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101 
  2حقوق مدنی 

 مهدی نظری نی نی استاد 

 الف  971فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 

 12:00ـ  10:30    2مدنی حقوق 
 مهدی نظری نی نی استاد 

 الف 971فقه و حقوق اسالمی کارشناسی 

  15:00ـ  13:30مبانی جامعه شناسی   
  سید حسن موسوی چلک استاد 

 الف  981روانشناسی کارشناسی 

   17:00ـ  15:30مبانی جامعه شناسی   
 سید حسن موسوی چلک  استاد 

 الف 981روانشناسی کارشناسی 
 

102 
 مبانی فهم متون )قرآن و حدیث(  

 احمد غالمعلی  استاد 

 الف  981ارشد روانشناسی اسالمی 

 البالغه  حکومت و مدیریت در نهج
 احمد غالمعلی  استاد 

  971ارشد گرایش نهج البالغه 

 حقوق کار  
 بهانی   محمدرضا روزاستاد 

  962ـ  961ـ  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  

103 
 )مبدأ و معاد(    1اندیشه اسالمی 

 محمدهادی مالزاده   استاد 

 الف  971کارشناسی روانشناسی 

    12:15ـ  10:00  2منطق 
 محمدهادی مالزادهاستاد 

 الف  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 )مختص شیوه آموزش محور( 1متن پژوهی
 سیدمحمد منصوری استاد 

 ارشد ارشد 

 )مختص شیوه آموزش محور( 2متن پژوهی
 سیدمحمد منصوری استاد 

 ارشد علوم قرآن و حدیث 

 

قه
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201 
  10:15ـ  8:00   5اصول فقه 

 زهرا انصاری استاد 

 ب  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  12:45ـ  10:30   5اصول فقه 
 زهرا انصاری استاد 

 الف  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 آیات االحکام 
 سازیان مرتضی چیتاستاد 

  981ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 17:00ـ  14:45  مبانی اصول فقه 
 سازیان مرتضی چیتاستاد 

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

202 
   10:15ـ  8:00   3اصول فقه 
 زهرا تابش استاد 

 الف  962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

    12:45ـ  10:30   3اصول فقه 
 زهرا تابش استاد 

 ب  962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 مبانی فهم متون )قرآن و حدیث(   
 احمد غالمعلی  استاد 

 الف  981ارشد روانشناسی اسالمی 

 3مباحث اصولی 
 مهدی رهبر استاد 

  971بانی حقوق اسالمی ارشد فقه و م

 

203 
 آیین دادرسی مدنی 

 محمدصادق شربتیان استاد 

 الف  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  12:00ـ  10:30آیین دادرسی مدنی   
 محمدصادق شربتیان استاد 

 ب  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 اخالق حقوق قضا 
 محمدصادق شربتیان استاد 

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 زبان انگلیسی تخصصی 
 نیا علی حسناستاد 

 981ارشد گرایش نهج البالغه 

 زبان خارجی 
 نیا علی حسناستاد 

  971ارشد فق و مبانی حقوق اسالمی 

204 
   10:15ـ  8:00   2فقه 

 زینب خیریه  استاد 

 ب  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

  3حقوق مدنی 
 محسن یدایی استاد 

  962کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

 مقدمه علم حقوق  
 محسن یدایی استاد 

  981ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 

 

205 
 نامه نویسی روش تحقیق و پایان

 محمد دولتی استاد 

  981ارشد گرایش نهج البالغه 

  12:00ـ  10:30   2کالم 
 محمد دولتی استاد 

 الف 962و  961کارشناسی فقه و حقوق قاسالمی 

  2البالغه مباحث اعتقادی در نهج
 محمد دولتی استاد 

  971ارشد گرایش نهج البالغه 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  2کالم 
 محمدهادی مالزاده استاد 

 ب  962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

 

206 
 1 مباحث اصولی

 حسام الدین ربانی استاد 

  981 حقوق اسالمیمبانی فقه و ارشد 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 1مباحث اصولی 
 حسام الدین ربانی استاد 

  981 حقوق اسالمیمبانی فقه و ارشد 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

 البالغه به نقد متن و شبهاتاستناد نهج
 محمد دولتی استاد 

  981البالغه ارشد گرایش نهج

 

 

207 
 زبان تخصصی 

 ناصر آقابابایی استاد 

 الف   981ارشد روانشناسی اسالمی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 زبان تخصصی 
 ناصر آقابابایی استاد 

