
 

 الهیاتدانشکده  –  1401-1402مسال دوم سال تحصیلی  نی درسی برنامه 
 

 روز امتحان ساعت امتحان  تاریخ امتحان ساعت  روز استاد شماره درس  کد گروه  واحد  نام درس ورودی دوره  رشته گروه  مقطع 

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 10:30-08:30 یکشنبه  ناصر قاسمی رزوه  2204050 41 2 ادبیات تطبیقی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 دوشنبه  جهاد فیض االسالم  2204268 43 2 تحلیل و نقد شعر عباسی  1401 حضوری ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  خیریه احمدی 2204187 41 2 2آزمایشگاه  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 10:30-08:30 سه شنبه جهاد فیض االسالم  2204218 41 2 و اندلس  2تاریخ ادبیات دوره عباسی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 یکشنبه  جهاد فیض االسالم  2204225 41 2 تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی 1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 یکشنبه  صادق فتحی دهکردی  2204268 76 2 تحلیل و نقد شعر عباسی  1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 12:30-10:30 دوشنبه  کمال باغجری 2203385 46 2 ترجمه شفاهی عربی به فارسی  1401 حضوری مترجمی زبان عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 سه شنبه 14.00 1402/3/30 10:30-08:30 دوشنبه  یداله احمدی مالیری  2204192 41 2 ترجمه از عربی به فارسی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/3/28 16-14 سه شنبه کمال باغجری 2204196 41 2 خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 10:30-08:30 سه شنبه سید سعیدرضا منتظری 2204047 41 2 روش تحقیق  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 10:30-08:30 دوشنبه  مجتبی عمرانی پور  2204269 43 2 تحلیل و نقد نثر عباسی 1401 حضوری ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/3/30 12:30-10:30 یکشنبه  منصور نصیری 2204224 41 2 زبان تخصصی  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 18-16 یکشنبه  یداله احمدی مالیری  2204269 76 2 تحلیل و نقد نثر عباسی 1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 16-14 دوشنبه  یداله احمدی مالیری  2203381 46 2 تعریب متون سیاسی و دیپلماتیک  1401 حضوری مترجمی زبان عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 دوشنبه  ناصر قاسمی رزوه  2204271 76 2 تحلیل و نقد نثر معاصر  1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 سه شنبه ناصر قاسمی رزوه  2204271 43 2 تحلیل و نقد نثر معاصر  1401 حضوری ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/4/3 10:30-08:30 یکشنبه  مجتبی عمرانی پور  2204208 41 2 2صرف  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 12:30-10:30 شنبه  علیرضا محمدرضایی 2204222 41 4 )جلسه اول( 2علوم بالغی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 دوشنبه  علیرضا محمدرضایی 2204222 41 4 )جلسه دوم(2علوم بالغی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 10:30-08:30 شنبه  مجتبی عمرانی پور  2204198 41 2 قرائت و ترجمه متون تفسیری 99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 10:30-8:30 شنبه  خیریه احمدی 2204190 41 2 2گفت و شنود  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  14.00 1402/4/5 12:30-10:30 شنبه  مهدی بگان 2204036 41 2 متون حدیث و نهج البالغه 1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 16-14 سه شنبه یداله احمدی مالیری  2204215 41 2 2متون نثر دوره عباسی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 12:30-10:30 یکشنبه  یداله احمدی مالیری  2204227 41 2 1متون نثر دوره معاصر  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 16-14 یکشنبه  جهاد فیض االسالم  2204213 41 2 2متون نظم دوره عباسی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 16-14 سه شنبه مجتبی عمرانی پور  2204273 76 2 روش تدریس متون ادبی 1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/3/30 12:30-10:30 دوشنبه  ناصر قاسمی رزوه  2204229 41 2 1متون نظم دوره معاصر  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 10:30-08:30 دوشنبه  جهاد فیض االسالم  2204226 41 2 متون نظم و نثر دوره اندلس  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 16-14 دوشنبه  صادق فتحی دهکردی  2204231 41 2 متون نظم و نثر دوره مغولی،  مملوکی و عثمانی 1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 12:30-10:30 یکشنبه  صادق فتحی دهکردی  2203379 46 2 ترجمه متون تخصصی  1401 حضوری مترجمی زبان عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 16-14 سه شنبه صادق فتحی دهکردی  2204201 41 2 2نحو  1401 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 12:30-10:30 دوشنبه  مجتبی عمرانی پور  2204203 41 2 4نحو  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/4/5 12:30-10:30 دوشنبه  صادق فتحی دهکردی  2204205 41 2 6نحو  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 12:30-10:30 یکشنبه  کمال باغجری 2204049 41 2 نقد ادبی  99 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/4/5 10:30-08:30 سه شنبه کمال باغجری 2204265 43 2 نقد و مکتبهای ادبی 1401 حضوری ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 دوشنبه  8:30 1402/4/5 18-16 شنبه  کمال باغجری 2204265 76 2 نقد و مکتبهای ادبی 1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/4/3 12:30-10:30 دوشنبه  علیرضا محمدرضایی 2204243 43 2 تفاسیر ادبی قرآن کریم  1401 حضوری ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 دوشنبه  14.00 1402/4/5 16-14 یکشنبه  ناصر قاسمی رزوه  2204184 41 2 2نگارش  1400 حضوری زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 16-14 شنبه  علیرضا محمدرضایی 2204243 76 2 تفاسیر ادبی قرآن کریم  1401 مجازی ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/4/3 10:30-08:30 یکشنبه  علیرضا محمدرضایی 2203378 46 2 زبان شناسی کاربردی  1401 حضوری مترجمی زبان عربی زبان و ادبیات عربی  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 16-14 چهارشنبه  احمد سعدی  2203509 57 2 زبان عربی تخصصی  1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 دوشنبه  احمد سعدی  2205706 69 2 شیعه در جهان امروز  1401 حضوری شیعه شناسی جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد 

