
 به نام خدا

 ( 992) 1399ـ  1400دوم سال تحصیلی سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

  ---------- 5از  1ی صفحه ----------
 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون خاتمه شروع روز نام استاد واحد عنوان درس کد درس کد ارائه ورودی رشته قطعم ردیف

           18 رساله 1409050510 99214121   انهروز-كتري تخصصيد-اخالق کتری تخصصید  .1

           18 رساله 1405000510 99214119   وزانهر-كتري تخصصيد-علوم قرآن و حدیث تخصصیکتری د  .2

           18 رساله 1409070510 99214120   وزانهر-كتري تخصصيد-قرآن و متون کتری تخصصید  .3

           18 رساله 1416000510 99214118   وزانهر-كتري تخصصيد-كالم امامیه کتری تخصصید  .4

 10:30 1400/03/26 9:30 8:00 چهارشنبه عباس پسندیده 2 علوم حدیث 1409051001 99214113 991 گرایش اخالق کتری تخصصید  .5

 10:30 1400/03/29 18:30 17:00 چهارشنبه هادی صادقی 2 فلسفه اخالق در اسالم 1409050508 99214115 991 گرایش اخالق کتری تخصصید  .6

 10:30 1400/04/02 11:30 10:00 چهارشنبه سید حسن اسالمی 2 اخالق عرفاني 1.41E+09 99214122 991 گرایش اخالق کتری تخصصید  .7

 10:30 1400/03/22 16:45 15:15 چهارشنبه محمد تقی سبحانی نیا 2 اخالق کاربردي 1409050504 99214123 991 گرایش اخالق کتری تخصصید  .8

 10:30 1400/03/26 9:30 8:00 چهارشنبه حیدر مسجدی 2 علوم حدیث 1409071003 99214114 991 گرایش قرآن کتری تخصصید  .9

 10:30 1400/03/29 11:30 10:00 چهارشنبه محمد علی مهدوی راد 2 مباحث جدید دانش تفسیر 1409070504 99214116 991 گرایش قرآن کتری تخصصید  .10

 10:30 1400/04/02 15:00 13:30 چهارشنبه علی صفری 2 و مذاهب تفسیری نقد مکاتب 1409070501 99214117 991 گرایش قرآن کتری تخصصید  .11

 10:30 1400/03/22 16:45 15:15 چهارشنبه محمد تقی سبحانی نیا 2 اخالق کاربردي 1409070508 99214123 991 گرایش قرآن کتری تخصصید  .12

 10:30 1400/03/18 18:15 16:00 دوشنبه غالمپور 2 (1آزمون های روانشناختی ) 1225000504 99212115 971 روانشناسی ارشناسیک  .13

آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث  1225000409 99212120 971 روانشناسی ارشناسیک  .14
(2) 

 10:30 1400/03/22 17:30 16:00 شنبه دردشتی 2

 10:30 1400/04/01 9:30 8:00 یک شنبه نوحی 2 روانشناسی جنسیت 1225000806 99212126 971 روانشناسی ارشناسیک  .15

 10:30 1400/03/26 11:30 10:00 یک شنبه آقاجانی 2 (2روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ) 1225000514 99212130 971 روانشناسی ارشناسیک  .16

 10:30 1400/03/30 9:30 8:00 دوشنبه نوحی 2 روانشناسی و مشاوره خانواده 1225000515 99212131 971 روانشناسی ارشناسیک  .17

 10:30 1400/04/07 11:30 10:00 دوشنبه مهر انگیز داوری شلمزاری 2 مدیریت استرس 1225000807 99212136 971 روانشناسی ارشناسیک  .18

 10:30 1400/04/09 15:30 14:00 یک شنبه مهدیه حیدری زاد 2 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1225000518 99212137 971 روانشناسی ارشناسیک  .19

 14:00 1400/03/24 ارائه مجازی ارائه مجازی ارائه مجازی سید شهاب الجوردی 2 انقالب اسالمی 1225000304 9922053 971 روانشناسی ارشناسیک  .20

 10:30 1400/03/19 14:30 13:00 شنبه محمد پارچه باف دولتی 2 ( )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی ) 1225000303 99212112 981 روانشناسی ارشناسیک  .21