 ب   981ارشد روانشناسی اسالمی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 مباحث اساسی در روانشناسی 
 ناصر آقابابایی استاد 

 ب   981ارشد روانشناسی اسالمی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 مباحث اساسی در روانشناسی 
 ناصر آقابابایی استاد 

 الف  981ارشد روانشناسی اسالمی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

208 
 البالغهنهجدر ... سیاست، حقوق و 

 زاده استاد رحیم

  971البالغه ارشد گرایش نهج

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

    

قه
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301      

302  

  12:15ـ  10:00زبان فارسی   
 یاسمن اصفهانی استاد 

 الف  981کارشناسی روانشناسی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  15:15ـ  13:00زبان فارسی 
 استاد یاسمن اصفهانی 

   ب 981کارشناسی روانشناسی 
  

303  

 زندگی تحصیلی امام علی )ع( ... 
 کرباسچی استاد 

  981 ارشد گرایش نهج البالغه

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

    

304      

305  

 روش تحقیق )کمی و کیفی( 
 محمدرضا توکلی استاد 

 ب  971کارشناسی روانشناسی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 روش تحقیق )کمی و کیفی( 
 محمدرضا توکلی استاد 

 الف  971کارشناسی روانشناسی 

 ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

  

306   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

307      

308  

 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 
 فرزانه علی نژاد استاد 

 الف  971کارشناسی روانشناسی 

 ب 971حقوق اسالمی  کارشناسی فقه و

 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
 استاد فرزانه علی نژاد 

  ب 971کارشناسی روانشناسی 
  

309   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

310   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 حضرت عبدالعظیم )ع( آستان مقدس

311   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

312   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

313      

314      

مجموعه ورزشی 
 )زیرزمین(
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 یکشنبه

 16:30ـ  18:00 14:45ـ  16:15 13:00ـ  14:30 10:00ـ  11:30 8:00ـ  9:30
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101   

  3فقه استداللی 
 استاد مهدی نظری نی نی 

  971ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 
  

102 
 کلیات مفاهیم روانشناسی مثبت 

 استاد فرید براتی 

  ب 981اسالمی ارشد روانشناسی 

 کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت 
 استاد فرید براتی 

  الف 981ارشد روانشناسی 

  15:30ـ  14:00  4زبان تخصصی 
 استاد مهدی نوروزی 

  ب 951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 17:15ـ  15:45   4زبان تخصصی 
 زی استاد مهدی نورو

  الف 951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 
 

103 
 ها و مکاتب حدیثی حوزه

 استاد زینب مجلسی 

  971البالغه ارشد گرایش نهج

 حقوق کار 
 استاد محمدرضا روزبهانی 

  962 ـ 961ـ  951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 البالغهشناسی نهجقرائت متن و واژه
 استاد سیدمحد منصوری 

  981البالغه ارشد علوم و معارف نهج 
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201 
 3ادبیات عرب 

 زاده استاد منیره دهقانی

  ب 971 کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

 12:00ـ  10:30   1ادبیات عرب 
  زادهستاد منیره دهقانیا

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 3ادبیات عرب 
  زادهدهقانی منیره استاد

  الف 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 
  

202 
 روانشناسی اجتماعی کاربردی 

  خلیلیان محمود استاد
  ب 971کارشناسی روانشناسی 

 فیزیولژی اعصاب و غدد
  خلیلیان محمود استاد

  ب 981کارشناسی روانشناسی 

 فیزیولژی اعصاب و غدد
  خلیلیان محمود استاد

  الف 981کارشناسی روانشناسی 

 روانشناسی اجتماعی کاربردی 
  خلیلیان محمود استاد

  الف 971کارشناسی روانشناسی 
 

203  

  2روانشناسی تحولی 
  مهدیه حیدری زاده استاد

  الف 971کارشناسی روانشناسی 

  2روانشناسی تحولی 
 استاد مهدیه حیدری زاده 

 ب 971کارشناسی روانشناسی 

  17:17ـ  15:45مقدمه علم حقوق   
 استاد محمدمهدی رحیمی 

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 

 

204 
 3زبان تخصصی 

  استاد اکرم مجنونیان
  الف 962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  12:15ـ  10:00زبان انگلیسی   
 استاد اکرم مجنونیان 

