
 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  1ی صفحه ----------

 
 

 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف
ی

 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 12:00-10:30 14 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه دولت     1302150511 99113160 2 (2اخالق اجتمایعي در قرآن)   981 تفسیر اجتمایع ارشد  1

 12:00-10:30 30 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه دولت     1302150513 99113161 2 جتمایعي در قرآنها و هنجارهاي اارزش   981 تفسیر اجتمایع ارشد  2

حسیت     1302150509 99113162 2 هاي اجتمایعي در قرآنسنت   981 تفسیر اجتمایع ارشد  3  12:00-10:30 16 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه رنجیر

 12:00-10:30 21 /10 /99 11:30-10:00 چهارشنبه شهیدی   1302150504 99113163 2 (2جامعه در قرآن)   981 تفسیر اجتمایع ارشد  4

 12:00-10:30 23 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه قاض  زاده   1302150507 99113164 2 سياست و حكومت در قرآن   981 تفسیر اجتمایع ارشد  5

ي تفاسیر اجتمایعي   با مجازی مشترک 991 تفسیر اجتمایع ارشد  6
 12:00-10:30 29 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه شهیدی   1302150508 99113165 2 سیر تاريخ 

) با مجازی مشترک 991 تفسیر اجتمایع ارشد  7 اجتمایعي  12:00-10:30 20 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه عبایس   1302150501 99113166 2 (1تفسیر

 12:00-10:30 01 /11 /99 14:30-13:00 سه شنبه فخر زارع   1302150505 99113167 2 خانواده در قرآن با مجازی مشترک 991 تفسیر اجتمایع ارشد  8

 12:00-10:30 14 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه کرییم   1302150512 99113168 2 زبان تخصیص با مجازی مشترک 991 تفسیر اجتمایع ارشد  9

ي جامعه با مجازی مشترک 991 تفسیر اجتمایع ارشد  10
 12:00-10:30 16 /10 /99 19:30-18:00 دوشنبه موسوی چلک   1302151004 99113169 2 شنایسي مبان 

بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمان  مثبت   الف 981 روانشنایس ارشد  11
 گرا

 12:00-10:30 15 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه بران     1315091003 99113144 2

بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمان  مثبت   ب 981 روانشنایس ارشد  12
 گرا

 12:00-10:30 15 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه بران     1315091003 99113145 2

ه های مثبت الف 981 روانشنایس ارشد  13  12:00-10:30 23 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه بهرایم احسان   1315090508 99113146 2 صفات و انگیر 

ه های مثبت ب 981 روانشنایس ارشد  14  12:00-10:30 23 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه بهرایم احسان   1315090508 99113147 2 صفات و انگیر 

 12:00-10:30 21 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه پسندیده   1315090511 99113148 2 1حدیث و روانشنایس ب 981 روانشنایس ارشد  15

 12:00-10:30 21 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه پسندیده   1315090511 99113149 2 1حدیث و روانشنایس الف 981 روانشنایس ارشد  16

 12:00-10:30 17 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه تبیک   1315090502 99113150 2 روانشنایس اخالق ب 981 روانشنایس ارشد  17

 12:00-10:30 17 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه تبیک   1315090502 99113151 2 روانشنایس اخالق الف 981 روانشنایس ارشد  18

وع :  1315091013 99113152 2 مصاحبه و تشخیص ب 981 روانشنایس ارشد  19  12:00-10:30 30 /10 /99 12:30-11:00 شنبه نوفرست   شهریور 30شر

وع :  1315091013 99113153 2 مصاحبه و تشخیص الف 981 روانشنایس ارشد  20  12:00-10:30 30 /10 /99 10:30-9:00 شنبه نوفرست   شهریور 30شر

 12:00-10:30 20 /10 /99 9:30-8:00 شنبه آقاباباني    1315090513 99113154 2 زبان تخصیص   991 روانشنایس ارشد  21

 12:00-10:30 16 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه تبیک   1315090504 99113155 2 کلیات و مفاهیم روانشنایس مثبت   991 روانشنایس ارشد  22

 12:00-10:30 27 /10 /99 مجازی مجازی تیمور نژاد   1315091005 99113156 1 مباحث اسایس در روانشنایس*   991 روانشنایس ارشد  23

فته   991 روانشنایس ارشد  24  12:00-10:30 23 /10 /99 11:30-10:00 شنبه حسن زاه توکیل     99113157 2 آمار پیشر



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  2ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 12:00-10:30 14 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه غالمعیل   1315090704 99113158 2 مبان  فهم متون)قرآن و حدیث(   991 روانشنایس ارشد  25

 12:00-10:30 30 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه مسجدی   1315091010 99113159 1 دانش حدیث   991 روانشنایس ارشد  26

             1305000515 99113173 4 پایان نامه)مختص شیوه آموزیسر   پژویه(   971 علوم قرآن و حدیث ارشد  27

