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 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰سال تحصيلي  برنامه درسي نيمسال اول
 دانشکده الهيات پردیس فارابي دانشگاه تهران

 

کد 

 ارائه

شماره 

 درس
 نام درس

تعداد 

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد
 ساعت ارائه روز ارائه

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان
 ورودی مقطع رشته

 98 ارشد ادبیات عربی 14:00 99/11/6 12:30-10:30 یکشنبه ناصر قاسمی 2 ادبیات تطبیقی 2204250 43

 98 ارشد ادبیات عربی 10:30 99/10/30 10:30-8:30 یکشنبه عدنان طهماسبی 2 ادبیات عامیانه 2204274 43

 99 ارشد ادبیات عربی 10:30 99/11/5 12:30-10:30 دوشنبه مجتبی عمرانی پور 2 تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2204263 43

 98 ارشد ادبیات عربی 8:30 99/11/4 16-14 یکشنبه علیرضا محمدرضایی 2 بالغت قدیم و جدیدتحلیل متون ادبی با رویکرد  2204264 43

 98 ارشد ادبیات عربی 14:00 99/10/27 12:30-10:30 دوشنبه صادق فتحی 2 تحلیل و نقد شعر دوره معاصر 2204270 43

 99 ارشد ادبیات عربی 8:30 99/10/29 16-14 یکشنبه جهاد فیض االسالم 2 تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان اموی 2204267 43

 98 ارشد ادبیات عربی 10:30 99/11/8 10:30-8:30 دوشنبه یداله احمدی مالیری 2 تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2204271 43

 99 ارشد ادبیات عربی 8:30 99/11/7 10:30-8:30 دوشنبه ناصر قاسمی 2 روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی 2204266 43

 99 ارشد ادبیات عربی 14:00 99/11/1 12:30-10:30 یکشنبه کمال باغجری 2 نقد و مکتب های ادبی 2204265 43

 99 ارشد ادیان و عرفان 14:00 99/11/5 10:30-8:30 شنبه سید سعید رضا منتظری 2 ادیان ایران پیش از اسالم 2205275 65

 98 ارشد ادیان و عرفان 10:30 99/10/27 16-14 شنبه حسین صابری 2 ادیان تطبیقی 2205372 65

 98 ارشد ادیان و عرفان 14:00 99/11/4 10:30-8:30 یکشنبه سید سعید رضا منتظری 2 ادیان خاور دور 2205337 65

 98 ارشد ادیان و عرفان 10:30 99/11/6 12:30-10:30 شنبه محمدرضا رجبی 2 تاریخ تصوف 2205276 65

 98 ارشد ادیان و عرفان 8:30 99/10/30 16-14 یکشنبه حسین صابری 2 عرفان در ادب فارسی 2205341 65

 99 ارشد ادیان و عرفان 8:30 99/11/1 12:30-10:30 یکشنبه حسین صابری 2 متون دینی به زبان خارجی 2205343 65
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 98 ارشد ادیان و عرفان 8:30 99/11/8 12:30-10:30 یکشنبه محمدرضا رجبی 2 مسیحیت 2205333 65

 99 ارشد ادیان و عرفان 10:30 99/11/7 16-14 یکشنبه محمدرضا رجبی 2 نظریه های مربوط به ادیان ابتدایی 2205338 65

 99 ارشد ادیان و عرفان 10:30 99/10/29 16-14 شنبه اسماعیل سلیمانی 2 نهضتهای جدید دینی 2205371 65

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی   10:30-8:30 یکشنبه  2 اخالق اسالمی  41

 98 دکتری زبان و ادبیات عربی 10:30 99/10/29 12:30-10:30 یکشنبه عدنان طهماسبی 2 ادبیات تطبیقی 2204250 45

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی   12:30-10:30 شنبه  2 1اندیشه اسالمی   41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/10/30 12:30-10:30 یکشنبه عبدالحسین عبیاوی 2 1آزمایشگاه  2204186 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/10/30 12:30-10:30 شنبه عبیر جادری 2 3آزمایشگاه  2204188 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی * * 18-16 دوشنبه ناصر قاسمی 2 3آزمایشگاه  * *

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/5 10:30-8:30 دوشنبه کمال باغجری 1 آوا شناسی 2204237 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/6 10:30-8:30 یکشنبه کمال باغجری 2 پروژه کارورزی 2204238 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/10/27 12:30-10:30 یکشنبه جهاد فیض االسالم 2 تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2204216 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/10/27 16-14 سه شنبه جهاد فیض االسالم 2 1تاریخ ادبیات دوره عباسی  2204217 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/10/29 10:30-8:30 یکشنبه عبدالحسین عبیاوی 2 تاریخ ادبیات دوره معاصر 2204232 41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/4 10:30-8:30 شنبه عبیر جادری 2 ترجمه قرآن کریم 2204197 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/10/27 18-16 دوشنبه حسن قنبری 2 زبان تخصصی 2204224 41

