
 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  1 ی صفحه  --------

 

ف
دی

ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

مشترک با قرآن /  یک  2 مشترک یاخالق کاربرد 1409050504 98214112   981 مدرسی اخالق دکتری  1
 11:30تا8هفته در میان 

     9:30-8:00 چهارشنبه سبحانی نیا

     14:30-13:00 چهارشنبه صادقی   2 تخصصی فلسفه اخالق در اسالم 1409050508 98214113   981 مدرسی اخالق دکتری  2

     16:15-14:45 چهارشنبه مسجدی مشترک با قرآن و متون 2 جبرانی ث یعلوم حد 1409051001 98214114   981 مدرسی اخالق دکتری  3

یک هفته در میان  2 تخصصی اخالق عرفانی 1409050507 98214111   981 مدرسی اخالق دکتری  4
 11:30تا8

     11:30-10:00 چهارشنبه شود.اعالم می

مشترک با اخالق /  یک  2 مشترک یاخالق کاربرد 1409070508 98214112   981 مدرسی قرآن و متون دکتری  5
 11:30تا8هفته در میان 

     9:30-8:00 چهارشنبه سبحانی نیا

     14:30-13:00 چهارشنبه صفری   2 تخصصی یرینقد مکاتب و مذاهب تفس 1409070501 98214115   981 مدرسی قرآن و متون دکتری  6

     16:15-14:45 چهارشنبه مسجدی مشترک با اخالق 2 جبرانی ث یعلوم حد 1409071003 98214114   981 مدرسی قرآن و متون دکتری  7

یک هفته در میان  2 تخصصی رید دانش تفسیمباحث جد 1409070504 98214116   981 مدرسی قرآن و متون دکتری  8
 11:30تا8

     11:30-10:00 چهارشنبه مهدوی راد

             0   یآزمون جامع دکتر 1400000001 98214117   971تا951 مدرسی قرآن و متون دکتری  9

             1   ن تافلیگزیآزمون زبان جا 1400000002 98214118   971تا951 مدرسی قرآن و متون دکتری  10

             18   یرساله دکتر 1409070510 98214119   971تا951 مدرسی قرآن و متون دکتری  11

 12:00-10:30 14 /04 /99 12:15-10:00 دوشنبه حسن زاده توکلی   2 پایه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1225000426 98212127 الف 971 روانشناسی کارشناسی  12

 12:00-10:30 14 /04 /99 12:45-10:30 شنبه حسن زاده توکلی   2 پایه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1225000426 98212128 ب 971 روانشناسی کارشناسی  13

 12:00-10:30 11 /04 /99 9:30-8:00 یکشنبه حیدری زاد   2 پایه روانشناسی شناختی 1225000420 98212125 الف 971 روانشناسی کارشناسی  14

 12:00-10:30 11 /04 /99 11:30-10:00 یکشنبه حیدری زاد   2 پایه روانشناسی شناختی 1225000420 98212126 ب 971 روانشناسی کارشناسی  15

 12:00-10:30 02 /04 /99 16:45-15:15 شنبه خلیلیان   2 پایه انگیزش و هیجان 1225000402 98212117 ب 971 روانشناسی کارشناسی  16

 12:00-10:30 02 /04 /99 15:00-13:30 شنبه خلیلیان   2 پایه انگیزش و هیجان 1225000402 98212118 الف 971 روانشناسی کارشناسی  17

 12:00-10:30 04 /04 /99 11:30-10:00 یکشنبه صیادی   2 پایه روانشناسی دین 1225000418 98212119 الف 971 روانشناسی کارشناسی  18

 12:00-10:30 04 /04 /99 9:30-8:00 یکشنبه صیادی   2 پایه روانشناسی دین 1225000418 98212120 ب 971 روانشناسی کارشناسی  19

 12:00-10:30 31 /03 /99 12:45-10:30 شنبه مازندرانی   2 پایه روان سنجی 1225000411 98212115 الف 971 روانشناسی کارشناسی  20

 12:00-10:30 31 /03 /99 10:15-8:00 شنبه مازندرانی   2 پایه روان سنجی 1225000411 98212116 ب 971 روانشناسی کارشناسی  21

 12:00-10:30 27 /03 /99 14:30-13:00 یکشنبه مالزاده   2 عمومی )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 1225000303 98212113 ب 971 روانشناسی کارشناسی  22

 12:00-10:30 27 /03 /99 9:30-8:00 شنبه مالزاده   2 عمومی )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 1225000303 98212114 الف 971 روانشناسی کارشناسی  23

 12:00-10:30 25 /03 /99 15:00-13:30 شنبه موسوی چلک   2 تخصصی آسیب شناسی اجتماعی 1225000502 98212111 ب 971 روانشناسی کارشناسی  24
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 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
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 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 12:00-10:30 25 /03 /99 16:45-15:15 شنبه موسوی چلک   2 تخصصی آسیب شناسی اجتماعی 1225000502 98212112 الف 971 روانشناسی کارشناسی  25

 12:00-10:30 09 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه میوه چی   2 پایه 1آسیب شناسی روانی 1225000403 98212123 الف 971 روانشناسی کارشناسی  26