 12:00-10:30 15 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه اصغرپور   1319000507 99113135 2 (2علوم قرآن  ) الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث ارشد  28

 12:00-10:30 23 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه پروین   1319000513 99113136 2 مقایسه بیر  قرآن و کتب آسمان  گذشته الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث ارشد  29

 12:00-10:30 17 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه صفری   1319000512 99113137 2 تفسیر آیات مشکل قرآن کریم الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث ارشد  30

 12:00-10:30 21 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه کرباسخ     1319000511 99113138 2 تفسیر نهج البالغه الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث ارشد  31

 12:00-10:30 30 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه منصوری   1319000504 99113139 2 (2تفسیر قرآن کریم ) الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث ارشد  32

زاني    1319001004 99113132 0 دانش حدیث   991 علوم قرآن و حدیث ارشد  33  12:00-10:30 01 /11 /99 11:30-10:00 چهارشنبه میر

 12:00-10:30 15 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه اصغرپور   1319000501 99113140 2 مفردات قرآن   991 علوم قرآن و حدیث ارشد  34

 12:00-10:30 13 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه سبحان  نیا   1319000508 99113141 2 تاری    خ حدیث   991 علوم قرآن و حدیث ارشد  35

 12:00-10:30 17 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه شهیدی   1319000505 99113142 2 تاری    خ قرآن کریم   991 علوم قرآن و حدیث ارشد  36

 12:00-10:30 29 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه مهدوی راد   1319000502 99113143 2 روشها و مکاتب تفسیر قرآن    991 علوم قرآن و حدیث ارشد  37

 12:00-10:30 22 /10 /99 18:00-16:30 سه شنبه اصغرپور   1302151005 99113133 2 روش تحقیق و پایان نامه نوییس مشترک 991 علوم قرآن و حدیث/ تفسیر اجتمایع ارشد  38

 12:00-10:30 22 /10 /99 18:00-16:30 سه شنبه اصغرپور   1319001001 99113133 2 روش تحقیق و پایان نامه نوییس مشترک 991 علوم قرآن و حدیث/ تفسیر اجتمایع ارشد  39

 12:00-10:30 24 /10 /99 16:15-14:45 سه شنبه صفری   1302151003 99113134 2 اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم مشترک 991 علوم قرآن و حدیث/ تفسیر اجتمایع ارشد  40

 12:00-10:30 24 /10 /99 16:15-14:45 سه شنبه صفری   1319001002 99113134 2 اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم مشترک 991 علوم قرآن و حدیث/ تفسیر اجتمایع ارشد  41

 12:00-10:30 27 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه رهنما   1307000512 99113131 2 کتابشنایس نهج البالغه   991 علوم و معارف نهج البالغه ارشد  42

تاری    خ تحلییل امام عیل)ع(/ زندگان  تحلییل  مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  43
 امام عیل)ع( و پیشینه صدور نهج البالغه

 12:00-10:30 16 /10 /99 11:30-10:00 شنبه روشن بیر     1307000513 99113127 2

تاری    خ تحلییل امام عیل)ع(/ زندگان  تحلییل  مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  44
 امام عیل)ع( و پیشینه صدور نهج البالغه

 12:00-10:30 16 /10 /99 11:30-10:00 شنبه روشن بیر     1301030701 99113127 2

 12:00-10:30 13 /10 /99 14:30-13:00 شنبه کرباسخ     1307001010 99113128 2 روش تحقیق مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  45

 12:00-10:30 13 /10 /99 14:30-13:00 شنبه کرباسخ     1301031022 99113128 2 روش تحقیق مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  46

 12:00-10:30 23 /10 /99 9:30-8:00 شنبه کرباسخ     1307000502 99113129 2 قرائت می   و واژه شنایس نهج البالغه مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  47

 12:00-10:30 23 /10 /99 9:30-8:00 شنبه کرباسخ     1301030703 99113129 2 قرائت می   و واژه شنایس نهج البالغه مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  48

 12:00-10:30 21 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه مسجدی   1301030503 99113130 2 مبان  فهم حدیث)نهج البالغه( مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  49



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  3ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 12:00-10:30 21 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه مسجدی   1301030503 99113130 2 مبان  فهم حدیث)نهج البالغه( مشترک 991 علوم و معارف نهج البالغه/ نهج البالغه ارشد  50

فقه و حقوق/ علوم و معارف نهج البالغه/ نهج   ارشد  51
 البالغه

 12:00-10:30 01 /11 /99 16:15-14:45 یکشنبه سبحان  نیا   1307001006 99113126 2 دانش حدیث مشترک 991

فقه و حقوق/ علوم و معارف نهج البالغه/ نهج   ارشد  52
 البالغه

 12:00-10:30 01 /11 /99 16:15-14:45 یکشنبه سبحان  نیا   1301031023 99113126 2 دانش حدیث مشترک 991