 98 دکتری زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/7 12:30-10:30 شنبه یداله احمدی مالیری 2 شعر معاصر عربی 2203399 45

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/10/29 12:30-10:30 دوشنبه هادی حق گویان 2 1صرف  2204207 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/4 12:30-10:30 یکشنبه مجتبی عمرانی پور 2 3صرف  2204209 42

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/4 12:30-10:30 یکشنبه مجتبی عمرانی پور 2 3صرف  2204209 42

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/1 10:30-8:30 دوشنبه مجتبی عمرانی پور 2 عروض و قافیه 2204070 41
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 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/6 16-14 شنبه مهران غالمعلی زاده 4 )جلسه اول(1علوم بالغی  2204221 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/6 10:30-8:30 سه شنبه مهران غالمعلی زاده 4 )جلسه دوم(1علوم بالغی  2204221 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/10/30 12:30-10:30 شنبه صادق فتحی 2 3علوم بالغی  2204223 41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی   16-14 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه اول(  41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی   18-16 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه دوم(  41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/4 12:30-10:30 دوشنبه عبدالصاحب طهماسبی 2 فقه اللغه 2204048 41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/7 10:30-8:30 سه شنبه کمال باغجری 2 1گفت و شنود  2204189 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی * * 16-14 سه شنبه کمال باغجری 2 2گفت و شنود  * *

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/1 12:30-10:30 دوشنبه کمال باغجری 2 3گفت و شنود  2204191 41

 98 دکتری زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/4 10:30-8:30 یکشنبه علیرضا محمدرضایی 2 متون تفسیر قرآن 2204169 45

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/1 16-14 دوشنبه عبدالصاحب طهماسبی 2 متون حدیث و نهج البالغه 2204036 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/8 16-14 یکشنبه یداله احمدی مالیری 2 1متون نثر دوره عباسی  2204214 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/7 16-14 شنبه یداله احمدی مالیری 2 2متون نثر دوره معاصر  2204228 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/10/29 10:30-8:30 شنبه جهاد فیض االسالم 2 متون نظم جاهلی 2204211 41

 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/1 16-14 دوشنبه صادق فتحی 2 متون نظم دوره اسالمی و اموی 2204220 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه ناصر قاسمی 2 2متون نظم دوره معاصر  2204230 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/10/29 12:30-10:30 شنبه جهاد فیض االسالم 2 1متون نظم و نثر دوره عباسی  2204212 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/2 12:30-10:30 دوشنبه یداله احمدی مالیری 2 مکتب های ادبی 2204234 41

 99 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/10/27 16-14 شنبه صادق فتحی 2 1نحو  2204200 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/5 16-14 دوشنبه مجتبی عمرانی پور 2 3نحو  2204202 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/10/30 10:30-8:30 یکشنبه صادق فتحی 2 5نحو  2204204 41
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 96 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 14:00 99/11/8 10:30-8:30 دوشنبه هادی حق گویان 2 7نحو  2204206 41

 98 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 8:30 99/11/6 16-14 یکشنبه ناصر قاسمی 2 1نگارش  2204183 41

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی * * 18-16 یکشنبه ناصر قاسمی 2 2نگارش  * *

 97 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 10:30 99/11/7 16-14 دوشنبه ناصر قاسمی 2 3نگارش  2204185 41

 99 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 8:30 99/11/4 18-16 دوشنبه روح اله شاکری 2 امامت و والیت 2205701 66

 98 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 10:30 99/11/1 16-14 دوشنبه روح اله شاکری 2 2تاریخ ائمه  2205380 66

 98 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 8:30 99/11/4 16-14 سه شنبه محمدصفر جبرئیلی 2 2تاریخ سیاسی شیعه  2205388 66

 98 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 14:00 99/10/29 12:30-10:30 دوشنبه حامد پوررستمی 2 2زبان انگلیسی تخصصی  2205386 66

 99 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 10:30 99/10/29 10:30-8:30 دوشنبه احمد سعدی 2 شیعه در جهان امروز 2205706 66

 99 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 14:00 99/11/8 12:30-10:30 دوشنبه مسلم محمدی 2 فرق شیعه 2205415 57

 99 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 14:00 99/11/1 18-16 سه شنبه رضا کرمی 2 مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع 2205414 66

 99 ارشد شیعه شناسی)تاریخ( 10:30 99/11/6 12:30-10:30 چهارشنبه محمدصفر جبرئیلی 2 منابع تفکر شیعی 2205703 66

 99 ارشد شیعه شناسی)کالم( 8:30 99/11/4 16-14 چهارشنبه روح اله شاکری 2 امامت و والیت 2205701 57

 98 ارشد شیعه شناسی)کالم( 14:00 99/10/29 16-14 سه شنبه حامد پوررستمی 2 2زبان انگلیسی تخصصی  2205386 57