 12:00-10:30 09 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه میوه چی   2 پایه 1آسیب شناسی روانی 1225000403 98212124 ب 971 روانشناسی کارشناسی  27

 12:00-10:30 07 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه نوروزپور   2 پایه روانشناسی شخصیت 1225000419 98212121 الف 971 روانشناسی کارشناسی  28

 12:00-10:30 07 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه نوروزپور   2 پایه روانشناسی شخصیت 1225000419 98212122 ب 971 روانشناسی کارشناسی  29

 12:00-10:30 07 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه آقامحمدی   3 پایه آمار استنباطی 1225000406 98212139 الف 981 روانشناسی کارشناسی  30

 12:00-10:30 07 /04 /99 16:15-14:45 شنبه آقامحمدی   3 پایه آمار استنباطی 1225000406 98212139 الف 981 روانشناسی کارشناسی  31

 12:00-10:30 07 /04 /99 14:30-13:00 شنبه آقامحمدی   3 پایه آمار استنباطی 1225000406 98212140 ب 981 روانشناسی کارشناسی  32

 12:00-10:30 07 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه آقامحمدی   3 پایه آمار استنباطی 1225000406 98212140 ب 981 روانشناسی کارشناسی  33

 12:00-10:30 11 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه حیدری زاد   2 پایه 1تحولیروانشناسی  1225000415 98212145 الف 981 روانشناسی کارشناسی  34

 12:00-10:30 11 /04 /99 16:15-14:45 یکشنبه حیدری زاد   2 پایه 1روانشناسی تحولی 1225000415 98212146 ب 981 روانشناسی کارشناسی  35

مشترک با فقه و حقوق  1 عمومی 2تربیت بدنی 1225000307 98212147 الف 981 روانشناسی کارشناسی  36
961  

 10:00-8:30 15 /04 /99 17:15-15:45 یکشنبه داوری

مشترک با فقه و حقوق  1 عمومی 2تربیت بدنی 1225000307 98212148 ب 981 روانشناسی کارشناسی  37
962 

 10:00-8:30 15 /04 /99 19:00-17:30 یکشنبه داوری

 12:00-10:30 24 /03 /99 11:30-10:00 یکشنبه داوری شلمزاری   2 پایه 2یدر روانشناس یمباحث اساس 1225000428 98212129 الف 981 روانشناسی کارشناسی  38

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 یکشنبه داوری شلمزاری   2 پایه 2یدر روانشناس یمباحث اساس 1225000428 98212130 ب 981 روانشناسی کارشناسی  39

 12:00-10:30 31 /03 /99 11:30-10:00 دوشنبه داوری شلمزاری   2 پایه روانشناسی اجتماعی 1225000412 98212133 الف 981 روانشناسی کارشناسی  40

 12:00-10:30 31 /03 /99 14:30-13:00 دوشنبه داوری شلمزاری   2 پایه روانشناسی اجتماعی 1225000412 98212134 ب 981 روانشناسی کارشناسی  41

 12:00-10:30 02 /04 /99 11:30-10:00 شنبه علی نژاد   2 پایه احساس و ادراک 1225000401 98212135 الف 981 روانشناسی کارشناسی  42

 12:00-10:30 02 /04 /99 9:30-8:00 شنبه علی نژاد   2 پایه احساس و ادراک 1225000401 98212136 ب 981 روانشناسی کارشناسی  43

 12:00-10:30 09 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه عمادی   2 پایه 1متون روانشناسی به انگلیسی 1225000431 98212143 الف 981 روانشناسی کارشناسی  44

 12:00-10:30 09 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه عمادی   2 پایه 1متون روانشناسی به انگلیسی 1225000431 98212144 ب 981 روانشناسی کارشناسی  45

 12:00-10:30 26 /03 /99 9:30-8:00 یکشنبه مالزاده   2 پایه آشنایی با فلسفه اسالمی 1225000405 98212131 الف 981 روانشناسی کارشناسی  46

 12:00-10:30 26 /03 /99 11:30-10:00 یکشنبه مالزاده   2 پایه آشنایی با فلسفه اسالمی 1225000405 98212132 ب 981 روانشناسی کارشناسی  47

 12:00-10:30 04 /04 /99 14:30-13:00 شنبه نریموسا   2 پایه تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1225000410 98212137 الف 981 روانشناسی کارشناسی  48
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 12:00-10:30 04 /04 /99 11:30-10:00 شنبه نریموسا   2 پایه تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1225000410 98212138 ب 981 روانشناسی کارشناسی  49

 12:00-10:30 08 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه جعفری فشارکی   2 مطالعات قرآن  روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1223000515 98212158 ب)مطالعات قرآن( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  50

 10:00-8:30 27 /03 /99 14:30-13:00 دوشنبه حسن نیا   2 مطالعات حدیث روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای 1224000509 98212151 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  51

 10:00-8:30 04 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه حسن نیا یک هفته در میان 1 مشترک  مراکز پژوهش قرآن و حدیث  ایران و جهان 1224000510 98212157 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  52

 10:00-8:30 04 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه حسن نیا یک هفته در میان 1 مشترک  مراکز پژوهش قرآن و حدیث  ایران و جهان 1223000512 98212157 ب)مطالعات قرآن( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  53