 10:30 1400/03/23 19:15 17:45 دوشنبه مهر انگیز داوری شلمزاری 2 انگیزش و هیجان 1225000402 99212114 981 روانشناسی ارشناسیک  .22

 10:30 1400/03/25 17:30 16:00 شنبه سید حسن موسوی چلک 2 آسیب شناسی اجتماعی 1225000502 99212116 981 روانشناسی ارشناسیک  .23

 10:30 1400/03/29 11:30 10:00 یک شنبه مهدیه حیدری زاد 2 (1آسیب شناسی روانی ) 1225000403 99212117 981 روانشناسی ارشناسیک  .24

 10:30 1400/03/31 15:30 14:00 یک شنبه غالمپور 2 روان سنجی 1225000411 99212123 981 روانشناسی ارشناسیک  .25

 10:30 1400/03/31 15:59 15:15 دوشنبه غالمپور 2 روان سنجی 1225000411 99212123 981 روانشناسی ارشناسیک  .26

 10:30 1400/04/02 17:30 16:00 دوشنبه مهر انگیز داوری شلمزاری 2 روانشناسی دین 1225000418 99212127 981 روانشناسی ارشناسیک  .27

 10:30 1400/04/08 9:30 8:00 شنبهیک  محمد تقی تبیک 2 روانشناسی شخصیت 1225000419 99212128 981 روانشناسی ارشناسیک  .28

 10:30 1400/04/10 11:30 10:00 شنبه سیدهانی موسوی 2 روانشناسی شناختی 1225000420 99212129 981 روانشناسی ارشناسیک  .29

 8:30 1400/03/18 11:30 10:00 شنبه فرزانه علی نژاد 2 احساس و ادراک 1225000401 99212111 991 روانشناسی ارشناسیک  .30

 8:30 1400/03/22 9:30 8:00 شنبه محمد هادی مالزاده 2 آشنایی با فلسفه اسالمی 1225000405 99212118 991 روانشناسی ارشناسیک  .31

 8:30 1400/03/24 9:30 8:00 دوشنبه محمدرضا حسن زاده توکلی 3 آمار استنباطی 1225000406 99212119 991 روانشناسی ارشناسیک  .32

 8:30 1400/03/24 11:30 10:00 دوشنبه محمدرضا حسن زاده توکلی 3 آمار استنباطی 1225000406 99212119 991 روانشناسی ارشناسیک  .33

 8:30 1400/03/26 17:30 16:00 دوشنبه سمیه نریموسا 2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1225000410 99212121 991 روانشناسی ارشناسیک  .34

 8:30 1400/04/01 11:30 10:00 یک شنبه مهر انگیز داوری شلمزاری 2 روانشناسی اجتماعی 1225000412 99212124 991 روانشناسی ارشناسیک  .35

 8:30 1400/04/05 9:30 8:00 یک شنبه مهدیه حیدری زاد 2 (1روانشناسی تحولی ) 1225000415 99212125 991 روانشناسی ارشناسیک  .36

 8:30 1400/04/07 15:30 14:00 دوشنبه مهر انگیز داوری شلمزاری 2 (2اساسي در روانشناسي ) مباحث 1225000428 99212134 991 روانشناسی ارشناسیک  .37

 8:30 1400/04/09 14:30 13:00 شنبه مهرناز باشی زاده 2 (1متون روانشناسی به انگلیسی ) 1225000431 99212135 991 روانشناسی ارشناسیک  .38

 8:30 1400/03/30 18:00 16:30 شنبه طاهره طالبی 1 (2تربیت بدنی ) 1225000307 99212215 991 روانشناسی ارشناسیک  .39



 به نام خدا

 ( 992) 1399ـ  1400دوم سال تحصیلی سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

  ---------- 5از  2ی صفحه ----------
 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون خاتمه شروع روز نام استاد واحد عنوان درس کد درس کد ارائه ورودی رشته قطعم ردیف

 10:30 1400/04/05 17:30 16:00 یک شنبه ایراندوست 2 فلسفه علم روانشناسی 1225000424 99212132 981و  971 روانشناسی ارشناسیک  .40