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 16-14 سه شنبه احمد سعدی  2203314 55 2 معارف نظری قرآن 1401 حضوری مدرسی معارف مبانی نظری شیعه شناسی دکتری

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 10:30-08:30 سه شنبه حامد پوررستمی  2203508 57 2 زبان انگلیسی تخصصی  1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 18-16 دوشنبه  حامد پوررستمی  2203507 69 2 منابع تفکر شیعی  1401 حضوری شیعه شناسی جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد 

 شنبه  14.00 1402/4/3 16-14 سه شنبه حامد پوررستمی  2203511 57 2 معارف قرآن و کریم و نهج البالغه  1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 سه شنبه روح اله شاکری  2205701 69 2 امامت و والیت  1401 حضوری شیعه شناسی جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد 

 یکشنبه  14.00 1402/3/28 10:30-08:30 چهارشنبه  روح اله شاکری  2205922 55 2 فلسفه دین  1401 حضوری مدرسی معارف مبانی نظری شیعه شناسی دکتری

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 12:30-10:30 چهارشنبه  روح اله شاکری  2205936 57 2 مهدویت 1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 چهارشنبه  محمدصفر جبرئیلی  2205852 57 2 آموزه های شیعه  1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 18-16 سه شنبه محمدصفر جبرئیلی  2203510 57 2 منابع کالمی و متکلمان شیعه  1401 حضوری شیعه شناسی کالم شیعه شناسی ارشد 



 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 چهارشنبه  محمدصفر جبرئیلی  2205315 55 2 حکمت متعالیه  1401 حضوری مدرسی معارف مبانی نظری شیعه شناسی دکتری

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 10:30-08:30 دوشنبه  مسلم طاهری  2203251 69 2 جمعیت شناسی شیعیان جهان  1401 حضوری شیعه شناسی جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد 

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 18-16 سه شنبه مسلم طاهری  2203249 69 2 مردم شناسی شیعیان 1401 حضوری شیعه شناسی جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد 

 شنبه  14.00 1402/3/27 16-14 دوشنبه  حامد دژآباد 2205905 53 2 2تفسیر قرآن  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/3/27 16-14 یکشنبه  فتح اله نجارزادگان  2205905 78 2 2تفسیر قرآن  1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 شنبه  روح اله شهیدی  2203223 54 2 علم رجال تطبیقی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  دکتری