 10:00-8:30 27 /03 /99 14:30-13:00 دوشنبه ساقیان   2 مطالعات قرآن  روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 1223000510 98212152 ب)مطالعات قرآن( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  54

 10:00-8:30 25 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه صنوبری الف 961مشترک با  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 1219000305 98212149 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  55

 10:00-8:30 25 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه صنوبری ب 961مشترک با  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 1219000305 98212150 ب)مطالعات قرآن( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  56

 12:00-10:30 10 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه عباسی   2 مطالعات قرآن  2معناشناسی 1223000504 98212161 قرآن(ب)مطالعات  951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  57

 10:00-8:30 02 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه محمدی   2 عمومی انقالب اسالمی 1219000306 98212155 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  58

 10:00-8:30 02 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه محمدی   2 عمومی انقالب اسالمی 1219000306 98212156 ب)مطالعات قرآن( 951 قرآن و حدیثعلوم  کارشناسی  59

 12:00-10:30 10 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه مسجدی   2 مطالعات حدیث تحقیق موضوعی در حدیث  1224000517 98212160 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  60

 10:00-8:30 31 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه میرابوالحسنی   2 مطالعات قرآن  زبان قرآن 1223000516 98212153 ب)مطالعات قرآن( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  61

 10:00-8:30 31 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه میرزایی   2 مطالعات حدیث مشکل الحدیث 1224000504 98212154 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  62

 12:00-10:30 08 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه والیتی   2 مطالعات حدیث جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر 1224000508 98212159 الف)مطالعات حدیث( 951 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  63

 12:00-10:30 14 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه اصفهانی   2 مشترک  آیین نگارش متون علمی 1224000512 98212178 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  64

 12:00-10:30 14 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه اصفهانی   2 مشترک  آیین نگارش متون علمی 1223000507 98212269 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  65

 10:00-8:30 04 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه پروین   2 مطالعات قرآن  قصص انبیاء در قرآن و عهدین 1223000505 98212170 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  66

 10:00-8:30 02 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه تقوی   2 تخصصی 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  1219000518 98212168 حدیث(الف)مطالعات  961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  67

 10:00-8:30 02 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه تقوی   2 تخصصی 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  1219000518 98212169 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  68

 10:00-8:30 27 /03 /99 9:30-8:00 سه شنبه دهقانی   2 مطالعات قرآن  تفسیر ساختاری قرآن کریم 1223000502 98212164 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  69

 10:00-8:30 09 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه دولتی   2 تخصصی البالغهشناخت نهج  1219000525 98212174 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  70

 10:00-8:30 09 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه دولتی   2 تخصصی شناخت نهج البالغه 1219000525 98212175 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  71

 10:00-8:30 11 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه صفری   2 تخصصی 3تفسیر ترتیبی قرآن 1219000514 98212176 حدیث(الف)مطالعات  961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  72

 10:00-8:30 11 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه صفری   2 تخصصی 3تفسیر ترتیبی قرآن 1219000514 98212177 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  73
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 10:00-8:30 25 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه صنوبری الف 951مشترک با  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 1219000305 98212149 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  74

 10:00-8:30 25 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه صنوبری ب 951مشترک با  2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 1219000305 98212150 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  75

 10:00-8:30 04 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه کرباسچی   2 مطالعات حدیث کتابخانه دیجیتالی  1224000514 98212171 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  76

 10:00-8:30 07 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه میرزایی   2 تخصصی 2فقه الحدیث 1219000523 98212172 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  77

 10:00-8:30 07 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه میرزایی   2 تخصصی 2فقه الحدیث 1219000523 98212173 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  78

 10:00-8:30 31 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه هادیان   2 تخصصی 2تفسیر موضوعی قرآن 1219000516 98212166 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  79

 10:00-8:30 31 /03 /99 14:30-13:00 سه شنبه هادیان   2 تخصصی 2تفسیر موضوعی قرآن 1219000516 98212167 ب)مطالعات قرآن( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  80

 10:00-8:30 27 /03 /99 9:30-8:00 دوشنبه والیتی   2 مطالعات حدیث رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی  1224000503 98212165 الف)مطالعات حدیث( 961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  81

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی  1223000501 98212180 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  82
 در غرب

 10:00-8:30 25 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه باقری   2 مطالعات قرآن 

 10:00-8:30 04 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه پروین   2 پایه آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1219000411 98212184 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  83

 10:00-8:30 11 /04 /99 9:30-8:00 چهارشنبه شهیدی   2 مشترک  رابطه قرآن و سنت 1223000513 98212187 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  84

 10:00-8:30 09 /04 /99 9:30-8:00 سه شنبه صدری   2 تخصصی  1تفسیر موضوعی قرآن 1219000515 98212186 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  85

 10:00-8:30 02 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه کرباسچی   4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98212183 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  86

 10:00-8:30 02 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه کرباسچی   4 تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 1219000513 98212183 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  87

 12:00-10:30 14 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه کرباسچی   2 پایه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1219000413 98212188 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  88

 10:00-8:30 31 /03 /99 14:30-13:00 سه شنبه میرابوالحسنی   2 تخصصی 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 1219000517 98212182 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  89