  الف 981کارشناسی روانشناسی 

 3زبان تخصصی 
 استاد اکرم مجنونیان 

  ب 962و  961  کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

  17:00ـ  14:45زبان انگلیسی   
  مجنونیان اکرم استاد

  ب 981کارشناسی روانشناسی 
 

205 
  10:15ـ  8:00   3فقه 

 استاد حجت هللا بیات 

  الف 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  12:45ـ  10:30   3فقه 
 استاد حجت هللا بیات 

  ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 دانش حدیث 
 استاد زهرا عماری

  الف و ب 981ارشد روانشناسی اسالمی 

 مبانی فهم حدیث )نهج البالغه( 
 استاد زهرا عماری 

  981 ارشد گرایش نهج البالغه
 

206 
 1فقه استداللی 

  نصرتیاناستاد مهدی 

  981 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

  12:45ـ  10:30   2فقه 
  نصرتیاناستاد مهدی 

  الف 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 15:00ـ  13:30 1فقه استداللی 
  نصرتیاناستاد مهدی 

 981ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 

  16:45ـ  15:15   2قواعد فقه 
  نصرتیاناستاد مهدی 

 981ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 
 

207 
 معاصرهای حدیثی در دوران پژوهش

 استاد مهدی غالمعلی 

  981 ارشد گرایش نهج البالغه

 بررسی تطبیقی منابع رجالی
 استاد پوران میرزایی 

  981ارشد گرایش نهج البالغه 

 2متون روانشناسی به انگلیسی 
 استاد زهرا عمادی 

  الف 971کارشناسی روانشناسی 

 2متون روانشناسی به انگلیسی 
 استاد زهرا عمادی 

 ب 971کارشناسی روانشناسی 
 

208      

قه
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301      

302 
  10:15ـ  8:00زبان فارسی   

 استاد یاسمن اصفهانی 

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی 

 )مبدأ و معاد(  1اندیشه اسالمی 
 استاد محمدهادی مالزاده 

  ب 971کارشناسی روانشناسی 
 

  18:00ـ  15:00آمادگی ارشد 
 طالب 

  آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  15:00آمادگی ارشد 
 طالب 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

303  

 علوم بالغی در نهج البالغه 
  منصوری محمد سید استاد

  971ارشد گرایش نهج البالغ 
   

304      

305 
 آمار پیشرفته 

  توکلی محمدرضا استاد
  الف 981اسالمی ارشد روانشناسی 

 آمار پیشرفته 
  توکلی محمدرضا استاد

  ب 981ارشد روانشناسی اسالمی 

 4ادبیات عرب 
 استاد علی اکبر فراتی

  962کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  
  

306      

307      

308  

 دانش حدیث 
 استاد زینب مجلسی

  981 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

  15:45ـ  13:30  2منطق 
 استاد محمدهادی مالزاده 

  ب 971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  
  

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزشی 
 )زیرزمین(

 

 

 1تربیت بدنی 
 استاد پورنامدار

 الف 962و  961  کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

  1تربیت بدنی 
  15:30ـ  14:00استاد داوری / استاد پورنامدار 

  کارشناسی

 1تربیت بدنی 
 استاد فرزانه داوری 

  کارشناسی
 

 



 

 1398/  08/  06روز رسانی : تاریخ به ها بدون هماهنگی با کارشناس آموزش )آقای نوروزی( خودداری کنید.       لطفاً از جا به جایی کالس:  تذکر        5 از 3ی صفحه

ه 
بق
ط


 

 کالس
 

 دوشنبه

 16:30ـ  18:00 14:45ـ  16:15 13:00ـ  14:30 10:00ـ  11:30 8:00ـ  9:30
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101 
  10:15ـ  8:00   1اصول فقه 

 مهدی نظری نی نیاستاد 

 ب  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  12:45ـ  10:30   1اصول فقه 
 مهدی نظری نی نیاستاد 

 الف  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 حقوق کار 
 استاد محمدرضا روزبهانی 

  962ـ961ـ951کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  

102 
  انگلیسیمتون تخصصی قرآن و حدیث به 
 استاد مهدی نوروزی 

 الف 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 12:00ـ  10:30  1زبان تخصصی 
 استاد مهدی نوروزی

 ب  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 15:00ـ  13:30   1زبان تخصصی 
 استاد مهدی نوروزی

 الف  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 15:45متون تخصصی قرآن و حدیث به انگلیسی 
 استاد مهدی نوروزی 

 ب 961رشناسی علوم قرآن و حدیث  کا

 