 99 ارشد شیعه شناسی)کالم( 10:30 99/10/29 18-16 سه شنبه احمد سعدی 2 شیعه در جهان امروز 2205706 57

 98 ارشد شیعه شناسی)کالم( 14:00 99/11/1 10:30-8:30 چهارشنبه حامد پوررستمی 2 شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسالمی 2205800 57

 99 ارشد شیعه شناسی)کالم( 14:00 99/11/8 12:30-10:30 دوشنبه مسلم محمدی 2 فرق شیعه 2205415 57

 98 ارشد شیعه شناسی)کالم( 10:30 99/11/4 10:30-8:30 سه شنبه مسلم محمدی 2 مسائل جدید کالمی 2205828 57

 99 ارشد شیعه شناسی)کالم( 10:30 99/10/27    2 مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع 2205414 57

 99 ارشد شیعه شناسی)کالم( 10:30 99/11/6 12:30-10:30 چهارشنبه محمدصفر جبرئیلی 2 منابع تفکر شیعی 2205703 66

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   12:30-10:30 یکشنبه  2 اخالق اسالمی  51
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 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/10/30 12:30-10:30 شنبه محمدعلی مهدوی راد 2 اصول و مقدمات تفسیر 2203181 51

 99 دکتری علوم قرآن و حدیث 14:00 99/11/4 10:30-8:30 یکشنبه فتح اله نجارزادگان 2 اعجاز قرآن 2205255 54

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   16-14 سه شنبه  2 1اندیشه اسالمی   51

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   16-14 شنبه  2 انقالب اسالمی  51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/1 10:30-8:30 شنبه سید محمد موسوی مقدم 2 تاریخ استشراق و سیر تطور 2203190 51

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/10/27 12:30-10:30 شنبه حامد دژآباد 2 تاریخ اسالم 2205238 51

 99 ارشد علوم قرآن و حدیث 14:00 99/11/6 10:30-8:30 دوشنبه محمدحسن احمدی 2 تاریخ حدیث 2203280 53

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 8:30 99/11/4 16-14 سه شنبه محمدحسن احمدی 2 تاریخ حدیث 2205129 51

 99 ارشد علوم قرآن و حدیث 14:00 99/10/27 12:30-10:30 دوشنبه سید محمد موسوی مقدم 2 تاریخ قرآن 2205027 53

 99 دکتری علوم قرآن و حدیث 10:30 99/10/29 12:30-10:30 یکشنبه علی راد 2 تفسیر استداللی 2203224 54

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/5 12:30-10:30 یکشنبه فتح اله نجارزادگان 2 2تفسیر ترتیبی  2205804 51

 99 ارشد علوم قرآن و حدیث 10:30 99/10/30 16-14 سه شنبه فتح اله نجارزادگان 2 1تفسیر قرآن  2205246 53

 98 ارشد علوم قرآن و حدیث 14:00 99/11/8 18-16 دوشنبه محمدعلی مهدوی راد 2 تفسیر نهج البالغه 2205831 53

 99 دکتری علوم قرآن و حدیث 8:30 99/11/7 16-14 شنبه محمدعلی مهدوی راد 2 جوامع حدیثی 2203226 54

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 14:00 99/10/29 18-16 دوشنبه حسین رضایی 2 رایانه و فضای مجازی 2203170 51

 98 ارشد علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/5 10:30-8:30 سه شنبه محمدحسن احمدی 2 روش ها و مکاتب تفسیر قرآن 2203279 53

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 8:30 99/11/4 16-14 دوشنبه سید محمد موسوی مقدم 2 شناخت نهج البالغه 2205805 51

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 14:00 99/11/6 10:30-8:30 شنبه روح اله شهیدی 2 1صرف کاربردی  2205416 51

 98 ارشد علوم قرآن و حدیث 8:30 99/10/30 12:30-10:30 دوشنبه روح اله شهیدی 2 علم رجال 2205273 53

 99 ارشد علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه محمدعلی مهدوی راد 2 1علوم قرآنی  2205243 53

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 8:30 99/11/6 12:30-10:30 دوشنبه حسن رضایی هفتادر 2 2علوم قرآنی  2203176 51
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 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   16-14 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه اول(  51

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   18-16 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه دوم(  51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/7 10:30-8:30 سه شنبه علی راد 2 1فقه الحدیث  2205044 51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 14:00 99/11/8 16-14 شنبه حامد دژآباد 2 2کارگاه قرائت و ترجمه قرآن  2203164 51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 8:30 99/10/29 16-14 یکشنبه محمدحسن احمدی 2 ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 2203180 51

 99 ارشد علوم قرآن و حدیث 8:30 99/11/4 18-16 دوشنبه علی فتحی 2 مفردات قرآن کریم 2203278 53

 99 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 10:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه علی فتحی قرخلو 2 منطق 2205802 51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 14:00 99/10/27 10:30-8:30 یکشنبه روح اله شهیدی 4 )جلسه اول(1نحو کاربردی  2203165 51