فقه و حقوق/ علوم و معارف نهج البالغه/ نهج   ارشد  53
 البالغه

 12:00-10:30 01 /11 /99 16:15-14:45 یکشنبه سبحان  نیا   1306001008 99113126 2 دانش حدیث مشترک 991

             1306000512 99113172 4 پایان نامه)مختص شیوه آموزیسر   پژویه(   971 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  54

 12:00-10:30 23 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه بیات   1306000507 99113118 2 (2قواعد فقه )   981 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  55

 12:00-10:30 15 /10 /99 14:30-13:00 شنبه ربان     1306000505 99113119 2 (3مباحث اصولي )   981 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  56

ي    981 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  57  12:00-10:30 21 /10 /99 11:30-10:00 شنبه کرییم   1306000501 99113120 2 زبان خارجر

 12:00-10:30 17 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه نظری   1306000510 99113121 2 (3فقه استداللي )   981 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  58

 12:00-10:30 23 /10 /99 15:30-14:00 شنبه چیت سازیان   1306000502 99113122 2 آيات االحكام   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  59

 12:00-10:30 16 /10 /99 11:30-10:00 شنبه ربان     1306000503 99113123 4 (1مباحث اصولي )   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  60

 12:00-10:30 16 /10 /99 9:30-8:00 شنبه ربان     1306000503 99113123 4 (1مباحث اصولي )   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  61

 12:00-10:30 21 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه نرصتیان   1306000508 99113124 4 (1فقه استداللي )   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  62

 12:00-10:30 21 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه نرصتیان   1306000508 99113124 4 (1فقه استداللي )   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  63

 12:00-10:30 29 /10 /99 17:30-16:00 شنبه یداني    1306001006 99113125 2 مقدمه علم حقوق   991 فقه و مبان  حقوق اسالیم ارشد  64

             1321110516 99113171 6 پایان نامه)مختص شیوه آموزیسر   پژویه(   971 گرایش ادنر  ارشد  65

             1301030515 99113170 4 پایان نامه)مختص شیوه آموزیسر   پژویه(   971 نهج البالغه ارشد  66

امون نهج   981 نهج البالغه ارشد  67  12:00-10:30 17 /10 /99 9:30-8:00 شنبه دولت     1301030507 99113111 2 البالغهنقد می   و برریسي شبهات پیر

 12:00-10:30 21 /10 /99 14:30-13:00 شنبه دولت     1301030509 99113112 2 (2البالغه )مباحث اعتقادي در نهج   981 نهج البالغه ارشد  68

 12:00-10:30 14 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه غالمعیل    1301030510 99113113 2 البالغهحکومت و مديريت در نهج   981 نهج البالغه ارشد  69

 12:00-10:30 23 /10 /99 11:30-10:00 شنبه کرباسخ     1301030511 99113114 2 سياست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغه   981 نهج البالغه ارشد  70

ي در نهج   981 نهج البالغه ارشد  71
 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه منصوری   1301030704 99113115 2 البالغهعلوم بالیع 

 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه رهنما   1301030702 99113116 2 استناد نهج البالغه و کتابشنایس   991 نهج البالغه ارشد  72

 12:00-10:30 29 /10 /99 16:30-15:00 شنبه والیت     1301030501 99113117 2 حوزه ها و مکاتب حدیت   مشترک 981و991 نهج البالغه ارشد  73

ی  74 یک هفته در میان  1409050506 99114119 2 اخالق عقیل و فلسف     981 اخالق دکی 
 18تا  14:45

     16:15-14:45 چهارشنبه سبحان  نیا



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  4ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

ی  75      14:30-13:00 چهارشنبه صادق     1409050509 99114120 2 فلسفه اخالق در غرب   981 اخالق دکی 

ی  76      16:15-14:45 چهارشنبه صادق     1409051004 99114121 2 فلسفه اخالق   991 اخالق دکی 

ی  77 تا  8یک هفته در میان  1409050502 99114114 2 حقوق اسایسي جمهوري اسالیمي ايران مشترک 981 اخالق/ قرآن و متون دکی 
11:30 

     9:30-8:00 چهارشنبه جوان آراسته

ی  78 تا  8یک هفته در میان  1409070506 99114114 2 حقوق اسایسي جمهوري اسالیمي ايران مشترک 981 اخالق/ قرآن و متون دکی 
11:30 

     9:30-8:00 چهارشنبه جوان آراسته

ی  79 تا  8یک هفته در میان  1409050505 99114115 2 فرهنگ و تمدن اسالیمي  مشترک 981 اخالق/ قرآن و متون دکی 
11:30 

     11:30-10:00 چهارشنبه رضوی

ی  80 تا  8یک هفته در میان  1409070509 99114115 2 فرهنگ و تمدن اسالیمي  مشترک 981 اخالق/ قرآن و متون دکی 
11:30 

