوشنبه عبایی 2 پایه 1صرف کاربردی 1219000403 98112179   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  218

 10:00-8:30 98/11/06   11:30-10:00 چهارشنبه یثربی 3 پیش نیاز/ عملی روانخوانی و تجوید مقدماتی 1219000701 98112171   981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  219

 10:00-8:30 98/11/06   9:30-8:00 چهارشنبه یثربی 3 پیش نیاز/ عملی روانخوانی و تجوید مقدماتی 1219000701 98112171   981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  220

 12:00-10:30 98/10/25   12:45-10:30 شنبه انصاری 3 تخصصی 5اصول فقه  1203000505 98112227 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  221

 12:00-10:30 98/10/25   10:15-8:00 شنبه انصاری 3 تخصصی 5اصول فقه  1203000505 98112228 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  222

 12:00-10:30 98/11/01 جدید 15:30-14:00 یکشنبه پیریاری 1 عمومی 2تربیت بدنی  1203000311 98112236 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  223

 12:00-10:30 98/11/01 جدید 17:15-15:45 یکشنبه پیریاری 1 عمومی 2تربیت بدنی  1203000311 98112237 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  224

 12:00-10:30 98/10/23   12:00-10:30 دوشنبه حمیدی 2 تخصصی حقوق بین الملل عمومی 1203000524 98112239 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  225

 12:00-10:30 98/10/23   10:00-8:30 دوشنبه حمیدی 2 تخصصی حقوق بین الملل عمومی 1203000524 98112240 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  226



   -------- 10از  9 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/28   9:30-8:00 شنبه شربتیان 2 تخصصی آیین دادرسی مدنی 1203000528 98112229 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  227

 12:00-10:30 98/10/28   12:00-10:30 شنبه شربتیان 2 تخصصی آیین دادرسی مدنی 1203000528 98112230 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  228

 10:00-8:30 98/11/06   10:15-8:00 دوشنبه مولوی 3 تخصصی 7فقه  1203000512 98112262 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  229

 10:00-8:30 98/11/06   12:45-10:30 دوشنبه مولوی 3 تخصصی 7فقه  1203000512 98112263 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  230

 12:00-10:30 98/10/30   11:30-10:00 یکشنبه نظری نی نی 2 تخصصی تاریخ فقه و فقها 1203000516 98112231 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  231

 12:00-10:30 98/10/30   9:30-8:00 یکشنبه نظری نی نی 2 تخصصی تاریخ فقه و فقها 1203000516 98112232 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  232

 12:00-10:30 98/10/21   17:15-15:45 یکشنبه نوروزی 2 تخصصی 4زبان تخصصی  1203000533 98112255 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  233

 12:00-10:30 98/10/21   15:30-14:00 یکشنبه نوروزی 2 تخصصی 4زبان تخصصی  1203000533 98112256 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  234

 12:00-10:30 98/10/25   10:15-8:00 دوشنبه انصاری 3 تخصصی (6فقه ) 1203000511 98112260 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  235

 12:00-10:30 98/10/25   12:45-10:30 دوشنبه انصاری 3 تخصصی (6فقه ) 1203000511 98112261 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  236

 12:00-10:30 98/10/28   10:15-8:00 شنبه تابش 3 تخصصی 3اصول فقه  1203000503 98112225 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  237

 12:00-10:30 98/10/28   12:45-10:30 شنبه تابش 3 تخصصی 3اصول فقه  1203000503 98112226 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  238

 10:00-8:30 98/11/06   12:00-10:30 شنبه دولتی 2 پایه 2کالم 1203000410 98112266 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  239

 10:00-8:30 98/11/06   16:15-14:45 شنبه دولتی 2 پایه 2کالم 1203000410 98112267 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  240

 12:00-10:30 98/11/07   11:30-10:00 یکشنبه فعلی 1 عمومی 1تربیت بدنی  1203000310 98112234 الف 962و961 اسالمیفقه و حقوق  کارشناسی  241

 12:00-10:30 98/11/07   9:30-8:00 یکشنبه فعلی 1 عمومی 1تربیت بدنی  1203000310 98112235 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  242

 12:00-10:30 98/11/02   17:15-15:45 دوشنبه کاشانی مهر 2 تخصصی 2حقوق جزای اختصاصی 1203000527 98112241 الف 962و961 المیفقه و حقوق اس کارشناسی  243

 12:00-10:30 98/11/02   15:30-14:00 دوشنبه کاشانی مهر 2 تخصصی 2حقوق جزای اختصاصی 1203000527 98112242 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  244

 12:00-10:30 98/10/30   9:30-8:00 یکشنبه مجنونیان 2 تخصصی 3زبان تخصصی  1203000532 98112253 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  245

 12:00-10:30 98/10/30   14:30-13:00 یکشنبه مجنونیان 2 تخصصی 3زبان تخصصی  1203000532 98112254 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  246

 12:00-10:30 98/10/23   14:30-13:00 یکشنبه تقوی 2 پایه (4ادبیات عرب ) 1203000404 98112221   962 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  247

 12:00-10:30 98/10/21   14:30-13:00 شنبه یدایی 2 تخصصی 3حقوق مدنی  1203000520 98112250   962 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  248

 12:00-10:30 98/11/05   10:15-8:00 یکشنبه بیات 3 تخصصی (3فقه) 1203000508 98112264 الف 971 فقه و حقوق اسالمی شناسیکار  249

 12:00-10:30 98/11/05   12:45-10:30 یکشنبه بیات 3 تخصصی (3فقه) 1203000508 98112265 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  250

 12:00-10:30 98/11/07   10:15-8:00 شنبه خیریه 3 تخصصی (2فقه ) 1203000507 98112258 ب 971 میفقه و حقوق اسال کارشناسی  251