مطالعات قرآن و حدیث به متون تخصصی  1223000511 98212185 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  90
 زبان انگلیسی

 10:00-8:30 07 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه نوروزی   2 مشترک 

 10:00-8:30 27 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه والیتی   2 تخصصی 1فقه الحدیث 1219000522 98212181 مطالعات قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  91

 10:00-8:30 31 /03 /99 16:15-14:45 چهارشنبه باقری   2 مطالعات حدیث آشنایی با رجال 1224000501 98212193 الف)مطالعات حدیث( 971 حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی  92

 10:00-8:30 11 /04 /99 9:30-8:00 چهارشنبه جعفری فشارکی   2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98212203 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  93

 10:00-8:30 11 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه جعفری فشارکی   2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98212203 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  94

 12:00-10:30 26 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه حجت   2 مشترک  هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1224000518 98212191 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  95

 12:00-10:30 26 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه حجت   2 مشترک  هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1223000517 98212192 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  96

 10:00-8:30 02 /04 /99 9:30-8:00 سه شنبه سبحانی نیا   2 تخصصی مصطلح الحدیث 1219000521 98212195 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  97



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  5 ی صفحه  --------
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ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 10:00-8:30 02 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه سبحانی نیا   2 تخصصی مصطلح الحدیث 1219000521 98212196 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  98

 12:00-10:30 24 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه شریعتی نیاسر   4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98212189 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  99

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه شریعتی نیاسر   4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98212189 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  100

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه کرباسچی   4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98212190 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  101

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 سه شنبه کرباسچی   4 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512 98212190 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  102

 10:00-8:30 11 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه ماندگار مهر   2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98212204 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  103

 10:00-8:30 11 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه ماندگار مهر   2 پایه/ عملی 2کارگاه قرائت و ترجمه 1219000402 98212204 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  104

 10:00-8:30 04 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه میرابوالحسنی   2 تخصصی 2قرائت و ترجمه متون تخصصی 1219000503 98212197 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  105

 10:00-8:30 04 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه میرابوالحسنی   2 تخصصی 2قرائت و ترجمه متون تخصصی 1219000503 98212198 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  106

 10:00-8:30 07 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه نوروزی   2 تخصصی زبان تخصصی 1219000501 98212199 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  107

 10:00-8:30 07 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه نوروزی   2 تخصصی زبان تخصصی 1219000501 98212200 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  108

 10:00-8:30 31 /03 /99 9:30-8:00 سه شنبه هادیان   2 مطالعات قرآن  روش های تفسیری 1223000508 98212194 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  109

 10:00-8:30 09 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه هادیان   2 تخصصی )داللت های قرآنی(4قرآنیعلوم  1219000508 98212201 الف)مطالعات حدیث( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  110

 10:00-8:30 09 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه هادیان   2 تخصصی )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی 1219000508 98212202 ب)مطالعات قرآن( 971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  111

 10:00-8:30 07 /04 /99 16:30-15:00 دوشنبه اصغرپور   2 تخصصی مفردات قرآن 1219000504 98212215 الف 981 و حدیثعلوم قرآن  کارشناسی  112

 10:00-8:30 07 /04 /99 16:30-15:00 سه شنبه اصغرپور   2 تخصصی مفردات قرآن 1219000504 98212216 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  113

 10:00-8:30 04 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه پروین   2 پایه تاریخ تحلیلی اسالم 1219000410 98212213 الف 981 حدیثعلوم قرآن و  کارشناسی  114

 10:00-8:30 04 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه پروین   2 پایه تاریخ تحلیلی اسالم 1219000410 98212214 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  115

 10:00-8:30 15 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه داوری   1 عمومی/ عملی 1ورزش  1219000304 98212219 الف 981 قرآن و حدیث علوم کارشناسی  116

 10:00-8:30 15 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه داوری   1 عمومی/ عملی 1ورزش  1219000304 98212220 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  117

 10:00-8:30 31 /03 /99 9:30-8:00 دوشنبه دهقانی زاده   4 پایه 2نحوکاربردی 1219000406 98212209 الف 981 قرآن و حدیثعلوم  کارشناسی  118

 10:00-8:30 31 /03 /99 11:30-10:00 سه شنبه دهقانی زاده   4 پایه 2نحوکاربردی 1219000406 98212209 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  119

 10:00-8:30 31 /03 /99 11:30-10:00 دوشنبه دهقانی زاده   4 پایه 2نحوکاربردی 1219000406 98212210 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  120

 10:00-8:30 31 /03 /99 9:30-8:00 سه شنبه دهقانی زاده   4 پایه 2نحوکاربردی 1219000406 98212210 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  121

 10:00-8:30 11 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه روزبهانی   2 پایه/ عملی رایانه و فضای مجازی 1219000414 98212217 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  122



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
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   -------- 10از  6 ی صفحه  --------

 

ف
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ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 10:00-8:30 11 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه روزبهانی   2 پایه/ عملی رایانه و فضای مجازی 1219000414 98212218 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  123

 10:00-8:30 02 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه صادقی   2 تخصصی تاریخ حدیث 1219000519 98212211 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  124