     11:30-10:00 چهارشنبه رضوی

ی  81      18:00-16:30 چهارشنبه دولت     1409051006 99114116 2 شناخت نهج البالغه مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 

ی  82      18:00-16:30 چهارشنبه دولت     1409071002 99114116 2 شناخت نهج البالغه مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 

ی  83      14:30-13:00 چهارشنبه صفری   1409050503 99114117 2 معارف نظري قرآن کريم مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 

ی  84      14:30-13:00 چهارشنبه صفری   1409070507 99114117 2 معارف نظري قرآن کريم مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 

ی  85 ي قرآن مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 
     11:30-10:00 چهارشنبه مهدوی راد   1409050501 99114118 2 تفسیر تطبيف 

ی  86 ي قرآن مشترک 991 اخالق/ قرآن و متون دکی 
     11:30-10:00 چهارشنبه مهدوی راد   1409070505 99114118 2 تفسیر تطبيف 

ی  87 ي   971تا951 قرآن و متون دکی               1400000001 99114122 0 آزمون جامع دکی 

ی  88              1400000002 99114123 1 آزمون زبان جايگزين تافل   971تا951 قرآن و متون دکی 

ی  89 ي   971تا951 قرآن و متون دکی               1409070510 99114124 18 رساله دکی 

ی  90      16:15-14:45 چهارشنبه طباطباني    1409070503 99114111 2 فقه الحديث با تاکيد بر نهج البالغه   981 قرآن و متون دکی 

ی  91 قان   981 قرآن و متون دکی       14:30-13:00 چهارشنبه قندهاری   1409070502 99114112 2 قرآن و مستشر

ی  92      9:30-8:00 چهارشنبه کرییم   1409071004 99114113 2 کالم جدید    991 قرآن و متون دکی 

 12:00-10:30 29 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه اولیاني    1225000512 99112192 2 ازمان  س -روانشنایس صنعت   ب 971 روانشنایس کارشنایس   93

 12:00-10:30 29 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه اولیاني    1225000512 99112193 2 ازمان  س -روانشنایس صنعت   الف 971 روانشنایس کارشنایس   94

 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 شنبه توکیل   1225000414 99112194 3 روانشنایس تجرنر  الف 971 روانشنایس کارشنایس   95

 12:00-10:30 27 /10 /99 9:30-8:00 شنبه توکیل   1225000414 99112195 3 روانشنایس تجرنر  ب 971 روانشنایس کارشنایس   96

 10:00-8:30 15 /10 /99 16:15-14:45 شنبه دولت     1225000301 99112196 2 اخالق اسالیم)مبان  و مفاهیم( الف/ب 971 روانشنایس کارشنایس   97

 راهنماني و مشاوره ب 971 روانشنایس کارشنایس   98
 10:00-8:30 13 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه صالخ   1225000430 99112197 2 مبان 

 راهنماني و مشاوره الف 971 روانشنایس کارشنایس   99
 10:00-8:30 13 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه صالخ   1225000430 99112198 2 مبان 



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  5ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 12:00-10:30 01 /11 /99 14:30-13:00 یکشنبه صالخ   1225000513 99112199 2 1روانشنایس کودکان با نیازهای ویژه الف 971 روانشنایس کارشنایس   100

 12:00-10:30 01 /11 /99 16:15-14:45 یکشنبه صالخ   1225000513 99112200 2 1روانشنایس کودکان با نیازهای ویژه ب 971 روانشنایس کارشنایس   101

 12:00-10:30 22 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه صیادی   1225000408 99112201 2 1آموزه های روانشنایس در قرآن و حدیث الف 971 روانشنایس کارشنایس   102

 12:00-10:30 22 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه صیادی   1225000408 99112202 2 1آموزه های روانشنایس در قرآن و حدیث ب 971 روانشنایس کارشنایس   103

 10:00-8:30 17 /10 /99 11:30-10:00 شنبه عیل نژاد   1225000804 99112203 2 روانشنایس سالمندی ب 971 روانشنایس کارشنایس   104

 10:00-8:30 17 /10 /99 9:30-8:00 شنبه عیل نژاد   1225000804 99112204 2 روانشنایس سالمندی الف 971 روانشنایس کارشنایس   105

 12:00-10:30 20 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه میوه ج     1225000404 99112205 2 2آسیب شنایس روان   الف 971 روانشنایس کارشنایس   106

 12:00-10:30 20 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه میوه ج     1225000404 99112206 2 2آسیب شنایس روان   ب 971 روانشنایس کارشنایس   107

 12:00-10:30 24 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه نوروزپور   1225000417 99112207 2 روانشنایس تربیت   ب 971 روانشنایس کارشنایس   108

 12:00-10:30 24 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه نوروزپور   1225000417 99112208 2 روانشنایس تربیت   الف 971 روانشنایس کارشنایس   109