 12:00-10:30 98/11/02   14:30-13:00 یکشنبه دهقانی زاده 2 پایه (3ادبیات عرب ) 1203000403 98112219 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  252

 12:00-10:30 98/11/02   9:30-8:00 یکشنبه دهقانی زاده 2 پایه (3ادبیات عرب ) 1203000403 98112220 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  253

 12:00-10:30 98/10/30   17:15-15:45 دوشنبه رخی 2 تخصصی حقوق جزای عمومی 1203000525 98112243 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  254

 12:00-10:30 98/10/30   15:30-14:00 دوشنبه رخی 2 تخصصی حقوق جزای عمومی 1203000525 98112244 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  255



   -------- 10از  10 ی صفحه  --------

 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون توضیحات ساعت کالس روز کالس استاد واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع ردیف 
 12:00-10:30 98/10/28   12:45-10:30 دوشنبه مغزی 3 تخصصی 1اصول فقه  1203000501 98112223 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  256

 12:00-10:30 98/10/28   10:15-8:00 دوشنبه مغزی 3 تخصصی 1اصول فقه  1203000501 98112224 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  257

 12:00-10:30 98/10/23   12:15-10:00 شنبه مالزاده 3 پایه 2منطق  1203000406 98112270 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  258

 12:00-10:30 98/10/23   15:45-13:30 یکشنبه مالزاده 3 پایه 2ق منط 1203000406 98112271 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  259

 12:00-10:30 98/11/07   12:45-10:30 یکشنبه نصرتیان 3 تخصصی (2فقه ) 1203000507 98112259 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  260

 12:00-10:30 98/10/25   9:30-8:00 شنبه نظری نی نی 2 صیتخص 2حقوق مدنی  1203000519 98112248 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  261

 12:00-10:30 98/10/25   12:00-10:30 شنبه نظری نی نی 2 تخصصی 2حقوق مدنی  1203000519 98112249 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  262

 12:00-10:30 98/10/21   15:00-13:30 دوشنبه نوروزی 2 پایه 1زبان تخصصی  1203000415 98112251 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  263

 12:00-10:30 98/10/21   12:00-10:30 دوشنبه نوروزی 2 پایه 1زبان تخصصی  1203000415 98112252 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  264

 10:00-8:30 98/11/08   10:15-8:00 یکشنبه اصفهانی 3 عمومی زبان فارسی 1227000306 98112257   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  265

 12:00-10:30 98/10/22   17:00-14:45 شنبه چیت سازیان 3 پایه مبانی اصول فقه 1227000406 98112268   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  266

 10:00-8:30 98/11/06   11:30-10:00 دوشنبه ی شلمزاریداور 2 عمومی تعلیم و تربیت اسالمی 1227000301 98112238   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  267

 12:00-10:30 98/10/24   9:30-8:00 دوشنبه دهقانی زاده 4 پایه 1ادبیات عرب  1227000401 98112222   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  268

 12:00-10:30 98/10/24   12:00-10:30 یکشنبه انی زادهدهق 4 پایه 1ادبیات عرب  1227000401 98112222   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  269

 12:00-10:30 98/11/01   17:15-15:45 یکشنبه رحیمی 2 پایه مقدمه علم حقوق 1227000405 98112269   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  270

 10:00-8:30 98/10/28   14:30-13:00 شنبه شربتیان 1 اختیاری اخالق حقوق و قضا 1227000412 98112218   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  271

 12:00-10:30 98/11/07   15:30-14:00 یکشنبه فعلی 1 عمومی 1تربیت بدنی  1203000310 98112233   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  272

 12:00-10:30 98/11/08 مشترک 14:30-13:00 دوشنبه وزبهانیر 2 تخصصی حقوق کار 1203000530 98112247    962ـ 961ـ 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  273

 12:00-10:30 98/11/08 مشترک 14:30-13:00 شنبه روزبهانی 2 تخصصی حقوق کار 1203000530 98112245    962ـ 961ـ 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  274

 12:00-10:30 98/11/08 مشترک 11:30-10:00 یکشنبه روزبهانی 2 تخصصی حقوق کار 1203000530 98112246    962ـ 961ـ 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  275

 10:00-8:30 98/11/08   12:15-10:00 سه شنبه اصفهانی 3 عمومی زبان فارسی 1226000301 98112276   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  276

 12:00-10:30 98/10/24   9:30-8:00 دوشنبه خالقیان 2 عمومی معارف نسان در اسالما 1226000102 98112272   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  277

 12:00-10:30 98/11/02   9:30-8:00 سه شنبه داوری 1 عمومی 1تربیت بدنی  1226000304 98112274   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  278

 12:00-10:30 98/10/22   9:30-8:00 چهارشنبه عبایی 4 پایه (1آموزش زبان عربی ) 1226000401 98112273   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  279

 12:00-10:30 98/10/22   11:30-10:00 دوشنبه عبایی 4 پایه (1آموزش زبان عربی ) 1226000401 98112273   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  280

 10:00-8:30 98/11/06   11:30-10:00 چهارشنبه کریمی 2 تخصصی اختیاری خداشناسی در قرآن و حدیث 1226000528 98112275   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  281

 12:00-10:30 98/10/29   14:30-13:00 چهارشنبه مالزاده 2 تخصصی فلسفه و تاریخ علم کالم 1226000518 98112277   981 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی  282

 12:00-10:30 98/11/01   15:15-13:00 سه شنبه   3 تخصصی منطق تصور 1226000526 98112278   981 و کالم اسالمیفلسفه  کارشناسی  283
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