 98 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 14:00 99/10/27 10:30-8:30 دوشنبه روح اله شهیدی 4 )جلسه دوم(1نحو کاربردی  2203165 51

 8:30 99/10/27 18-16 یکشنبه ناهید نادری 2 ارزشیابی یادگیری در دوره متوسطه 2203416 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

آشنایی با برنامه های رسمی و غیر رسمی آموزش عمومی قرآن و  2203420 51

 10:30 99/11/5 16-14 چهارشنبه فهیمه خانعلی زاده 2 حدیث
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 10:30 99/11/4 18-16 دوشنبه حمیدرضا کاظمی 2 بر دوره های تحصیلیآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید  2203417 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 10:30 99/11/4 18-16 دوشنبه حمیدرضا کاظمی 2 آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره های تحصیلی 2203417 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 10:30 99/11/6 10:30-8:30 یکشنبه ناهید نادری 2 برنامه ریزی درسی با تاکید بر دوره متوسطه 2203415 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 8:30 99/11/8 12:30-10:30 یکشنبه سید محمد موسوی مقدم 2 تاریخ کتابت قرآن و قرائات 2203179 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 8:30 99/11/6 12:30-10:30 یکشنبه حامد دژآباد 2 1تفسیر موضوعی  2203183 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 10:30 99/10/29 16-14 یکشنبه محمداسماعیل عبدالهی 2 راهبردهای آموزش قرآن و حدیث 2203418 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 8:30 99/11/7 16-14 شنبه امین رحمتی 2 روان شناسی رشد نوجوانی 2203145 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی
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 8:30 99/11/7 16-14 شنبه امین رحمتی 2 روان شناسی رشد نوجوانی 2203145 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 8:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه مجتبی عمرانی پور 2 1علوم بالغی  2203185 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 14:00 99/11/1 10:30-8:30 یکشنبه حسن رضایی هفتادر 2 4علوم قرآنی  2203178 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 10:30 99/10/30 12:30-10:30 دوشنبه علی راد 2 3فقه الحدیث  2203188 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 8:30 99/10/27 18-16 شنبه صادق فتحی 2 2قرائت و ترجمه متون تخصصی  2203173 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

علوم قرآن و       2 1کارورزی  2203425 51

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

علوم قرآن و       2 2کارورزی  2203426 51

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

علوم قرآن و       2 3کارورزی  2203427 51

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 10:30 99/11/5 16-14 یکشنبه حسن رضایی هفتادر 2 متون تخصصی قرآن وحدیث به انگلیسی 2203203 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 97 کارشناسی

 14:00 99/10/30 12:30-10:30 دوشنبه حامد دژآباد 2 مفردات قرآن 2203174 51
علوم قرآن و 

 حدیث)دبیری(
 96 کارشناسی

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 14:00 99/11/2 16-14 سه شنبه محمدمهدی معلمی 2 آیین نگارش متون علمی 2203196 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/1 18-16 سه شنبه محمدمهدی معلمی 2 آیین ویرایش متون علمی 2203197 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/11/8 12:30-10:30 یکشنبه سید محمد موسوی مقدم 2 تاریخ کتابت قرآن و قرائات 2203179 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/11/6 12:30-10:30 یکشنبه حامد دژآباد 2 1تفسیر موضوعی  2203183 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/11/4 12:30-10:30 شنبه حسن رضایی هفتادر 2 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 2203195 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/6 16-14 شنبه حسن رضایی هفتادر 2 روش شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته ای 2203200 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 14:00 99/10/29 10:30-8:30 دوشنبه فتح اله نجارزادگان 2 روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 2203211 51
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 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/7 16-14 شنبه روح اله شهیدی 2 روش های تفسیری 2203198 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه مجتبی عمرانی پور 2 1علوم بالغی  2203185 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 14:00 99/11/1 10:30-8:30 یکشنبه حسن رضایی هفتادر 2 4علوم قرآنی  2203178 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/10/30 12:30-10:30 دوشنبه علی راد 2 3فقه الحدیث  2203188 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/10/29 10:30-8:30 دوشنبه علی راد 2 4فقه الحدیث  2203210 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/10/27 16-14 دوشنبه صادق فتحی 2 2قرائت و ترجمه متون تخصصی  2203173 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/11/7 10:30-8:30 یکشنبه محمدحسن احمدی 2 قصص انبیا در قرآن و عهدین 2203194 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 8:30 99/10/27 16-14 سه شنبه محمدعلی مهدوی راد 2 کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسالمی 2203199 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/5 16-14 یکشنبه حسن رضایی هفتادر 2 متون تخصصی قرآن وحدیث به انگلیسی 2203203 51

 97 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/5 16-14 یکشنبه حسن رضایی هفتادر 2 متون تخصصی قرآن وحدیث به انگلیسی 2203203 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 10:30 99/11/4 16-14 دوشنبه علی فتحی 2 2معنا شناسی  2203193 51