103 
 1علوم قرآنی 

 دهقانی مهدیه استاد 

 ب 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث 

 مأخذ شناسی تفاسیر قرآن 
 استاد مهدیه دهقانی 

 الف 971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 روانشناسی فیزیولوژیک 
 استاد عزت هللا میوه چی 

 الف  971کارشناسی روانشناسی 

 روانشناسی فیزیولوژیک 
 استاد عزت هللا میوه چی 

 ب  971کارشناسی روانشناسی 
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201 
 1مباحث اساسی در روانشناسی 

 استاد سمیه عزیزی 

 ب  981کارشناسی روانشناسی 

 1روانشناسی مباحث اساسی در 
 استاد سمیه عزیزی 

 الف  981کارشناسی روانشناسی 

  2حقوق جزای اختصاصی 
 استاد علی اکبر کاشانی مهر 

 ب  962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  15:45    2 حقوق جزای اختصاصی
 استاد علی اکبر کاشانی مهر 

 الف 962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 

202 
 10:15ـ  8:00   6 فقه

 استاد زهرا انصاری 

 الف 962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  12:45ـ  10:30   6فقه 
 استاد زهرا انصاری 

 ب 962و  961کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 آمار توصیفی 
 استاد نرگس آقامحمدی 

 ب  981کارشناسی روانشناسی 

 آمار توصیفی 
 استاد نرگس آقامحمدی 

 الف  981کارشناسی روانشناسی 

 

203 
 1فقه الحدیث 

 استاد پوران میرزایی 

 ب  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 1فقه الحدیث 
 استاد پوران میرزایی 

 الف 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 ربتاریخ استشراق و مطالعات قرآنی در غ
  14:00نیا استاد علی حسن

  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 
  15:45 نیاستاد علی حسنا

  951کارشناسی علوم قرآن و حدیث 

 

204 
 )تاریخ قرآن( تاریخ کتابت قرآن و قرائات 

 استا حسن اصغرپور 

 ب 971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 2ترتیبی قرآن تفسیر 
 استاد علی صفری 

 ب 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 روانشناسی یادگیری 
 استاد الهام نوروزپور

 ب  971کارشناسی روانشناسی 

 تاریخ کتاب قرآن و قرائات )تاریخ قرآن( 
 15:00استاد حسن اصغرپور 

 الف  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

205 
 )مکی و مدنی ...(  3علوم قرآن 

 استاد الهه هادیان 

 اف 971قرآن و حدیث  کارشناسی علوم 

 های قرآنی( )داللت 4علوم قرآنی 
 استاد آزاده عباسی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 )مکی و مدنی ...(  3علوم قرآن 
 استاد الهه هادیان 

 ب  971قرآن و حدیث  کارشناسی علوم 

 روانشناسی یادگیری 
 استاد الهام نوروزپور

 الف  971سی کارشناسی روانشنا

 

206 
 1صرف کاربردی 

 ول عباییاستاد عبدالرس

 الف  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 1صرف کاربردی 
 ول عباییاستاد عبدالرس

 ب 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 های قرآنی( )داللت 4علوم قرآنی 
 استاد آزاده عباسی 

 الف  951کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 1کاربردی نحو 
 استاد دهقانی زاده 

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

207 
 10:00ـ  8:30الملل عمومی حقوق بین

 استاد نرجس حمیدی 

 ب 951وق اسالمی  کارشناسی فقه و حق

 12:00ـ  10:30الملل عمومی حقوق بین
 استاد نرجس حمیدی 

 الف 951وق اسالمی  کارشناسی فقه و حق

  15:30ـ  14:00حقوق جزای عمومی 
 استاد احمدعلی رخی 

 ب  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  17:15ـ  15:45حقوق جزای عمومی 
 استاد احمدعلی رخی 

 الف  971کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

 

208 
 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 

 استاد پریسا فیضی 

 ب 951  آن و حدیثکارشناسی علوم قر

 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 
 استاد پریسا فیضی 

 الف 951آن و حدیث  کارشناسی علوم قر

 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 
 استاد شهربانو تقوی 

 ب 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 
  17:15ـ  15:45استاد شهربانو تقوی 

 الف  961سی علوم قرآن و حدیث  کارشنا

 

قه
طب

م 
دو

ی 
 

301  
 معرفت شناسی 

 استاد فضل هللا خالقیان 

 ب  981کارشناسی روانشناسی 

 معرفت شناسی 
 استاد فضل هللا خالقیان 

 الف  981کارشناسی روانشناسی 

  