 10:00-8:30 02 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه صادقی   2 تخصصی تاریخ حدیث 1219000519 98212212 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  125

 10:00-8:30 27 /03 /99 14:30-13:00 دوشنبه عباسی   2 تخصصی )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی 1219000506 98212207 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  126

 10:00-8:30 27 /03 /99 9:30-8:00 سه شنبه عباسی   2 تخصصی )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی 1219000506 98212208 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  127

 10:00-8:30 25 /03 /99 11:30-10:00 دوشنبه عبایی   2 پایه 2صرف کاربردی 1219000404 98212205 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  128

 10:00-8:30 25 /03 /99 9:30-8:00 دوشنبه عبایی   2 پایه 2صرف کاربردی 1219000404 98212206 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  129

 10:00-8:30 09 /04 /99 14:30-13:00 دوشنبه نیکبخت    2 پایه/ عملی رایانه و فضای مجازی 1219000414 98212217 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  130

 10:00-8:30 09 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه نیکبخت    2 پایه/ عملی رایانه و فضای مجازی 1219000414 98212218 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی  131

 12:00-10:30 27 /03 /99 12:45-10:30 شنبه خیریه مشترک الف و ب 3 تخصصی 8فقه  1203000513 98212222 الف/ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  132

 12:00-10:30 03 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه رحیمی   2 تخصصی تطبیقی حقوق 1203000531 98212225 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  133

 12:00-10:30 03 /04 /99 17:30-16:00 شنبه رحیمی   2 تخصصی حقوق تطبیقی 1203000531 98212226 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  134

 10:00-8:30 25 /03 /99 14:30-13:00 دوشنبه گوهری مشترک الف و ب 2 عمومی خانواده و جمعیتدانش  1203000308 98212221 الف/ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  135

 12:00-10:30 01 /04 /99 15:45-13:30 شنبه مهدوی نیا   3 تخصصی 9فقه  1203000514 98212223 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  136

 12:00-10:30 01 /04 /99 18:15-16:00 شنبه مهدوی نیا   3 تخصصی 9فقه  1203000514 98212224 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  137

 12:00-10:30 08 /04 /99 16:15-14:45 دوشنبه نظری نی نی   2 تخصصی فقه تطبیقی 1203000515 98212227 الف 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  138

 12:00-10:30 08 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه نظری نی نی   2 تخصصی فقه تطبیقی 1203000515 98212228 ب 951 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  139

مشترک با روانشناسی  1 عمومی 2تربیت بدنی  1203000314 98212147   961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  140
 الف 981

 10:00-8:30 15 /04 /99 17:15-15:45 یکشنبه داوری

مشترک با روانشناسی  1 عمومی 2تربیت بدنی  1203000314 98212148   962 اسالمی فقه و حقوق کارشناسی  141
 ب 981

 10:00-8:30 15 /04 /99 19:00-17:30 یکشنبه داوری

 12:00-10:30 14 /04 /99 17:15-15:45 یکشنبه داوری شلمزاری   2 عمومی تعلیم و تربیت اسالمی 1203000307 98212231   962 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  142

 12:00-10:30 11 /04 /99 11:30-10:00 دوشنبه عباسی   2 پایه علوم قرآن 1203000414 98212230   962 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  143

 12:00-10:30 24 /03 /99 17:45-15:30 یکشنبه رخی   3 تخصصی (2اصول فقه ) 1203000502 98212234 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  144

 12:00-10:30 31 /03 /99 15:15-13:00 شنبه رخی   3 تخصصی (4فقه ) 1203000509 98212238 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  145

 12:00-10:30 07 /04 /99 17:45-15:30 شنبه رخی   3 تخصصی (5فقه)  1203000510 98212243 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  146



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  7 ی صفحه  --------
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 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 12:00-10:30 26 /03 /99 9:30-8:00 یکشنبه رنجبرحسینی   2 پایه 1کالم 1203000409 98212235 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  147

 12:00-10:30 26 /03 /99 12:00-10:30 یکشنبه رنجبرحسینی   2 پایه 1کالم 1203000409 98212236 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  148

 12:00-10:30 11 /04 /99 17:00-15:30 یکشنبه ریاضت   2 تخصصی 1حقوق جزای اختصاصی 1203000526 98212247 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  149

 12:00-10:30 11 /04 /99 15:00-13:30 یکشنبه ریاضت   2 تخصصی 1حقوق جزای اختصاصی 1203000526 98212248 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  150

 12:00-10:30 02 /04 /99 9:30-8:00 شنبه فیضی   2 پایه (4ادبیات عرب ) 1203000404 98212239 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  151

 12:00-10:30 02 /04 /99 11:30-10:00 شنبه فیضی   2 پایه (4ادبیات عرب ) 1203000404 98212240 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  152

 12:00-10:30 09 /04 /99 11:30-10:00 شنبه مجنونیان   2 پایه 2زبان تخصصی  1203000416 98212245 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  153

 12:00-10:30 09 /04 /99 9:30-8:00 شنبه مجنونیان   2 پایه 2زبان تخصصی  1203000416 98212246 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  154

 12:00-10:30 31 /03 /99 15:15-13:00 یکشنبه نصرتیان   3 تخصصی (4فقه ) 1203000509 98212237 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  155