 96 کارشناسی علوم قرآن وحدیث)قرآن و حدیث( 14:00 99/10/30 12:30-10:30 دوشنبه حامد دژآباد 2 مفردات قرآن 2203174 51

 98 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/6 12:30-10:30 دوشنبه محمدرسول آهنگران 2 2اصول  2205352 64

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/8 10:30-8:30 یکشنبه محمدرسول آهنگران 4 )جلسه اول(2اصول  2205192 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/8 10:30-8:30 دوشنبه محمدرسول آهنگران 4 )جلسه دوم(2اصول  2205192 61

 99 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 10:30-8:30 دوشنبه سید احمد میرحسینی 2 1اصول فقه  2203152 63

 98 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/1 16-14 دوشنبه علی جعفری 2 4اصول فقه  2203155 63

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 12:30-10:30 یکشنبه محمدرسول آهنگران 4 )جلسه اول(4اصول فقه  2205195 61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 10:30-8:30 سه شنبه محمدرسول آهنگران 4 )جلسه دوم(4اصول فقه  2205195 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   18-16 یکشنبه  2 آیین زندگی  61

 96 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   18-16 یکشنبه  2 آیین زندگی  61
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 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/30 16-14 دوشنبه سید حسین نوری 2 تاریخ فقه و فقها 2205214 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/8 10:30-8:30 دوشنبه محمدرضا امین زاده 2 تاریخ و سیره پیامبر اکرم 2203343 61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/1 18-16 یکشنبه محمد ادیبی مهر 2 1ترجمه از عربی به فارسی  2205010 61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/10/29 12:30-10:30 شنبه مصطفی نصرآبادی 2 حقوق تجارت 2205227 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/1 12:30-10:30 دوشنبه علی مراد حیدری 2 حقوق جزای عمومی اسالمی 2205097 61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   18-16 دوشنبه  2 دانش خانواده برادران  61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   16-14 شنبه  2 دانش خانواده خواهران  61

 96 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   16-14 شنبه  2 دانش خانواده خواهران  61

 99 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/8 16-14 یکشنبه محمد ادیبی مهر 2 زبان تخصصی 2203080 63

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/4 16-14 یکشنبه علی جعفری 2 1زبان تخصصی  2205038 61

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/4 10:30-8:30 یکشنبه علی جعفری 2 2زبان تخصصی  2205226 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/7 16-14 سه شنبه محمد ادیبی مهر 2 1صرف  2204207 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   16-14 دوشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه اول(  61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی   18-16 دوشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه دوم(  61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/10/29 12:30-10:30 شنبه سید احمد میرحسینی 4 )جلسه اول(2فقه  2203351 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/10/29 12:30-10:30 یکشنبه سید احمد میرحسینی 4 )جلسه دوم(2فقه  2203351 61

 98 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/1 18-16 سه شنبه محمد ادیبی مهر 2 3فقه  2205348 64

 98 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/10/29 10:30-8:30 سه شنبه سید عبدالرحیم حسینی 2 فقه تطبیقی 2205187 63

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/5 12:30-10:30 دوشنبه محمدرضا امین زاده 2 2فقه تطبیقی  2205211 61

 99 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/1 12:30-10:30 دوشنبه سید عبدالرحیم حسینی 2 1فقه جزایی  2203292 63

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/7 16-14 یکشنبه علی مراد حیدری 2 1فقه جزایی  2205208 61
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 98 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/5 12:30-10:30 دوشنبه محمد ادیبی مهر 2 فقه خانواده 2203291 63

 97 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/8 10:30-8:30 دوشنبه سید عبدالرحیم حسینی 2 5فقه مدنی  2205204 61

 96 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 10:30-8:30 یکشنبه سید احمد میرحسینی 2 7فقه مدنی  2205206 61

 99 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/5 12:30-10:30 یکشنبه علی جعفری 2 1فقه معامالت  2203289 63

 99 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/29 18-16 یکشنبه سید حسین نوری 2 1قواعد فقه  2203293 63

 98 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 18-16 دوشنبه سید حسین نوری 2 2قواعد فقه  2205357 64

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/6 18-16 یکشنبه علی مراد حیدری 2 قواعد فقه مدنی 2203355 61

 96 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/29 10:30-8:30 دوشنبه علی مراد حیدری 2 قواعد فقه مدنی 2205215 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/29 16-14 یکشنبه سید حسین نوری 2 کالم و عقاید اسالمی 2203345 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 8:30 99/11/4 12:30-10:30 یکشنبه سید عبدالرحیم حسینی 2 کلیات علم حقوق 2203360 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/5 18-16 شنبه سید حسین نوری 2 کلیات علوم حدیث 2203347 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/11/5 10:30-8:30 یکشنبه سید عبدالرحیم حسینی 2 مبادی اصول 2205092 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/11/1 16-14 شنبه سید حسین نوری 2 مبادی عمومی فقه 2205090 61