 8:30 1400/03/30 16:15 14:45 چهارشنبه مهدی غالمعلی 2 تحقیق موضوعی در حدیث  1224000517 99212138 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .41

 8:30 1400/03/22 11:30 10:00 چهارشنبه پور علی 2 اختالف الحدیث  1224000505 99212139 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .42

 8:30 1400/03/26 9:30 8:00 دوشنبه پسندیده عباس 2 روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای 1224000509 99212156 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .43

 8:30 1400/03/26 16:15 14:45 سه شنبه علی حسن نیا 2 روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 1223000510 99212157 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .44

 8:30 1400/03/30 14:30 13:00 دوشنبه محمد مهدی کرباسچی 2 قرآنروش ها و شیوه های تدبر در  1223000515 99212158 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .45

 8:30 1400/03/22 11:30 10:00 دوشنبه رضا  میرابوالحسني 2 زبان قرآن 1223000516 99212160 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .46

 8:30 1400/04/01 14:30 13:00 سه شنبه میرزاییپوران  2 ( 4فقه الحدیث ) 1224000516 99212167 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .47

 8:30 1400/04/05 17:15 16:30 سه شنبه علی حسن نیا 1 مراکز پژوهش قرآن و حدیث  ایران و جهان 1223000512 99212176 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .48

 8:30 1400/03/18 14:30 13:00 چهارشنبه میرزاییپوران  2 مشکل الحدیث 1224000504 99212177 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .49

 8:30 1400/03/18 16:15 14:45 دوشنبه آزاده عباسی  2 (2معناشناسی ) 1223000504 99212179 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .50

 14:00 1400/03/24 ارائه مجازی ارائه مجازی ارائه مجازی سید شهاب الجوردی 2 انقالب اسالمی 1219000306 9922053 961 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .51

آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات  1219000526 99212144 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .52
 مأثور

 10:30 1400/03/22 16:15 14:45 سه شنبه احمد غالمعلی 2

 10:30 1400/03/24 11:30 10:00 چهارشنبه یاسمن اصفهانی بلند باالیی 2 علمی آیین ویرایش متون 1223000518 99212146 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .53

 10:30 1400/03/26 16:15 14:45 چهارشنبه ساقیان 2 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 1223000506 99212152 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .54

 10:30 1400/03/30 14:30 13:00 سه شنبه محمد مهدی کرباسچی 2 (3الحدیث ) فقه 1219000524 99212166 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .55

کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسالمی با  1223000509 99212171 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .56
 تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث

 10:30 1400/04/01 14:30 13:00 چهارشنبه حسن اصغرپور 2

 10:30 1400/04/05 14:30 13:00 دوشنبه ابراهیم شفیعی سروستانی 2 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 1219000409 99212174 962 قرآن و حدیثعلوم  ارشناسیک  .57

 10:30 1400/03/18 9:30 8:00 دوشنبه آزاده عباسی  2 (1معناشناسی ) 1223000503 99212178 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .58

 10:30 1400/04/09 9:30 8:00 سه شنبه محمد هادی مالزاده 2 منطق 1219000407 99212181 962 قرآن و حدیثعلوم  ارشناسیک  .59

 16:00 1400/04/07 11:30 10:00 دوشنبه معصومه صادقی 2 مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 99212182 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .60

 16:00 1400/04/07 11:30 10:00 سه شنبه معصومه صادقی 2 مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412 99212182 962 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .61

 10:30 1400/03/25 16:15 14:45 سه شنبه فرامرز حاج منوچهری 2 آیین نگارش متون علمی 1223000507 99212145 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .62

 10:30 1400/03/29 11:30 10:00 دوشنبه علی صفری 2 (3تفسیر ترتیبی قرآن ) 1219000514 99212149 971 حدیث علوم قرآن و ارشناسیک  .63

 10:30 1400/03/23 14:30 13:00 دوشنبه مهدیه  دهقاني قناتغستاني 2 تفسیر ساختاری قرآن کریم 1223000502 99212150 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .64