 12:00-10:30 07 /04 /99 10:15-8:00 یکشنبه نصرتیان   3 تخصصی (5فقه)  1203000510 98212244 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  156

 12:00-10:30 04 /04 /99 15:00-13:30 شنبه یدایی   2 تخصصی 3حقوق مدنی  1203000520 98212241 الف 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  157

 12:00-10:30 04 /04 /99 17:00-15:30 شنبه یدایی   2 تخصصی 3حقوق مدنی  1203000520 98212242 ب 971 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  158

 12:00-10:30 24 /03 /99 12:15-10:00 یکشنبه شود.اعالم می   3 تخصصی (2اصول فقه ) 1203000502 98212233 الف 971 حقوق اسالمیفقه و  کارشناسی  159

 12:00-10:30 26 /03 /99 15:00-13:30 شنبه انصاری   2 تخصصی (1حقوق مدنی ) 1227000519 98212250   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  160

 12:00-10:30 03 /04 /99 17:00-15:30 شنبه چیت سازیان   2 تخصصی تاریخ فقه و فقها 1227000516 98212252   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  161

 10:00-8:30 15 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه داوری   1 عمومی 2تربیت بدنی  1227000304 98212255   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  162

 12:00-10:30 01 /04 /99 9:30-8:00 یکشنبه دهقانی زاده   4 پایه (2ادبیات عرب) 1227000402 98212251   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  163

 12:00-10:30 01 /04 /99 11:30-10:00 یکشنبه دهقانی زاده   4 پایه (2ادبیات عرب) 1227000402 98212251   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  164

 12:00-10:30 10 /04 /99 17:30-15:15 یکشنبه مجنونیان   3 عمومی زبان انگلیسی عمومی  1227000305 98212254   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  165

 12:00-10:30 08 /04 /99 9:30-8:00 دوشنبه نظری نی نی   4 تخصصی (1فقه ) 1227000505 98212253   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  166

 12:00-10:30 08 /04 /99 11:30-10:00 شنبه نظری نی نی   4 تخصصی (1فقه ) 1227000505 98212253   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  167

 12:00-10:30 24 /03 /99 11:15-9:45 دوشنبه درگاهی   4 تخصصی 1اصول فقه 1227000501 98212249   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  168

 12:00-10:30 24 /03 /99 9:30-8:00 شنبه درگاهی   4 تخصصی 1اصول فقه 1227000501 98212249   981 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  169

 12:00-10:30 02 /04 /99 10:15-8:00 شنبه انصاری   3 تخصصی 8فقه  1203000513 98212261 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  170

 12:00-10:30 02 /04 /99 12:45-10:30 شنبه انصاری   3 تخصصی 8فقه  1203000513 98212262 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  171



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  8 ی صفحه  --------

 

ف
دی

ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 12:00-10:30 31 /03 /99 10:15-8:00 یکشنبه بیات   3 تخصصی 4اصول فقه  1203000504 98212259 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  172

 12:00-10:30 31 /03 /99 12:45-10:30 یکشنبه بیات   3 تخصصی 4اصول فقه  1203000504 98212260 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  173

 12:00-10:30 27 /03 /99 15:15-13:00 شنبه چیت سازیان   3 تخصصی 7فقه  1203000512 98212257 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  174

 12:00-10:30 27 /03 /99 10:15-8:00 شنبه خیریه   3 تخصصی 7فقه  1203000512 98212258 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  175

 10:00-8:30 07 /04 /99 15:30-14:00 یکشنبه عابدی   2 تخصصی آیین دادرسی کیفری 1203000529 98212265 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  176

 10:00-8:30 07 /04 /99 17:15-15:45 یکشنبه عابدی   2 تخصصی آیین دادرسی کیفری 1203000529 98212266 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  177

 10:00-8:30 25 /03 /99 16:15-14:45 دوشنبه گوهری مشترک الف و ب 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 1203000308 98212256 الف/ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  178

 12:00-10:30 09 /04 /99 12:00-10:30 یکشنبه مجنونیان   2 تخصصی 4زبان تخصصی  1203000533 98212267 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  179

 12:00-10:30 09 /04 /99 15:00-13:30 یکشنبه مجنونیان   2 تخصصی 4زبان تخصصی  1203000533 98212268 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  180

 12:00-10:30 04 /04 /99 12:00-10:30 شنبه مالزاده   2 پایه 3کالم 1203000411 98212263 الف 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  181

 12:00-10:30 04 /04 /99 15:00-13:30 شنبه مالزاده   2 پایه 3کالم 1203000411 98212264 ب 962و961 فقه و حقوق اسالمی کارشناسی  182

 12:00-10:30 25 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه حجت   2 جبرانی دانش حدیث 1302151006 98213111   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  183

 12:00-10:30 27 /03 /99 14:30-13:00 سه شنبه دولتی   2 تخصصی (1در قرآن) یاخالق اجتماع 1302150510 98213112   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  184

 12:00-10:30 10 /04 /99 9:30-8:00 سه شنبه دولتی   2 تخصصی (1جامعه در قرآن) 1302150503 98213117   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  185