 99 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 14:00 99/10/27 12:30-10:30 شنبه امید قربان خانی 2 1منطق  2205077 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/27 10:30-8:30 شنبه امید قربان خانی 4 )جلسه اول(3نحو  2203340 61

 98 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی 10:30 99/10/27 10:30-8:30 سه شنبه امید قربان خانی 4 )جلسه دوم(3نحو  2203340 61

 96 کارشناسی فلسفه   18-16 شنبه  2 اخالق اسالمی  31

 99 کارشناسی فلسفه   16-14 شنبه  2 اخالق اسالمی  31

 99 کارشناسی فلسفه   12:30-10:30 شنبه  2 1اندیشه اسالمی   31

 99 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/8 10:30-8:30 یکشنبه حسن مهرنیا 2 آشنایی با کلیات و تاریخ علوم 2203027 31

 98 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/1 16-14 شنبه محمدرضا رجبی 2 آشنایی با یهودیت و مسیحیت 2203126 31
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 96 کارشناسی فلسفه   16-14 یکشنبه  2 تاریخ اسالم  31

 98 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/29 10:30-8:30 یکشنبه سید محمدعلی دیباجی 4 )جلسه اول(1تاریخ فلسفه اسالمی 2203143 31

 98 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/29 10:30-8:30 دوشنبه سید محمدعلی دیباجی 4 )جلسه دوم(1تاریخ فلسفه اسالمی 2203143 31

 98 کارشناسی فلسفه 14:00 99/10/27 12:30-10:30 شنبه حسین صابری 4 تاریخ فلسفه قرون وسطی)جلسه اول( 2203267 31

 98 کارشناسی فلسفه 14:00 99/10/27 16-14 سه شنبه حسین صابری 4 تاریخ فلسفه قرون وسطی)جلسه دوم( 2203267 31

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/27 16-14 یکشنبه محمدعلی عبدالهی 4 تاریخ فلسفه کانت)جلسه اول( 2203005 31

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/27 12:30-10:30 دوشنبه محمدعلی عبدالهی 4 تاریخ فلسفه کانت)جلسه دوم( 2203005 31

 99 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/4 12:30-10:30 یکشنبه رضا برنجکار 4 )جلسه اول(1تاریخ فلسفه یونان  2203264 31

 99 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/4 10:30-8:30 دوشنبه رضا برنجکار 4 )جلسه دوم(1تاریخ فلسفه یونان  2203264 31

 96 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/4 10:30-8:30 دوشنبه سید سعید رضا منتظری 2 تفکر در شرق آسیا 2203012 31

 96 کارشناسی فلسفه   18-16 دوشنبه  2 دانش خانواده برادران  31

 96 کارشناسی فلسفه   18-16 یکشنبه  2 دانش خانواده خواهران  31

 99 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/29 12:30-10:30 دوشنبه محمدحسین منتظری 2 روش تحقیق و مقاله نویسی با تاکید بر فلسفه 2203310 31

 99 کارشناسی فلسفه 10:30 99/10/27 10:30-8:30 سه شنبه سجاد عسگری متین 2 1زبان انگلیسی  2203069 31

 98 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/8 12:30-10:30 دوشنبه مهدی ذاکری 2 3زبان انگلیسی  2203120 31

 97 کارشناسی فلسفه 10:30 99/10/29 10:30-8:30 سه شنبه حسن قنبری 2 2زبان پایه  2203050 31

 98 کارشناسی فلسفه 10:30 99/10/30 16-14 یکشنبه صادق فتحی 2 2زبان تخصصی عربی  2203123 31

 96 کارشناسی فلسفه 14:00 99/11/5 16-14 سه شنبه حسین رمضانی حسین آباد 2 1علم اصول  2203024 31

 99 کارشناسی فلسفه   16-14 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه اول(  31

 99 کارشناسی فلسفه   18-16 یکشنبه  3 فارسی عمومی)جلسه دوم(  31

 97 کارشناسی فلسفه 14:00 99/10/30 16-14 سه شنبه محمدرضا بیات 2 فلسفه اخالق در تفکر اسالمی 2203001 31
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 99 ارشد فلسفه 14:00 99/10/27 12:30-10:30 چهارشنبه حسین کلباسی 2 فلسفه ارسطو 2203090 33

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/4 10:30-8:30 شنبه یحیی کبیر 4 )جلسه اول(2فلسفه اسالمی  2203031 31

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/4 10:30-8:30 دوشنبه یحیی کبیر 4 )جلسه دوم(2فلسفه اسالمی  2203031 31

 99 ارشد فلسفه 8:30 99/10/29 10:30-8:30 سه شنبه رضا برنجکار 2 فلسفه افالطون 2203089 33

 98 ارشد فلسفه 8:30 99/10/30 12:30-10:30 چهارشنبه رضا گندمی 2 فلسفه تطبیقی 2203117 33