 10:30 1400/03/31 14:30 13:00 سه شنبه الهه هادیان رسنانی 2 (2تفسیر موضوعی قرآن ) 1219000516 99212151 971 و حدیث علوم قرآن ارشناسیک  .65

 10:30 1400/03/23 16:15 14:45 چهارشنبه ناصر حیدرزاده 2 رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی  1224000503 99212155 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .66

 10:30 1400/04/02 9:30 8:00 چهارشنبه محمد پارچه باف دولتی 2 شناخت نهج البالغه 1219000525 99212161 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .67

 10:30 1400/04/06 16:15 14:45 دوشنبه رضا میر ابوالحسنی 2 (2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) 1219000518 99212163 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .68

 10:30 1400/04/08 11:30 10:00 سه شنبه محمد رضا سبحانی نیا 2 (2فقه الحدیث ) 1219000523 99212165 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .69

 10:30 1400/03/19 14:30 13:00 چهارشنبه جلیل  پروین 2 قصص انبیاء در قرآن و عهدین 1223000505 99212169 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .70

 10:30 1400/03/19 11:30 10:00 چهارشنبه سید حمید محمود زاده حسینی 2 کتابخانه دیجیتالی  1224000514 99212172 971 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .71

 10:30 1400/03/19 16:15 14:45 چهارشنبه پوران میرزایی 2 آشنایی با رجال 1224000501 99212142 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .72

 10:30 1400/03/19 16:15 14:45 چهارشنبه مریم والیتی 2 آشنایی با رجال 1224000501 99212143 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .73

 10:30 1400/03/23 14:30 13:00 سه شنبه علی صفری 4 ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) 1219000512 99212148 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .74

 10:30 1400/03/23 11:30 10:00 چهارشنبه علی صفری 4 ( 1تفسیر ترتیبی قرآن ) 1219000512 99212148 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .75

 10:30 1400/03/29 11:30 10:00 سه شنبه الهه هادیان رسنانی 2 روش های تفسیری 1223000508 99212159 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .76

 10:30 1400/03/31 16:15 14:45 سه شنبه حسن اصغر پور 2 (2قرائت و ترجمه متون تخصصی ) 1219000503 99212168 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .77

 10:30 1400/04/02 14:30 13:00 چهارشنبه الهه هادیان رسنانی 2 (2کارگاه قرائت و ترجمه ) 1219000402 99212170 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .78



 به نام خدا

 ( 992) 1399ـ  1400دوم سال تحصیلی سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

  ---------- 5از  3ی صفحه ----------
 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون خاتمه شروع روز نام استاد واحد عنوان درس کد درس کد ارائه ورودی رشته قطعم ردیف

 10:30 1400/04/02 14:30 13:00 دوشنبه الهه هادیان رسنانی 2 (2کارگاه قرائت و ترجمه ) 1219000402 99212170 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .79

 10:30 1400/04/06 9:30 8:00 سه شنبه محمد مهدی کرباسچی 2 کالم اسالمی 1219000408 99212173 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .80

 10:30 1400/04/08 11:30 10:00 دوشنبه مرتضی حائری شیرازی 2 مأخذ شناسی حدیث 1219000520 99212175 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .81

 14:00 1400/03/24 مجازیارائه  ارائه مجازی ارائه مجازی سید شهاب الجوردی 2 انقالب اسالمی 1219000501  9922053 981 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .82

 8:30 1400/03/18 16:15 14:45 دوشنبه مریم صادقی 2 تاریخ حدیث 1219000519 99212147 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .83

 8:30 1400/03/22 14:30 13:00 چهارشنبه محمد مجید شیخ بهایی 2 (2صرف کاربردی ) 1219000404 99212162 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .84

 ( ) اعجاز ، تحریف ، ناپذیری2علوم قرآنی ) 1219000506 99212164 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .85
) 

 8:30 1400/03/26 14:30 13:00 دوشنبه آزاده عباسی 2

 8:30 1400/03/24 16:15 14:45 چهارشنبه جلیل پروین 2 مفردات قرآن 1219000504 99212180 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .86

 8:30 1400/03/30 11:30 10:00 دوشنبه مکارم ترجمان 4 (1نحوکاربردی ) 1219000405 99212183 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .87