یک هفته در میان  2 جبرانی یشناسجامعه یهاهینظر 1302151001 98213113   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  186
 11:30تا8

 12:00-10:30 31 /03 /99 11:30-10:00 چهارشنبه رستگار

 12:00-10:30 08 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه شهیدی   2 تخصصی (2)یراجتماعیتفس 1302150502 98213116   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  187

 12:00-10:30 02 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه عباسی   2 تخصصی در قرآن یعدالت و آزاد 1302150506 98213114   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  188

یک هفته در میان  2 جبرانی نزول قرآن یاجتماع یفرهنگ یفضا 1302151002 98213115   981 تفسیر اجتماعی کارشناسی ارشد  189
 11:30تا8

 12:00-10:30 04 /04 /99 9:30-8:00 چهارشنبه مهدوی راد

 12:00-10:30 24 /03 /99 9:30-8:00 یکشنبه براتی سده   2 تخصصی سالمت و شادکامی 1315090505 98213118 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  190

 12:00-10:30 24 /03 /99 11:30-10:00 یکشنبه براتی سده   2 تخصصی سالمت و شادکامی 1315090505 98213119 ب 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  191

 12:00-10:30 26 /03 /99 11:30-10:00 یکشنبه پسندیده   2 پیش نیاز روش فهم روانشناختی متون دینی 1315090705 98213120 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  192

 12:00-10:30 26 /03 /99 9:30-8:00 یکشنبه پسندیده   2 پیش نیاز روش فهم روانشناختی متون دینی 1315090705 98213121 ب 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  193

 12:00-10:30 08 /04 /99 16:15-14:45 یکشنبه حسن زاده توکلی   2 تخصصی روابط مثبت 1315090509 98213126 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  194

 12:00-10:30 08 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه حسن زاده توکلی   2 تخصصی روابط مثبت 1315090509 98213127 ب 981 روانشناسی مثبت گرا ارشدکارشناسی   195



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  9 ی صفحه  --------

 

ف
دی

ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 12:00-10:30 03 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه صیادی   2 تخصصی روانشناسی دین 1315090501 98213124 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  196

 12:00-10:30 03 /04 /99 16:15-14:45 یکشنبه صیادی   2 تخصصی روانشناسی دین 1315090501 98213125 ب 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  197

 12:00-10:30 01 /04 /99 17:15-15:45 شنبه عزیزی   2 جبرانی آسیب شناسی روانی پیشرفته   1315091011 98213122 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  198

  1315091011 98213123 ب 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  199
  

 12:00-10:30 01 /04 /99 15:30-14:00 شنبه عزیزی   2 جبرانی آسیب شناسی روانی پیشرفته

 12:00-10:30 10 /04 /99 15:30-14:00 شنبه مازندرانی   2 تخصصی روش تحقیق پیشرفته 1315090516 98213128 الف 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  200

 12:00-10:30 10 /04 /99 17:15-15:45 شنبه مازندرانی   2 تخصصی روش تحقیق پیشرفته 1315090516 98213129 ب 981 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد  201

 12:00-10:30 01 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه منصوری مشترک با گرایش ادبی 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(1متن پژوهی  1305000517 98213130   971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  202

 12:00-10:30 01 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه منصوری مشترک با گرایش ادبی 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(2متن پژوهی  1305000518 98213131   971 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  203

 12:00-10:30 26 /03 /99 16:15-14:45 چهارشنبه اصغرپور   2 تخصصی (1علوم قرآنی ) 1319000506 98213134 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  204

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه شفیعی   2 تخصصی علم رجال 1319000510 98213132 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  205

 12:00-10:30 01 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه شفیعی   2 تخصصی فقه الحدیث 1319000509 98213136 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  206

 12:00-10:30 10 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه شهیدی   2 جبرانی نقش حدیث در علوم اسالمی   98213142 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  207

 12:00-10:30 08 /04 /99 9:30-8:00 چهارشنبه صفری   2 تخصصی (1تفسیر قرآن کریم ) 1319000503 98213140 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  208

 12:00-10:30 08 /04 /99 11:30-10:00 چهارشنبه صفری   2 تخصصی (1تفسیر قرآن کریم ) 1319000503 98213141 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  209

 12:00-10:30 01 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه عماری   2 تخصصی فقه الحدیث 1319000509 98213137 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  210

 12:00-10:30 10 /04 /99 16:15-14:45 سه شنبه عماری   2 جبرانی نقش حدیث در علوم اسالمی   98213143 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  211

 12:00-10:30 26 /03 /99 9:30-8:00 چهارشنبه محمد جعفری   2 تخصصی (1علوم قرآنی ) 1319000506 98213135 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  212

 12:00-10:30 03 /04 /99 11:30-10:00 سه شنبه منصوری   2 جبرانی متن خوانی عربی)با کاربست قواعد ادبی( 1319001003 98213138 الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  213

 12:00-10:30 03 /04 /99 14:30-13:00 سه شنبه منصوری   2 جبرانی متن خوانی عربی)با کاربست قواعد ادبی( 1319001003 98213139 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  214

 12:00-10:30 24 /03 /99 14:30-13:00 چهارشنبه والیتی   2 تخصصی علم رجال 1319000510 98213133 ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  215