 12:00-10:30 29 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه اولیاني    1225000809 99112209 2 روانشنایس اعتیاد الف 981 روانشنایس کارشنایس   110

 12:00-10:30 29 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه اولیاني    1225000809 99112210 2 روانشنایس اعتیاد ب 981 روانشنایس کارشنایس   111

( الف 981 روانشنایس کارشنایس   112  12:00-10:30 24 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه حسن زاه توکیل   1225000423 99112211 3 روش تحقیق)کیم و کیف 

( ب 981 روانشنایس کارشنایس   113  12:00-10:30 24 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه حسن زاه توکیل   1225000423 99112212 3 روش تحقیق)کیم و کیف 

( الف 981 روانشنایس کارشنایس   114  12:00-10:30 24 /10 /99 14:30-13:00 شنبه حسن زاه توکیل   1225000423 99112213 3 روش تحقیق)کیم و کیف 

( ب 981 روانشنایس کارشنایس   115  12:00-10:30 24 /10 /99 16:15-14:45 شنبه حسن زاه توکیل   1225000423 99112214 3 روش تحقیق)کیم و کیف 

 12:00-10:30 20 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه حیدری زاد   1225000416 99112215 2 2روانشنایس تحول ب 981 روانشنایس کارشنایس   116

 12:00-10:30 20 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه حیدری زاد   1225000416 99112216 2 2روانشنایس تحول الف 981 روانشنایس کارشنایس   117

 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه خلیلیان   1225000510 99112217 2 روانشنایس اجتمایع کاربردی ب 981 روانشنایس کارشنایس   118

 12:00-10:30 27 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه خلیلیان   1225000510 99112218 2 روانشنایس اجتمایع کاربردی الف 981 روانشنایس کارشنایس   119

ی ب 981 روانشنایس کارشنایس   120  12:00-10:30 17 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه داوری شلمزاری   1225000421 99112219 2 روانشنایس یادگیر

ی الف 981 روانشنایس کارشنایس   121  12:00-10:30 17 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه داوری شلمزاری   1225000421 99112220 2 روانشنایس یادگیر

یولوژیک الف 981 روانشنایس کارشنایس   122  12:00-10:30 13 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه صالخ   1225000421 99112221 2 روانشنایس فیر 

یولوژیک ب 981 روانشنایس کارشنایس   123  12:00-10:30 13 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه صالخ   1225000421 99112222 2 روانشنایس فیر 

 12:00-10:30 22 /10 /99 11:30-10:00 شنبه صیادی   1225000413 99112223 2 روانشنایس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان الف 981 روانشنایس کارشنایس   124



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  6ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 12:00-10:30 22 /10 /99 14:30-13:00 شنبه صیادی   1225000413 99112224 2 روانشنایس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ب 981 روانشنایس کارشنایس   125

 12:00-10:30 15 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه عمادی   1225000432 99112225 2 2متون روانشنایس به انگلییس الف/ب 981 روانشنایس کارشنایس   126

 12:00-10:30 01 /11 /99 9:30-8:00 شنبه مالزاده   1225000302 99112226 2 )مبدأ و معاد(1اندیشه اسالیم الف/ب 981 روانشنایس کارشنایس   127

 12:00-10:30 30 /10 /99 12:15-10:00 شنبه اصفهان     1225000312 99112227 3 فاریس   991 روانشنایس کارشنایس   128

ي    991 روانشنایس کارشنایس   129
 12:00-10:30 24 /10 /99 9:30-8:00 شنبه حسن زاه توکیل   1225000407 99112228 2 آمار توصيف 

 12:00-10:30 20 /10 /99 16:15-14:45 یکشنبه خلیلیان   1225000427 99112229 2 1مباحث اسایسي در روانشنایسي    991 روانشنایس کارشنایس   130

یولوژي اعصاب و غدد   991 روانشنایس کارشنایس   131  12:00-10:30 27 /10 /99 14:30-13:00 یکشنبه خلیلیان   1225000425 99112230 2 فیر 

 10:00-8:30 01 /11 /99 9:30-8:00 یکشنبه داوری   1225000306 99112231 1 (1تربیت بدن  )   991 روانشنایس کارشنایس   132

 12:00-10:30 14 /10 /99 10:15-8:00 دوشنبه مجنونیان   1225000311 99112232 3 زبان انگلییس   991 روانشنایس کارشنایس   133

 12:00-10:30 22 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه مالزاده   1225000433 99112233 2 معرفت شنایس   991 روانشنایس کارشنایس   134

ي جامعه شنایسي    991 روانشنایس کارشنایس   135
 12:00-10:30 16 /10 /99 15:30-14:00 شنبه موسوی چلک   1225000429 99112234 2 مبان 

 10:00-8:30 01 /11 /99 16:15-14:45 سه شنبه اصفهان     1223000518 99112141 2 آییر  ویرایش متون علیم قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   136