 8:30 1400/03/30 11:30 10:00 چهارشنبه مکارم ترجمان 4 (1نحوکاربردی ) 1219000405 99212183 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .88

 8:30 1400/04/01 18:00 16:30 چهارشنبه طاهره طالبی 1 (1ورزش ) 1219000304 99212184 991 قرآن و حدیثعلوم  ارشناسیک  .89

 11:00 1400/03/27 ارائه مجازی ارائه مجازی ارائه مجازی زینب شریفی اسدی ملفه 2 تاریخ تحلیلی اسالم 1219000410 9922054 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسیک  .90

 10:30 1400/04/10 18:00 16:30 دوشنبه حجت اله بیات 2 دانش خانواده 1219000305 99212216 991 قرآن و حدیثعلوم  ارشناسیک  .91

 8:30 1400/03/19 16:15 14:45 شنبه شربتیان 2 آیین دادرسی مدنی 1203000528 99212190 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .92

 8:30 1400/03/23 16:15 14:45 یک شنبه مرتضی صفری تبار 2 حقوق بین الملل خصوصی 1203000523 99212194 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .93

 8:30 1400/03/25 14:30 13:00 شنبه شربتیان 2 (2حقوق تجارت ) 1203000522 99212195 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .94

 8:30 1400/03/29 9:30 8:00 شنبه مجلسی 2 درایه الحدیث 1203000419 99212201 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .95

 8:30 1400/03/31 14:30 13:00 یک شنبه مهدی نظری نی نی 2 فقه تطبیقی 1203000515 99212210 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .96

 8:30 1400/04/02 12:15 10:00 شنبه محمد هادی مالزاده 3 (2فلسفه اسالمی ) 1203000408 99212211 962-961 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .97

 8:30 1400/03/22 15:15 13:00 دوشنبه روح اله عطایی 3 (4اصول فقه ) 1203000504 99212188 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .98

 8:30 1400/03/24 17:00 15:30 یک شنبه رحیمیمحمد مهدی  2 آیین دادرسی کیفری 1203000529 99212189 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .99

 8:30 1400/03/26 15:15 13:00 یک شنبه مهدی نصرتیان اهور 3 (8فقه ) 1203000513 99212208 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .100

 8:30 1400/03/30 17:45 15:30 دوشنبه آقای مهدوی 3 7فقه  1203000512 99212209 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .101

 8:30 1400/04/01 11:30 10:00 یک شنبه محمد هادی مالزاده 2 (3کالم ) 1203000411 99212212 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .102

 8:30 1400/03/18 9:30 8:00 یک شنبه اکرم مجنونیان 2 (4زبان تخصصی ) 1203000533 99212214 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .103

 8:30 1400/04/09 18:00 16:30 شنبه طاهره طالبی 1 (2تربیت بدنی ) 1203000311 99212215 971 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .104

 8:30 1400/03/24 14:30 13:00 شنبه زهرا تابش 4 (3اصول فقه ) 1227000503 99212187 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .105

 8:30 1400/03/24 16:15 14:45 شنبه زهرا تابش 4 (3اصول فقه ) 1227000503 99212187 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .106

 8:30 1400/03/26 18:00 16:30 یک شنبه علی اکبر کاشانی مهر 2 (1حقوق جزای اختصاصی ) 1227000529 99212196 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .107

 8:30 1400/03/30 18:00 16:30 دوشنبه محمد مهدی رحیمی 2 (2حقوق جزای عمومی ) 1227000532 99212197 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .108

 8:30 1400/04/01 11:30 10:00 یک شنبه مهدی نظری نی نی 2 (3حقوق مدنی ) 1227000521 99212199 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .109

 8:30 1400/04/07 14:30 13:00 یک شنبه هادی کمال عزت 4 (5فقه ) 1227000509 99212207 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .110

 8:30 1400/04/07 16:15 14:45 یک شنبه هادی کمال عزت 4 (5فقه ) 1227000509 99212207 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .111

 8:30 1400/04/05 18:00 16:30 شنبه علیرضا سرمدی 4 (4فقه ) 1227000508 9922150 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .112