 99 ارشد فلسفه 14:00 99/11/5 18-16 سه شنبه علی فتحی قرخلو 2 فلسفه دکارت 2203091 33

 96 کارشناسی فلسفه 8:30 99/10/29 10:30-8:30 سه شنبه حسن مهرنیا 2 فلسفه سیاست 2203035 31

 97 کارشناسی فلسفه 10:30 99/11/5 10:30-8:30 یکشنبه مهدی ذاکری 2 1فلسفه علوم  2203036 31

 99 ارشد فلسفه 10:30 99/11/1 10:30-8:30 چهارشنبه رضا گندمی 2 فلسفه قرون وسطی 2203915 33

 99 ارشد فلسفه 8:30 99/11/8 16-14 سه شنبه منصور نصیری 2 فلسفه مشاء 2203085 33

 98 ارشد فلسفه 10:30 99/11/7 10:30-8:30 چهارشنبه مهدی ذاکری 2 فلسفه های اگزیستانس 2203094 33

 98 ارشد فلسفه 14:00 99/11/4 10:30-8:30 سه شنبه محمدعلی عبدالهی 2 فلسفه های تحلیلی و زبانی 2203067 33

 98 ارشد فلسفه 10:30 99/10/27 16-14 سه شنبه حسن مهرنیا 2 فلسفه هگل 2203093 33

 98 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/4 18-16 یکشنبه محمدحسین منتظری 2 1کالم اسالمی  2203160 31

 96 کارشناسی فلسفه 10:30 99/10/27 10:30-8:30 یکشنبه علی فتحی قرخلو 4 متافیزیک)جلسه اول( 2203039 31

 96 کارشناسی فلسفه 10:30 99/10/27 12:30-10:30 دوشنبه علی فتحی قرخلو 4 متافیزیک)جلسه دوم( 2203039 31

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/7 12:30-10:30 یکشنبه علی فتحی قرخلو 4 )جلسه اول(2متون فلسفی به زبان عربی  2203042 31

 97 کارشناسی فلسفه 8:30 99/11/7 16-14 دوشنبه علی فتحی قرخلو 4 )جلسه دوم(2متون فلسفی به زبان عربی  2203042 31

 96 کارشناسی فلسفه 10:30 99/11/1 12:30-10:30 یکشنبه حسین معصوم 2 منتخب متون کالمی و فلسفی 2203045 32

 97 کارشناسی فلسفه 10:30 99/11/1 12:30-10:30 شنبه حسین معصوم 2 منتخب متون کالمی و فلسفی 2203045 31

 98 کارشناسی فلسفه 10:30 99/11/6 10:30-8:30 سه شنبه منصور نصیری 2 منطق جدید 2203083 31
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 99 کارشناسی فلسفه 10:30 99/11/6 16-14 دوشنبه محمدحسین منتظری 2 1منطق قدیم  2203140 31

 99 ارشد فلسفه دین 8:30 99/10/29 12:30-10:30 چهارشنبه حسن قنبری 2 الهیات و مسئله شر 2203297 35

 99 ارشد فلسفه دین 14:00 99/11/4 10:30-8:30 چهارشنبه محمد محمدرضایی 2 براهین اثبات وجود خدا 2203296 35

 98 دکتری فلسفه دین 8:30 99/11/6 12:30-10:30 چهارشنبه منصور نصیری 2 تجربه دینی 2203106 36

 99 ارشد فلسفه دین 10:30 99/11/1 16-14 سه شنبه سید محمدعلی دیباجی 2 جاودانگی نفس و مسئله آخرت 2203303 35

 99 ارشد فلسفه دین 10:30 99/11/8 10:30-8:30 سه شنبه یحیی کبیر 2 چیستی و خواستگاه دین 2203295 35

 98 دکتری فلسفه دین 14:00 99/10/27 10:30-8:30 چهارشنبه حسن قنبری 2 زبان دین 2203918 36

 99 ارشد فلسفه دین 8:30 99/11/6 16-14 چهارشنبه منصور نصیری 2 علم و دین 2203911 35

 98 دکتری فلسفه دین 10:30 99/11/1 18-16 سه شنبه محمدرضا بیات 2 هرمنوتیک 2203071 36

 99 دکتری فلسفه معاصر 14:00 99/11/8 12:30-10:30 چهارشنبه محمدعلی عبدالهی 2 فلسفه تحلیلی 2203144 34

 99 دکتری فلسفه معاصر 8:30 99/10/30 10:30-8:30 چهارشنبه حسن مهرنیا 2 فلسفه های نو کانتی و نو هگلی 2203369 34

 99 دکتری فلسفه معاصر 10:30 99/11/5 10:30-8:30 سه شنبه رضا گندمی 2 مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی 2203318 34

 99 دکتری فلسفه و کالم اسالمی 8:30 99/10/30 16-14 چهارشنبه حسین کلباسی 2 فلسفه ابن سینا 2203363 58