             4 یتخصص آموزشی ـ پژوهی( پایان نامه)مختص شیوه 1305000515 98213144   971و961 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  216

 12:00-10:30 01 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه منصوری مشترک با نهج البالغه 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(1متن پژوهی  1306000513 98213145   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  217

 12:00-10:30 01 /04 /99 16:15-14:45 یکشنبه منصوری مشترک با نهج البالغه 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(2متن پژوهی  1306000514 98213146   971 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  218

 12:00-10:30 10 /04 /99 15:00-13:30 یکشنبه بیات   2 یتخصص (2) یمباحث اصول 1306000504 98213152   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  219



 به نام خدا

 ( 982 ) 98 – 99سال تحصیلی دوم سال فهرست دروس ارائه شده در نیم

 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

   -------- 10از  10 ی صفحه  --------

 

ف
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ر
 

 ساعت آژمون تاریخ آزمون ساعت کالس روز نام خانوادگی استاد توضیحات واحد نوع درس درس کد درس کد کالس گروه ورودی رشته مقطع

 12:00-10:30 01 /04 /99 9:30-8:00 شنبه ربانی   4 یتخصص (2) یفقه استدالل 1306000509 98213149   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  220

 12:00-10:30 01 /04 /99 11:30-10:00 شنبه ربانی   4 یتخصص (2) یفقه استدالل 1306000509 98213149   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  221

 12:00-10:30 26 /03 /99 16:15-14:45 شنبه روزبهانی   2 جبرانی روش تحقیق و پایان نامه نویسی  1306001007 98213148   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  222

 12:00-10:30 03 /04 /99 16:45-15:15 یکشنبه کاشانی مهر   2 جبرانی آشنایی با حقوق جزاء 1306001005 98213150   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  223

 12:00-10:30 24 /03 /99 12-10:30 یکشنبه نصرتیان   2 یتخصص یقیفقه تطب 1306000511 98213147   981 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  224

 12:00-10:30 08 /04 /99 14:30-13:00 شنبه نظری نی نی   2 یتخصص (1قواعد فقه ) 1306000506 98213151   981 مبانی حقوق اسالمیفقه و  کارشناسی ارشد  225

             4 یتخصص پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1306000512 98213153   971و961 فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد  226

             4 یتخصص پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1301020515 98213154   961 کالم و عقاید ارشد کارشناسی  227

مشترک با علوم قرآن و  2 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(1متن پژوهی  1321110517 98213130   971 گرایش ادبی کارشناسی ارشد  228
 حدیث

 12:00-10:30 01 /04 /99 14:30-13:00 چهارشنبه منصوری

مشترک با علوم قرآن و  2 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(2متن پژوهی  1321110518 98213131   971 گرایش ادبی کارشناسی ارشد  229
 حدیث

 12:00-10:30 01 /04 /99 16:15-14:45 چهارشنبه منصوری

 12:00-10:30 01 /04 /99 18:00-16:30 چهارشنبه منصوری   2 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(3متن پژوهی  1321110519 98213155   971 گرایش ادبی کارشناسی ارشد  230

             6 مشترک پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1321110516 98213156   971و961 گرایش ادبی کارشناسی ارشد  231

 12:00-10:30 01 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه منصوری مشترک با فقه و حقوق 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(1متن پژوهی  1301030517 98213145   971 نهج البالغه کارشناسی ارشد  232

 12:00-10:30 01 /04 /99 16:15-14:45 یکشنبه منصوری مشترک با فقه و حقوق 2 یتخصص )مختص شیوه آموزش محور(2متن پژوهی  1301030518 98213146   971 نهج البالغه کارشناسی ارشد  233

             4 یتخصص پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1301030515 98213157   971 نهج البالغه کارشناسی ارشد  234

 12:00-10:30 27 /03 /99 11:30-10:00 شنبه دولتی   2 تخصصی البالغهت در نهجیاخالق و ترب 1301030513 98213159   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  235

 12:00-10:30 10 /04 /99 14:30-13:00 شنبه دولتی   2 تخصصی (1البالغه )در نهج یمباحث اعتقاد 1301030508 98213164   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  236

 12:00-10:30 25 /03 /99 16:15-14:45 شنبه غالمعلی   0 جبرانی دانش حدیث 1301031023 98213158   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  237

 12:00-10:30 04 /04 /99 9:30-8:00 شنبه غالمعلی   2 تخصصی البالغهعرفان و دعا در نهج 1301030512 98213162   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  238

 12:00-10:30 02 /04 /99 14:30-13:00 یکشنبه کرباسچی   2 ازیشنیپ با قرآن البالغهرابطه نهج 1301030707 98213161   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  239

 12:00-10:30 31 /03 /99 9:30-8:00 یکشنبه میرزایی   2 تخصصی ثیحد یب شناسیآس 1301030504 98213160   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  240

 12:00-10:30 07 /04 /99 11:30-10:00 یکشنبه میرزایی   2 تخصصی لیجرح و تعد یمبان 1301030502 98213163   981 نهج البالغه کارشناسی ارشد  241

             4 یتخصص پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی( 1322140515 98213165   961 رایش اجتماعی، ... نهج البالغه گ کارشناسی ارشد  242

 پایان 