 10:00-8:30 01 /11 /99 16:15-14:45 سه شنبه اصفهان     1224000513 99112141 2 آییر  ویرایش متون علیم قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   137

 10:00-8:30 17 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه انصاری   1219000409 99112142 2 کلیات فقه و مبان  حقوق اسالیم قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   138

 10:00-8:30 24 /10 /99 11:30-10:00 چهارشنبه جعفری فشارگ   1219000412 99112143 2 مهارت های آموزش و تروی    ج قرآن قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   139

 10:00-8:30 24 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه جعفری فشارگ   1219000412 99112144 2 مهارت های آموزش و تروی    ج قرآن قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   140

 10:00-8:30 29 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه حسن نیا   1223000506 99112145 2 جریان شنایس مطالعات قرآن  معارص قرآن 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   141

 10:00-8:30 15 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه عبایس   1223000503 99112146 2 1معناشنایس قرآن 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   142

آشناني با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات  قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   143
 مأثور

 10:00-8:30 13 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه غالمعیل   1219000526 99112147 2

کتاب شنایس و ماخذ شنایس علوم اسالیم با  قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   144
 تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث

 10:00-8:30 22 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه کرباسخ     1223000509 99112148 2

اسالیم با کتاب شنایس و ماخذ شنایس علوم  قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   145
 تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث

 10:00-8:30 22 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه کرباسخ     1224000506 99112148 2

 10:00-8:30 15 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه مجلیس   1224000507 99112149 2 مبان  شناخت حدیث از دیدگاه فریقیر   حدیث 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   146

 10:00-8:30 20 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه مسجدی   1219000524 99112150 2 3فقه الحدیث حدیث 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   147

 10:00-8:30 27 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه مالزاده   1219000407 99112151 2 منطق قرآن/ حدیث  961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   148

زاني    1219000524 99112152 2 3فقه الحدیث قرآن 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   149  10:00-8:30 20 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه میر



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  7ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 10:00-8:30 29 /10 /99 16:30-15:00 چهارشنبه والیت     1224000508 99112153 2 جریان شنایس مطالعات حدیت  معارص حدیث 961 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   150

 10:00-8:30 01 /11 /99 14:30-13:00 سه شنبه اصفهان     1223000507 99112154 2 آییر  نگارش متون علیم قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   151

 10:00-8:30 22 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه پروین   1223000505 99112155 2 قصص انبیاء در قرآن و عهدین قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   152

 و زیباني شناخت  قرآن  قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   153
 10:00-8:30 15 /10 /99 17:15-15:45 دوشنبه تقوی   1219000518 99112156 2 2علوم بالیع 

 10:00-8:30 29 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه دهقان  قناتقستان     1223000502 99112157 2 تفسیر ساختاری قرآن کریم قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   154

 10:00-8:30 24 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه روشن بیر     1219000525 99112158 2 شناخت نهج البالغه قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   155

 10:00-8:30 20 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه صدری   1219000514 99112159 2 3تفسیر ترتیتر قرآن قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   156

 10:00-8:30 17 /10 /99 15:30-14:00 دوشنبه گوهری   1219000305 99112160 2 دانش خانواده قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   157

 10:00-8:30 27 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه هادیان   1219000516 99112161 2 2تفسیر موضویع قرآن قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   158

 10:00-8:30 13 /10 /99 16:30-15:00 سه شنبه والیت     1219000523 99112162 2 2فقه الحدیث قرآن 962 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   159

 10:00-8:30 24 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه باقری   1223000513 99112163 2 رابطه قرآن و سنت قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   160

 10:00-8:30 24 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه باقری   1224000506 99112163 2 رابطه قرآن و سنت قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   161

 10:00-8:30 22 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه پروین   1219000411 99112164 2 آشناني با ادیان بزرگ و کتب آسمان   قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   162

اق و سیر تحول مطالعات قرآن  در  قرآن 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   163 تاری    خ استشر
 غرب

 10:00-8:30 29 /10 /99 18:00-16:30 چهارشنبه حسن نیا   1223000501 99112165 2

 10:00-8:30 17 /10 /99 16:15-14:45 سه شنبه دهقان  قناتقستان     1219000413 99112166 2 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   164

 10:00-8:30 13 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه سبحان  نیا   1219000522 99112167 2 1فقه الحدیث قرآن 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   165

 10:00-8:30 20 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه صفری   1219000513 99112168 4 2تفسیر ترتیتر قرآن قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   166

 10:00-8:30 20 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه صفری   1219000513 99112168 4 2تفسیر ترتیتر قرآن قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   167

 و زیباني شناخت  قرآن قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   168
 10:00-8:30 15 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه فییص     1219000517 99112169 2 1علوم بالیع 

متون تخصیص مطالعات قرآن و حدیث به  قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   169
 زبان انگلییس