 9:00 1400/03/22 16:15 14:45 دوشنبه علیرضا سرمدی 4 (4فقه ) 1.23E+09 9922150 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .113

 8:30 1400/03/18 9:30 8:00 یک شنبه اکرم مجنونیان 2 (2زبان تخصصی ) 1227000410 99212214 981 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .114



 به نام خدا

 ( 992) 1399ـ  1400دوم سال تحصیلی سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

  ---------- 5از  4ی صفحه ----------
 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون خاتمه شروع روز نام استاد واحد عنوان درس کد درس کد ارائه ورودی رشته قطعم ردیف

 8:30 1400/03/24 9:30 8:00 یک شنبه حق گویان 4 (2ادبیات عرب) 1227000402 99212185 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .115

 8:30 1400/03/24 14:30 13:00 دوشنبه حق گویان 4 (2ادبیات عرب) 1227000402 99212185 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .116

 8:30 1400/03/22 11:30 10:00 دوشنبه فائزه امینی 4 (1اصول فقه ) 1227000501 99212186 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .117

 8:30 1400/03/22 10:00 8:00 دوشنبه فائزه امینی 4 (1اصول فقه ) 1227000501 99212186 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .118

 8:30 1400/03/26 14:30 13:00 شنبه یدایی 2 حقوق اساسی 1227000517 99212193 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .119

 8:30 1400/03/30 16:15 14:45 شنبه یدایی 2 (1حقوق مدنی ) 1227000519 99212198 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .120

 8:30 1400/04/01 12:15 10:00 یک شنبه اکرم مجنونیان 3 زبان انگلیسی عمومی  1227000305 99212202 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .121

برنامه ریزی  مهدی ساجدی 4 (1فقه ) 1227000505 9922112 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .122
 در مجازی

برنامه ریزی 
 در مجازی

برنامه ریزی 
 در مجازی

1400/03/18 11:00 

برنامه ریزی  مهدی ساجدی 4 (1فقه ) 1.23E+09 9922112 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .123
 مجازیدر 

برنامه ریزی 
 در مجازی

برنامه ریزی 
 در مجازی

1400/03/18 11:00 

 8:30 1400/04/09 18:00 16:30 شنبه طاهره طالبی 1 (2تربیت بدنی ) 1227000304 99212215 991 فقه و حقوق اسالمی ارشناسیک  .124

           6 پایان نامه 1302150514 99213144   تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .125

( )جایگزین پایان نامه( ـ 3متن پژوهی ) 1302150517 99213139 981 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .126
 حوزه ها و مکتب های حدیثی

 8:30 1400/03/24 14:30 13:00 سه شنبه محمد رضا سبحانی نیا 2

 10:30 1400/04/05 11:30 10:00 چهارشنبه حیدر مسجدی 2 دانش حدیث 1302151006 99213115 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .127

 16:00 1400/04/02 18:00 16:00 چهارشنبه احمدرضا تحیّری 2 (2تفسیر اجتماعی ) 1.3E+09 9923167 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .128

 16:00 1400/03/30 16:00 14:00 شنبه دولتیباف محمد پارچه 2 (1اخالق اجتماعی در قرآن ) 1.3E+09 9923168 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .129

 16:00 1400/03/26 16:00 14:00 چهارشنبه دولتیباف محمد پارچه 2 (1جامعه در قرآن ) 1.3E+09 9923169 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .130

 16:00 1400/03/22 18:00 16:00 دوشنبه آزاده عباسی 2 عدالت و آزادی در قرآن 1.3E+09 9923170 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .131

 16:00 1400/03/18 20:00 18:00 شنبه محمدرضا ضمیری 2 شناسیهای جامعهنظریه 1.3E+09 9923171 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .132

 16:00 1400/03/24 16:00 14:00 سه شنبه جلیل پروین 2 فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن  1.3E+09 9923172 991 تفسیر اجتماعی ارشناسی ارشدک  .133

           4 پایان نامه 1315090515 99213143   روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .134

 8:30 1400/03/24 11:30 10:00 شنبه عبدی 2 (2حدیث و روانشناسی مثبت ) 1315090512 99213114 981 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .135