302 
 روانشناسی اعتیاد

 استاد حسن اسدی مربی

 ب  971کارشناسی روانشناسی 

 روانشناسی اعتیاد
 استاد حسن اسدی مربی

 الف  971کارشناسی روانشناسی 

  2کارگاه قرائت و ترجمه 
 استاد معصومه صادقی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  2کارگاه قرائت و ترجمه 
  استاد معصومه صادقی

 962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

303 
 1تفسیر ترتیبی قرآن 

 استاد محمدمهدی کرباسچی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 
 روانخوانی و تجوید مقدماتی 

 استاد قدیانی 

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

304      

305 
 روش تحقیق )کمی و کیفی( 
 استاد محمدرضا توکلی 

 الف 971کارشناسی روانشناسی 

 روش تحقیق )کمی و کیفی( 
 استاد محمدرضا توکلی 

 ب  971کارشناسی روانشناسی 

 1کارگاه قرائت و ترجمه 
 استاد الهام ماندگار

 الف  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

306   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 عبدالعظیم )ع(آستان مقدس حضرت 

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

307 
  10:15ـ  8:00   7فقه 

 استاد سمیه مولوی 

 الف 951وق اسالمی  کارشناسی فقه و حق

  12:45ـ  10:30   7فقه 
 استاد سمیه مولوی 

 ب  951وق اسالمی  کارشناسی فقه و حق

    

308 
 1عرب ادبیات 

 استاد منیره دهقانی زاده 

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

  1نحو کاربردی 
 استاد منیره دهقانی زاده 

  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 عبدالعظیم )ع(آستان مقدس حضرت 

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

309   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

310   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

311   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

312  

 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین 
 علیرضا تفرشیاستاد 

  951کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 15:00ـ  13:30روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 استاد یثربی 

 الف 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 15:00ـ  13:30روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 استاد یثربی 

 الف 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

313 
 

 
 
 
 
 

 تعلیم و تربیت اسالمی 
 استاد مهرانگیز داوری شلمزاری

  981کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  

   

314  

 1کارگاه قرائت و ترجمه 
 استاد الهام ماندگار 

 ب  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

   

مجموعه ورزشی 
 )زیرزمین(
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 شنبهسه
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101  

 1علوم قرآنی 
 استاد مهدیه دهقانی 

 الف 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 1قرائت و ترجمه متون تخصصی 
 استاد رضا میرابوالحسنی 

 الف  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 17:15ـ  15:45مفردات قرآن 
 استاد رضا میرابوالحسنی 

  981ارشد علوم قرآن و  حدیث 

 

102 
 مأخذ شناسی تفاسیر قرآن 

 استاد مهدیه دهقانی 

 ب 971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 دانش حدیث
 نیااستاد محمدرضا سبحانی

  971ارشد 

  15:30ـ  14:00اصول و مقدمات تفسیر قرآن  
 استاد رسول محمدجعفری 

  981ارشد علوم قرآن و حدیث 

 15:45مقدمات تفسیر قرآن  اصول و 
 استاد رسول محمدجعفری 

 981ارشد تفسیر اجتماعی 

 

103 
 تاریخ حدیث 

 نیااستاد محمدرضا سبحانی

 981ارشد علوم قرآن و حدیث 

 1نحوه کاربردی 
 دهقانی زاده  استاد

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 نقش بیان در تفسیر قرآن 
  منصوریاستاد سیدمحمد 

  971ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی 

  

قه
طب

ل 
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ی 
 

201  
 شناسی روش تحقیق و مأخذ

 استاد جلیل پروین

  981ارشد تفسیر اجتماعی 

 
 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 

 استاد جلیل پروین 

 الف  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

202 
 رابطه قرآن و سنت 
 استاد زهرا عماری 

 الف  961ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 رابطه قرآن و سنت 
 استاد زهرا عماری 

 ب 961ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 
  2صرف 

 زاده استاد دهقانی

 94کارشناسی علوم قرآن و حدیث  تا 

 

203 
 الحدیث فقه

 استاد پوران میرزایی 

  971ارشد علوم قرآن و حدیث 

 مصطلح الحدیث 
 استاد پوران میرزایی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 توثیق و تضعیف
 استاد پوران میرزایی 

  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

204 
 2تفسیر ترتیبی قرآن  
 استاد علی صفری 

 ب  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 2تفسیر ترتیبی قرآن  
 استاد علی صفری 