 10:00-8:30 01 /11 /99 12:00-10:30 دوشنبه مجنونیان   1223000511 99112170 2

متون تخصیص مطالعات قرآن و حدیث به  قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   170
 زبان انگلییس

 10:00-8:30 01 /11 /99 12:00-10:30 دوشنبه مجنونیان   1224000511 99112170 2

زاني    1224000502 99112171 2 توثیق و تضعیف  حدیث 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   171  10:00-8:30 29 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه میر

 10:00-8:30 27 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه هادیان   1219000515 99112172 2  1تفسیر موضویع قرآن قرآن/ حدیث  971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   172

 10:00-8:30 13 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه والیت     1219000522 99112173 2 1فقه الحدیث حدیث 971 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   173

 10:00-8:30 15 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه اصغرپور   1219000509 99112174 2 تاری    خ کتابت قرآن و قرائات)تاری    خ قرآن( الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   174



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  8ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

، اسباب نزول، محکم 3علوم قرآن الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   175 )میک و مدن 
 و متشابه، نسخ(

 10:00-8:30 24 /10 /99 16:30-15:00 دوشنبه اصغرپور   1219000507 99112175 2

 10:00-8:30 22 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه پروین   1219000411 99112176 2 آشناني با ادیان بزرگ و کتب آسمان   الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   176

حسیت     1219000407 99112177 2 منطق الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   177  10:00-8:30 27 /10 /99 11:30-10:00 سه شنبه رنجیر

 10:00-8:30 13 /10 /99 16:15-14:45 سه شنبه سبحان  نیا   1219000521 99112178 2 مصطلح الحدیث الف 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   178

 10:00-8:30 20 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه عبایس   1219000510 99112179 2 ماخذ شنایس تفاسیر قرآن الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   179

 10:00-8:30 01 /11 /99 11:30-10:00 چهارشنبه محمد جعفری   1219000511 99112180 2 اصول و مقدمات تفسیر  الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   180

ابوالحست     1219000502 99112181 2 1قرائت و ترجمه متون تخصیص الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   181  10:00-8:30 29 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه میر

زاني    1219000521 99112182 2 مصطلح الحدیث ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   182  10:00-8:30 13 /10 /99 16:15-14:45 سه شنبه میر

 10:00-8:30 17 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه هادیان   1219000401 99112183 2 1کارگاه قرائت و ترجمه الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   183

 10:00-8:30 17 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه هادیان   1219000401 99112183 2 1کارگاه قرائت و ترجمه الف/ب 981 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   184

 12:00-10:30 30 /10 /99 12:15-10:00 سه شنبه اصفهان     1219000301 99112139 3 فاریس   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   185

 10:00-8:30 01 /11 /99 16:15-14:45 سه شنبه داوری   1219000303 99112140 1 (1تربیت بدن  )   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   186

 12:00-10:30 17 /10 /99 14:30-13:00 سه شنبه روزب  هان     1219000414 99112184 2 رایانه و فضای مجازی   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   187

یعت  نیاش   1223000517 99112185 2 هندسه دانش های قرآن  و حدیت     991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   188  12:00-10:30 24 /10 /99 16:15-14:45 چهارشنبه شر

 12:00-10:30 15 /10 /99 14:30-13:00 چهارشنبه عبایس   1219000505 99112186 2 )وج و نزول(1علوم قرآن     991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   189

 10:00-8:30 20 /10 /99 9:30-8:00 سه شنبه عبایس   1219000510 99112187 2 ماخذ شنایس تفاسیر قرآن   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   190

 12:00-10:30 13 /10 /99 9:30-8:00 چهارشنبه عباني    1219000701 99112188 3 روانخوان  و تجوید مقدمان   / 1رصف    991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   191

 12:00-10:30 13 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه عباني    1219000403 99112189 2 1رصف کاربردی   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   192

 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 چهارشنبه قدیان     1219000701 99112190 3 روانخوان  و تجوید مقدمان     991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   193

 12:00-10:30 27 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه قدیان     1219000701 99112190 3 روانخوان  و تجوید مقدمان     991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   194

 12:00-10:30 22 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه نیکبخت    1219000414 99112191 2 رایانه و فضای مجازی   991 علوم قرآن و حدیث کارشنایس   195

 10:00-8:30 20 /10 /99 14:30-13:00 شنبه تابش   1203000505 99112111 3 5اصول فقه  الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   196

 10:00-8:30 20 /10 /99 13:45-13:00 یکشنبه تابش   1203000505 99112111 3 5اصول فقه  الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   197

 10:00-8:30 14 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه حمیدی   1203000524 99112112 2 حقوق بیر  الملل عمویم الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   198

 10:00-8:30 16 /10 /99 16:00-14:30 یکشنبه رحییم   1203000531 99112113 2 حقوق تطبیف   الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   199



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  9ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