سمینار )بازسازی مثبت، مشاوره و روان  1315090514 99213122 981 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشد ارشناسیک  .136
 ((2درمانی مثبت گرا)

 8:30 1400/03/26 9:30 8:00 شنبه عبدی 2

 8:30 1400/03/30 11:30 10:00 یک شنبه خطیب 2 صفات و انگیزه های مثبت 1315090508 99213123 981 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .137

 8:30 1400/04/01 15:00 13:30 یک شنبه داوودی 2 هوش هیجانی 1315090506 99213140 981 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .138

 8:30 1400/03/19 9:30 8:00 شنبه اعظم نوفرستی 2 پیشرفتهآسیب شناسي رواني  1315091011 99213111 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .139

 8:30 1400/03/23 11:30 10:00 شنبه صادقی سرشت 2 روابط مثبت 1315090509 99213116 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .140

 8:30 1400/03/25 11:30 10:00 یک شنبه محمد تقی تبیک 2 روان شناسي دین 1315090501 99213117 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .141

 8:30 1400/03/29 9:30 8:00 یک شنبه محمد رضا حسن زاده توکلی 2 روش تحقیق پیشرفته 1315090503 99213119 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .142

 8:30 1400/03/31 ارائه مجازی ارائه مجازی ارائه مجازی عباس پسندیده 2 روش فهم روان شناختي متون دیني 1315090711 99213120 991 مثبت گراروانشناسی اسالمی گرایش  ارشناسی ارشدک  .143

 8:30 1400/04/02 16:30 15:00 چهارشنبه رفیعی 2 سالمت و شادکامي 1315090505 99213121 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .144

 8:30 1400/04/06 اعالم می شود اعالم می شود اعالم می شود   1 مباحث اساسی در روان شناسی 1315091005 99213130 991 روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا ارشناسی ارشدک  .145

             4 پایان نامه 1301020515 99213148   الو عقایدک-علوم حدیث ارشناسی ارشدک  .146

             4 پایان نامه 1301030515 99213147   هج البالغهن-علوم حدیث ارشدارشناسی ک  .147

( )جایگزین پایان نامه( ـ 1متن پژوهی ) 1301030517 99213133 981 هج البالغهن-علوم حدیث ارشناسی ارشدک  .148
 متون حدیثی

 8:30 1400/03/18 16:15 14:45 سه شنبه پوران میرزایی 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 2متن پژوهی ) 1301030518 99213136 981 البالغه نهج-حدیثعلوم  ارشناسی ارشدک  .149
 متون تفسیری و علوم قرآنی

 8:30 1400/03/22 11:30 10:00 سه شنبه سید محمد حسینی نیا 2

             4 پایان نامه 1305000515 99213145   علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .150



 به نام خدا

 ( 992) 1399ـ  1400دوم سال تحصیلی سال فهرست دروس ارائه شده در نیم
 پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

  ---------- 5از  5ی صفحه ----------
 

 ساعت آزمون تاریخ آزمون خاتمه شروع روز نام استاد واحد عنوان درس کد درس کد ارائه ورودی رشته قطعم ردیف

 10:30 1400/03/19 11:30 10:00 چهارشنبه جلیل پروین 2 (1تفسیر قرآن کریم ) 1319000503 99213113 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .151

 10:30 1400/03/23 18:00 16:30 چهارشنبه ناصر حیدرزاده 2 علم رجال 1319000510 99213124 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .152

 10:30 1400/03/25 16:15 14:45 چهارشنبه حسن اصغر پور 2 (1علوم قرآنی ) 1319000506 99213125 991 و حدیثعلوم قرآن  ارشناسی ارشدک  .153

 10:30 1400/03/29 14:30 13:00 چهارشنبه مریم والیتی 2 فقه الحدیث 1319000509 99213127 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .154

 16:00 1400/04/02 16:00 14:00 دوشنبه سمیه هاشم زاده 2 متن خوانی عربی 1.32E+09 9923139 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .155

   9:30 8:00 دوشنبه جلیل پروین 2 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  99212213 991 علوم قرآن و حدیث ارشناسی ارشدک  .156