 الف 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 مبانی جامعه شناسی 
 استاد علی صفری 

  981ارشد تفسیر اجتماعی 

  

205 
 مأخذشناسی حدیث 
 استاد حیدر مسجدی

 الف  971ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 مأخذشناسی حدیث 
 استاد حیدر مسجدی

 ب  971ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 اختالف الحدیث 
 استاد حیدر مسجدی 

 951کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

206 
 های قرآنی( )داللت 4علوم قرآنی 

 استاد آزاده عباسی 

 ب 951آن و حدیث  کارشناسی علوم قر

 1معناشناسی 
 استاد آزاده عباسی 

  951کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 های تفسیری روش
 استاد آزاده عباسی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

207 
 منطق 

 استاد محمد رنجبر حسینی 

 الف 951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 منطق 
 استاد محمد رنجبر حسینی 

 ب 951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 1تفسیر موضوعی قرآن 
 استاد الهه هادیان 

 الف  961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

208      

قه
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م 
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ی 
 

301      

302   

  14:45ـ  12:30زبان فارسی 
 استاد اصفهانی 

 الف  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  17:15ـ  15:00زبان فارسی 
 استاد اصفهانی 

 ب 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 17:15ـ  15:00زبان فارسی 
 استاد اصفهانی 

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

303 
 1تفسیر ترتیبی قرآن 

 استاد محمدمهدی کرباسچی

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

    

304      

305  

 دانش حدیث 
 استاد مریم والیتی 

  981ارشد علوم قرآن و حدیث 

   

306      

307      

308 
 1نحوه کاربردی 

 استاد منیره دهقانی زاده 

 الف 981 ن و حدیث کارشناسی علوم قرآ

 12:15ـ  10:00زبان انگلیسی 
 استاد اکرم مجنونیان 

 الف 971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  15:15ـ  13:00زبان انگلیسی 
 استاد اکرم مجنونیان 

 ب  971رشناسی علوم قرآن و حدیث  کا

  17:00ـ  15:30زبان تخصصی 
 استاد اکرم مجنونیان 

  962رشناسی علوم قرآن و حدیث  کا

 

309      

310      

311      

312      

313      

314      

مجموعه ورزشی 
 )زیرزمین(

 

  

 1تربیت بدنی 
 استاد داوری ـ سالن کشتی 

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  16:30ـ  15:00    1تربیت بدنی 
 استاد فرزانه داوری 

 الف  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  
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101 
 1تفسیر اجتماعی 

 هللا شهیدی  روحاستاد 

  981ارشد تفسیر اجتماعی 

 تفسیر ادبی قرآن 
 شهیدی  هللااستاد روح 

  971ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی 

 سیر تاریخی تفاسیر اجتماعی 
 استاد روح هللا شهیدی 

 981ارشد تفسیر اجتماعی 

  15:15های قرآنی و حدیثی هندسه دانش
 استاد حامد شریعتی نیاسر 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

102 
 بررسی آرا و نظرات جدید در حوزه قرآن و ...

 استاد محمد هادی قندهاری

  971ارشد علوم قرآن و حدیث 

 معارف نظری قرآن کریم 
 استاد محمد هادی قندهاری

  981دکتری مدرسی اخالق 

 قرآن و مستشرقان 
 استاد محمد هادی قندهاری

 971دکتری مدرسی قرآن و متون 

 قرآن و مستشرقان 
 استاد محمد هادی قندهاری

  971ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی 

 

103  

 روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 استاد عبایی 

 ب  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 استاد قدیانی 

 ب 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  
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201 
 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 استاد زهرا انصاری 

 ب  951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 
 استاد زهرا انصاری 

 الف  951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

  2قرائت و ترجمه متون تخصصی 
 استاد رضا میرابوالحسنی 

  962کارشناسی علوم قرآن و حدیث 

 1قرائت و ترجمه متون تخصصی 
 استاد رضا میرابوالحسنی 

 ب  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

202 
 11:30ـ  8:00فرهنگ و تمدن اسالمی 

 هفته در میان( 1استاد رسول رضوی )

  971دکتری مدرسی قرآن و متون 

  11:30ـ  8:00حقوق اساسی 
 هفته در میان(  1استاد بهادری جهرمی )

 971دکتری مدرسی قرآن و متون 

 های قرآنی و حدیثیهندسه دانش
 استاد ساقیان 

 الف  981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 های قرآنی و حدیثیهندسه دانش
 استاد ساقیان 