بتیان   1203000521 99112114 2 1حقوق تجارت  الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   200  10:00-8:30 22 /10 /99 9:30-8:00 شنبه شر

 10:00-8:30 27 /10 /99 17:15-15:00 دوشنبه لشکری یوسف     1203000514 99112115 3 9فقه  الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   201

 10:00-8:30 29 /10 /99 12:15-10:00 شنبه مالزاده   1203000407 99112116 3 1فلسفه اسالیم الف/ب 962-961 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   202

 10:00-8:30 01 /11 /99 12:15-10:00 دوشنبه مجیدی   1203000439 99112117 3 تاری    خ تحلییل اسالم    962 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   203

 10:00-8:30 24 /10 /99 9:30-8:00 دوشنبه هادیان   1203000412 99112118 2 1تفسیر قرآن    962 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   204

 10:00-8:30 01 /11 /99 17:15-15:45 یکشنبه داوری   1203000310 99112119 1 (1تربیت بدن  ) الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   205

 10:00-8:30 16 /10 /99 15:30-14:00 یکشنبه رج     1203000530 99112120 2 حقوق کار الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   206

 10:00-8:30 29 /10 /99 15:30-14:00 شنبه ریاضت   1203000527 99112121 2 2حقوق جزای اختصاض الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   207

 10:00-8:30 14 /10 /99 11:30-10:00 شنبه مجنونیان   1203000416 99112122 2 3زبان تخصیص  الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   208

 12:00-10:30 23 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه مالزاده   1203000410 99112123 2 2کالم الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   209

 12:00-10:30 21 /10 /99 18:15-16:00 دوشنبه مهدوی نیا   1203000503 99112124 3 3اصول فقه  الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   210

 10:00-8:30 27 /10 /99 12:15-10:00 یکشنبه نرصتیان   1203000511 99112125 3 (6فقه ) الف/ب 971 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   211

 12:00-10:30 21 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه امیت     1227000502 99112126 4 2اصول فقه    981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   212

 12:00-10:30 21 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه امیت     1227000502 99112126 4 2اصول فقه    981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   213

 12:00-10:30 30 /10 /99 11:30-10:00 یکشنبه بیات   1227000507 99112127 4 (3فقه )   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   214

 12:00-10:30 30 /10 /99 9:30-8:00 یکشنبه بیات   1227000507 99112127 4 (3فقه )   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   215

 10:00-8:30 16 /10 /99 15:30-14:00 یکشنبه عابدی   1227000531 99112128 2 1حقوق جزای عمویم   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   216

 10:00-8:30 14 /10 /99 9:30-8:00 شنبه مجنونیان   1227000409 99112129 2 1زبان تخصیص   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   217

 10:00-8:30 27 /10 /99 11:30-10:00 دوشنبه نظری   1227000506 99112130 4 (2فقه )   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   218

 10:00-8:30 27 /10 /99 11:30-10:00 شنبه نظری   1227000506 99112130 4 (2فقه )   981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   219

 12:00-10:30 23 /10 /99 15:30-14:00 شنبه یداني    1227000520 99112131 2 2حقوق مدن     981 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   220

 12:00-10:30 30 /10 /99 15:45-13:30 شنبه اصفهان     1227000306 99112132 3 فاریس   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   221

 10:00-8:30 01 /11 /99 11:30-10:00 یکشنبه داوری   1227000303 99112133 1 (1تربیت بدن  )   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   222

 12:00-10:30 23 /10 /99 14:30-13:00 دوشنبه داوری شلمزاری   1227000301 99112134 2 تعلیم و تربیت اسالیم   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   223

 10:00-8:30 14 /10 /99 16:15-14:45 دوشنبه دهقان  زاده   1227000401 99112135 4 (1ادبیات عرب)   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   224



 به نام خدا
 (991) 1399ـ  1400سال اول سال تحصیلی ه در نیمهرست دروس ارائه شدف

 دانشگاه قرآن و حدیثپردیس تهران 
  ---------- 10از  10ی صفحه ----------

 
 استاد توضیحات کد درس کد کالس واحد عنوان درس گروه ورودی رشته مقطع ردیف

ی
 ساعت آژمون تاری    خ آزمون ساعت کالس روز کالس نام خانوادگ

 10:00-8:30 14 /10 /99 15:30-14:00 یکشنبه دهقان  زاده   1227000401 99112135 4 (1ادبیات عرب)   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   225

بتیان   1227000406 99112136 3 مبان  اصول فقه   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   226  12:00-10:30 21 /10 /99 12:15-10:00 شنبه شر

 10:00-8:30 16 /10 /99 17:15-15:45 یکشنبه عابدی   1227000405 99112137 2 مقدمه علم حقوق   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   227

 12:00-10:30 27 /10 /99 9:30-8:00 شنبه نظری   1227000516 99112138 2 تاری    خ فقه و فقها   991 فقه و حقوق اسالیم کارشنایس   228

 پایان 