 98 ارشد فلسفه و کالم اسالمی 8:30 99/11/4 10:30-8:30 دوشنبه منصور نصیری 2 2فلسفه سینوی  1110954 59

 98 ارشد فلسفه و کالم اسالمی 10:30 99/11/1 12:30-10:30 دوشنبه محمد محمدرضایی 2 2فلسفه غرب  1110960 59

 99 دکتری فلسفه و کالم اسالمی 10:30 99/11/5 10:30-8:30 چهارشنبه یحیی کبیر 2 1فلسفه مالصدرا  2203111 58

 99 دکتری فلسفه و کالم اسالمی 14:00 99/11/8 12:30-10:30 چهارشنبه سید محمدعلی دیباجی 2 2فلسفه مالصدرا  2203112 58

 98 ارشد فلسفه و کالم اسالمی 10:30 99/11/6 12:30-10:30 چهارشنبه یحیی کبیر 2 فلسفه مالصدرا علم النفس و آخرت شناسی 1110952 59

 98 ارشد فلسفه و کالم اسالمی 14:00 99/10/29 10:30-8:30 سه شنبه سید محمدعلی دیباجی 2 منطق جدید 1110958 59

 99 ارشد کالم امامیه 8:30 99/11/6 10:30-8:30 سه شنبه محمدصفر جبرئیلی 2 تاریخ کالم 2205409 67

 99 ارشد کالم امامیه 8:30 99/10/30    2 توحید در قرآن و حدیث 2205391 67
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 98 دکتری کالم امامیه 10:30 99/11/7 16-14 سه شنبه محمدحسین منتظری 2 جهان شناسی 2205931 56

 99 ارشد کالم امامیه 10:30 99/11/8 16-14 دوشنبه منصور نصیری 2 فلسفه دین 2205922 67

 99 ارشد کالم امامیه 10:30 99/10/27 16-14 سه شنبه رضا برنجکار 2 1کالم قدیم  2205389 67

 99 ارشد کالم امامیه 14:00 99/11/4 18-16 سه شنبه محمدحسین منتظری 2 مبانی فهم احادیث اعتقادی 2205398 67

 98 دکتری کالم امامیه 8:30 99/11/4 12:30-10:30 دوشنبه فتح اله نجارزادگان 2 مسائل کالمی بین المذاهب 2205935 56

 98 دکتری کالم امامیه 14:00 99/10/29 12:30-10:30 چهارشنبه روح اله شاکری 2 مهدویت 2205936 56

 10:30 99/11/8 10:30-8:30 یکشنبه یداله احمدی مالیری 2 ترجمه رمان کالسیک 2203388 44
مترجمی زبان و ادبیات 

 عربی
 99 ارشد

 14:00 99/11/6 16-14 دوشنبه کمال باغجری 2 ترجمه شفاهی عربی به فارسی 2203385 44
مترجمی زبان و ادبیات 

 عربی
 99 ارشد

 8:30 99/11/4 10:30-8:30 دوشنبه علیرضا محمدرضایی 2 ترجمه عربی: نظریه و عمل 2203375 44
مترجمی زبان و ادبیات 

 عربی
 99 ارشد

 10:30 99/10/30 16-14 یکشنبه عدنان طهماسبی 2 فرهنگ و اندیشه عرب 2203377 44
مترجمی زبان و ادبیات 

 عربی
 99 ارشد

 14:00 99/10/27 12:30-10:30 یکشنبه صادق فتحی 2 واژه شناسی و معادل گزینی 2203376 44
مترجمی زبان و ادبیات 

 عربی
 99 ارشد

 98 دکتری مدرسی معارف)قرآن و متون( 10:30 99/11/8 10:30-8:30 چهارشنبه علی جعفری 1 حقوق اساسی جمهوری اسالمی 2205310 50

 98 دکتری مدرسی معارف)قرآن و متون( 10:30 99/11/8 10:30-8:30 چهارشنبه علی مراد حیدری 1 حقوق اساسی جمهوری اسالمی 2205310 50

 98 دکتری مدرسی معارف)قرآن و متون( 8:30 99/11/5 16-14 سه شنبه رضا کرمی 2 فرهنگ و تمدن اسالمی 2205313 50

 98 دکتری مدرسی معارف)قرآن و متون( 14:00 99/10/30 10:30-8:30 سه شنبه احمد سعدی 2 فقه الحدیث با تاکید بر فهم نهج البالغه 2205288 50

 99 دکتری مدرسی معارف)مبانی نظری( 14:00 99/11/6 16-14 چهارشنبه مسلم محمدی 2 اخالق کاربردی 2205312 55

 99 دکتری مدرسی معارف)مبانی نظری( 8:30 99/11/1 10:30-8:30 سه شنبه فتح اله نجارزادگان 2 تفسیر تطبیقی قرآن 2205309 55

 99 دکتری مدرسی معارف)مبانی نظری( 10:30 99/10/27 12:30-10:30 چهارشنبه احمد سعدی 2 معارف نظری قرآن 2203314 55

 