 ب 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 

203 
 تاریخ قرآن کریم 

 استاد حسن اصغرپور 

  981ارشد علوم قرآن و حدیث 

 3علوم قرآنی 
 استاد حسن اصغرپور 

  971ارشد علوم قرآن و حدیث 

  ی ... مأخذ شناسی علوم اسالمکتاب شناسی و 
 استاد حسن اصغرپور

 ب  951کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 ی ...کتاب شناسی و مأخذ شناسی علوم اسالم
 استاد حسن اصغرپور

 الف  951ارشناسی علوم قرآن و حدیث  ک

 

204 
 2تفسیر ترتیبی قرآن 
 استاد علی صفری 

 الف  961ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی
 استاد جلیل پروین 

 ب 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 روش تحقیق و مأخذشناسی 
 استاد جلیل پروین 

  981ارشد علوم قرآن و حدیث 

  3تفسیر قرآن 
 استاد علی صفری 

 971ارشد علوم قرآن و حدیث 

 تفسیر تطبیقی قرآن 
 استاد علی صفری 

  981معارف دکتری مدرسی 
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 1تفسیر موضوعی قرآن 
 استاد الهه هادیان 

 ب 961آن و حدیث  کارشناسی علوم قر

  

 شناخت نهج البالغه 
 استاد محمد دولتی 

  981دکتری مدرسی معارف 

 خانواده در قرآن 
 استاد محمد دولتی 

 981ارشد تفسیر اجتماعی 

 

206 
 روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 استاد عبدالرسول عبایی 

 الف  981ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 ها و مکاتب تفسیر قرآنروش
 استاد محمدعلی مهدوی راد 

 981ارشد علوم قرآن و حدیث 

 تفسیر روایی 
 استاد الهه هادیان 

  971ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی 

 فلسفه اخالق 
 استاد هادی صادقی 

  971دکتری مدرسی قرآن و متون 

 

207 
 های آموزش و ترویج قرآن مهارت

 فشارکی  جعفریاستاد ندا 

 الف  951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 های آموزش و ترویج قرآن مهارت
 استاد ندا جعفری فشارکی 

 ب  951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ

 های آموزش و ترویج قرآن مهارت
 استاد ندا جعفری فشارکی 

 الف  951ن و حدیث  قرآ کارشناسی علوم

 های آموزش و ترویج قرآن مهارت
 استاد ندا جعفری فشارکی 

 ب  951ن و حدیث  کارشناسی علوم قرآ
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 مباحث جدید دانش تفسیر

 استاد محمدعلی مهدوی راد 

 971ارشد علوم قرآنی گرایش ادبی 

     

قه
طب

م 
دو

ی 
 

301        

302  

 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 
 استاد محمدمهدی کرباسچی 

 الف 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 
 استاد محمدمهدی کرباسچی 

 ب 961کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 آمادگی ارشد 
 طالب 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( 

 آمادگی ارشد 
 طالب 

 س حضرت عبدالعظیم )ع(آستان مقد

303     
 کالم جدید 

 استاد احمد کریمی 

 981دکتری مدرسی قرآن و متون 

 

304      

305  

 زبان تخصصی 
 استاد احمد کریمی 

 981ارشد تفسیر اجتماعی 

 زبان تخصصی 
 استاد احمد کریمی 

 971ارشد علوم قرآن و حدیث 
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  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

307      

308  

 اصول و مقدمات تفسیر 
 استاد زینب مجلسی 

 ب  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

 اصول و مقدمات تفسیر 
 استاد زینب مجلسی 

 الف  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

309   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

310   

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 حضرت عبدالعظیم )ع( آستان مقدس

311  

 روانخوانی و تجوید مقدماتی 
 السادات یثربی ملوک استاد

 الف 981کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

312 
 

 
 
 

 

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

  18:00ـ  14:00آموزش قرآن 
 دارالقرآن 

 مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(آستان 

313 
 بینش مطهر 

 آموزش آستان 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(

 بینش مطهر 
 آموزش آستان 

 آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(
   

314  

 1کارگاه قرائت و ترجمه 
 استاد الهام ماندگار 

 الف  971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  1کارگاه قرائت و ترجمه 
 استاد الهام ماندگار 

 ب 971کارشناسی علوم قرآن و حدیث  

  

مجموعه ورزشی 
 )زیرزمین(

 

     

 