             4 پایان نامه 1306000512 99213146   فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .157

 10:30 1400/04/02 16:30 15:00 شنبه احمد علی رخی 2 آشنایی با حقوق جزا 1306001005 99213112 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .158

 10:30 1400/03/23 14:30 13:00 یک شنبه سروستانی ابراهیم شفیعی 2 روش تحقیق  1306001007 99213118 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .159

 10:30 1400/03/25 9:30 8:00 شنبه حسام الدین ربانی 4 (2فقه استداللي ) 1306000509 99213126 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .160

 10:30 1400/03/25 11:30 10:00 شنبه حسام الدین ربانی 4 (2)فقه استداللي  1306000509 99213126 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .161

 10:30 1400/03/29 11:30 10:00 یک شنبه ابراهیم شفیعی سروستانی 2 فقه تطبیقي 1306000511 99213128 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .162

 10:30 1400/03/31 14:30 13:00 شنبه مهدی نظری نی نی 2 (1قواعد فقه ) 1306000506 99213129 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .163

 10:30 1400/03/19 9:30 8:00 یک شنبه حسام الدین ربانی 2 (2مباحث اصولي ) 1306000504 99213131 991 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشناسی ارشدک  .164

     16:00 14:00 چهار شنبه محمد رنجبرحسینی 2 الهی در قرآن و حدیثعدل  1301020510 99223040 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .165

     12:00 10:00 چهار شنبه رسول رضوی 2 نبوت و رسالت در قرآن و حدیث 1301020511 99223041 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .166

     12:00 10:00 سه شنبه احمد  کریمی 2 حدیثعلم و معرفت در قرآن و  1301020508 99223042 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .167

   ارائه آفالین ارائه آفالین ارائه آفالین محمدرضا سبحانی نیا 2 حوزه ها و مکاتب حدیثی 1301020503 99223043 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .168

     ارائه آفالین ارائه آفالین ارائه آفالین سیدحمید محمودزاده حسینی 2 (2مبانی فهم حدیث) 1301020502 9923042 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .169

   اعالم می شود اعالم می شود اعالم می شود  مجتبی وظیفه دوست 2 مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات 1301020504 9923051 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .170

   ارائه آفالین ارائه آفالین ارائه آفالین زینب مجلسی راد 2 دانش حدیث 1301021016 9923160 991 کالم و عقاید ارشناسی ارشدک  .171

( )جایگزین پایان نامه( ـ 1متن پژوهی ) 1302150515 99213133 981 فسیر اجتماعیت-همه ی رشته ها ارشناسی ارشدک  .172
 متون حدیثی

 8:30 1400/03/18 16:15 14:45 سه شنبه پوران میرزایی 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 2متن پژوهی ) 1302150516 99213136 981 فسیر اجتماعیت-همه ی رشته ها ارشدارشناسی ک  .173
 متون تفسیری و علوم قرآنی

 8:30 1400/03/22 11:30 10:00 سه شنبه سید محمد حسینی نیا 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 1)متن پژوهی  1305000517 99213134 981 لوم قرآن و حدیثع-همه ی رشته ها ارشناسی ارشدک  .174
 متون حدیثی

 8:30 1400/03/18 16:15 14:45 سه شنبه مریم والیتی 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 2متن پژوهی ) 1305000518 99213149 981 لوم قرآن و حدیثع-همه ی رشته ها ارشناسی ارشدک  .175
 متون تفسیری و علوم قرآنی

 8:30 1400/03/22 14:30 13:00 سه شنبه سید محمد حسینی نیا 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 1متن پژوهی ) 1306000513 99213135 981 قه و مبانی حقوق اسالمیف-همه ی رشته ها ارشناسی ارشدک  .176
 متون حدیثی

 8:30 1400/03/18 16:00 14:00 شنبه مهدی غالمعلی 2

( )جایگزین پایان نامه( ـ 2متن پژوهی ) 1306000514 99213137 981 قه و مبانی حقوق اسالمیف-همه ی رشته ها ارشناسی ارشدک  .177
 حقوق اساسی

 8:30 1400/03/22 18:00 16:00 شنبه حسین جوان آراسته 2

 

 پایان