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 10:30-08:30 دوشنبه  محمدعلی مهدوی راد  2203181 51 2 اصول و مقدمات تفسیر  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 12:30-10:30 یکشنبه  حسن رضایی هفتادر  2203167 51 2 آشنایی با ادیان بزرگ 1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/3/30 12:30-10:30 دوشنبه  سید اسحق حسینی کوهساری  2203189 51 2 آشنایی با صحیفه، ادعیه و زیارات ماثوره  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 10:30-08:30 یکشنبه  محمدحسن احمدی 2205129 51 2 تاریخ حدیث 1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/3/28 16-14 یکشنبه  سید محمد موسوی مقدم  2203179 51 2 تاریخ کتابت قرآن و قرائات  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 شنبه  فتح اله نجارزادگان  2205823 51 4 )جلسه اول( 1تفسیر ترتیبی  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 دوشنبه  فتح اله نجارزادگان  2205823 51 4 )جلسه دوم(1تفسیر ترتیبی  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 16-14 دوشنبه  سید محمد موسوی مقدم  2203279 78 2 روشها و مکاتب تفسیر قرآن  1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 16-14 سه شنبه محمدحسن احمدی 2203279 53 2 روشها و مکاتب تفسیر قرآن  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 10:30-08:30 دوشنبه  سید محمد موسوی مقدم  2203080 78 2 زبان تخصصی  1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 12:30-10:30 دوشنبه  حسن رضایی هفتادر  2203080 53 2 زبان تخصصی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  حامد دژآباد 2203184 51 2 2تفسیر موضوعی  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 16-14 یکشنبه  حامد دژآباد 2203209 51 2 رابطه قرآن و سنت 1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 18-16 یکشنبه  حمیدرضا رستمی  2203170 51 2 رایانه و فضای مجازی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/4/4 12:30-10:30 شنبه  سید محمد موسوی مقدم  2203169 51 2 روش تحقیق  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/3/30 16-14 دوشنبه  حسن رضایی هفتادر  2203200 51 2 روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 10:30-08:30 دوشنبه  علی راد  2205901 53 2 فقه الحدیث  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 10:30-08:30 سه شنبه علی راد  2205901 78 2 فقه الحدیث  1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 یکشنبه  روح اله شهیدی  2205417 51 2 2صرف کاربردی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 16-14 شنبه  محمد سعدی  2203186 51 2 2علوم بالغی  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/4/5 10:30-08:30 شنبه  حسن رضایی هفتادر  2203175 51 2 1علوم قرآنی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  14.00 1402/3/29 16-14 شنبه  حسن رضایی هفتادر  2203177 51 2 3علوم قرآنی  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 10:30-08:30 شنبه  علی راد  2205045 51 2 2فقه الحدیث  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 12:30-10:30 شنبه  علی راد  2203210 51 2 4فقه الحدیث  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 18-16 شنبه  محمد سعدی  2203173 51 2 2قرائت و ترجمه متون تخصصی  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 16-14 شنبه  حامد دژآباد 2203163 51 2 1کارگاه قرائت و ترجمه  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 10:30-08:30 یکشنبه  فتح اله نجارزادگان  2205848 54 2 تفسیر تطبیقی قرآن 1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  دکتری

 پنجشنبه  14.00 1402/4/1 16-14 دوشنبه  حسین صابری ورزنه  2203073 51 2 کالم اسالمی    1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/4/4 12:30-10:30 یکشنبه  محمدحسن احمدی 2203187 51 2 ماخذ شناسی حدیث  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/4/5 18-16 شنبه  روح اله شهیدی  2205807 51 2 مصطلح الحدیث  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 12:30-10:30 یکشنبه  حامد دژآباد 2203174 51 2 مفردات قرآن  99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/4/5 12:30-10:30 یکشنبه  محمدعلی مهدوی راد  2205927 54 2 احادیث موضوعی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  دکتری

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 10:30-08:30 یکشنبه  روح اله شهیدی  2203166 51 4 )جلسه اول(2نحو کاربردی  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 16-14 دوشنبه  روح اله شهیدی  2203166 51 4 )جلسه دوم( 2نحو کاربردی  1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 12:30-10:30 دوشنبه  محمدحسن احمدی 2203283 78 2 نقش حدیث در علوم اسالمی 1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  محمدحسن احمدی 2203212 51 2 هندسه ی دانشهای قرآنی و حدیثی 99 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 10:30-08:30 سه شنبه محمدعلی مهدوی راد  2205235 53 2 2علوم قرآنی  1401 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/4/3 16-14 سه شنبه محمدعلی مهدوی راد  2205235 78 2 2علوم قرآنی  1401 مجازی علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  محمدحسن احمدی 2203212 51 2 هندسه ی دانشهای قرآنی و حدیثی 1400 حضوری علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/4/5 16-14 سه شنبه محمدعلی اشعری  2205227 61 2 حقوق تجارت 1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 18-16 سه شنبه محمدعلی اشعری  2205197 61 2 عقود نامعین  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  محمدرسول آهنگران  2203153 63 2 2اصول فقه  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 12:30-10:30 یکشنبه  سید احمد میرحسینی  2203153 85 2 2اصول فقه  1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 شنبه  محمد حکیم  2203337 61 4 حقوق جزای اختصاصی اسالمی)جلسه اول( 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 16-14 یکشنبه  محمد حکیم  2203337 61 4 حقوق جزای اختصاصی اسالمی)جلسه دوم( 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 18-16 یکشنبه  مهدی فقیهی نژاد  2203291 61 2 فقه خانواده 1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 10:30-08:30 یکشنبه  سید احمد میرحسینی  2205220 61 2 اعراب قرآن و حدیث  99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 12:30-10:30 یکشنبه  محمد ادیبی مهر 2205197 61 2 تاریخ فقه و اجتهاد اهل سنت  99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 10:30 1402/3/30 10:30-08:30 دوشنبه  سید احمد میرحسینی  2203358 61 2 تاریخ فقه و اجتهاد در مذاهب شیعه  99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 18-16 دوشنبه  محمدهادی کاویانی 2205220 61 2 حقوق اساسی 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 10:30-08:30 یکشنبه  سید عبدالرحیم حسینی  2205198 61 4 1فقه مدنی  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی



 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 دوشنبه  سید عبدالرحیم حسینی  2206023 61 4 2فقه مدنی  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/3/30 16-14 دوشنبه  سید حسین نوری 2204141 61 2 کالم و عقاید اسالمی  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 دوشنبه  14.00 1402/3/29 16-14 شنبه  ابوالقاسم علیدوست  2203154 63 2 3اصول فقه  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 دوشنبه  14.00 1402/4/5 16-14 سه شنبه محمدعلی اشعری  2205227 61 2 حقوق تجارت 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/3/27 12:30-10:30 شنبه  محمدرسول آهنگران  2204194 61 4 6مبانی حقوق اسالمی  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/3/28 10:30-08:30 سه شنبه محمدرسول آهنگران  2204195 61 4 7مبانی حقوق اسالمی  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 دوشنبه  14.00 1402/3/29 16-14 شنبه  سید عبدالرحیم حسینی  2203154 85 2 3اصول فقه  1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 18-16 شنبه  علیمراد حیدری 2203292 85 2 1فقه جزایی  1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 18-16 دوشنبه  سید حسین نوری 2203291 85 2 فقه خانواده 1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 16-14 یکشنبه  سید حسین نوری 2203291 63 2 فقه خانواده 1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 18-16 شنبه  احمد صابری مجد  2204112 61 3 )جلسه اول(2نحو  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 16-14 یکشنبه  احمد صابری مجد  2204112 61 3 )جلسه دوم(2نحو  1400 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 18-16 دوشنبه  محمدهادی کاویانی 2205220 61 2 حقوق اساسی 1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 18-16 شنبه  ابوالقاسم علیدوست  2203359 61 2 مبانی استنباط احکام مستحدثه 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 12:30-10:30 دوشنبه  محمد ادیبی مهر 2203342 61 2 مهارتهای ترجمه 99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 16-14 یکشنبه  محمد ادیبی مهر 2204046 61 3 )جلسه اول( 2صرف  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 16-14 دوشنبه  محمد ادیبی مهر 2204046 61 3 )جلسه دوم( 2صرف  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 12:30-10:30 دوشنبه  علی جعفری  2203293 63 2 1قواعد فقه  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 18-16 سه شنبه محمدعلی اشعری  2205197 61 2 عقود نامعین  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 16-14 یکشنبه  علی جعفری  2203293 85 2 1قواعد فقه  1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 10:30-08:30 دوشنبه  سید عبدالرحیم حسینی  2205198 61 2 1فقه مدنی  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 10:30-08:30 سه شنبه علی جعفری  2205226 61 2 2زبان تخصصی  99 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 12:30-10:30 شنبه  سید احمد میرحسینی  2203362 61 2 کلیات علوم قرآن  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 شنبه  محمدرسول آهنگران  2204153 61 2 2مبانی حقوق اسالمی  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 12:30-10:30 یکشنبه  سید حسین نوری 2204055 61 3 )جلسه اول(1نحو  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 16-14 سه شنبه سید حسین نوری 2204055 61 3 )جلسه دوم(1نحو  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 18-16 سه شنبه محمد ادیبی مهر 2203289 85 2 1فقه معامالت  1401 مجازی فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 شنبه  سید عبدالرحیم حسینی  2203289 63 2 1فقه معامالت  1401 حضوری فقه ومبانی حقوق  فقه و مبانی حقوق  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  سید سعیدرضا منتظری 2205335 65 2 ادیان هند و بودا 1401 حضوری ادیان وعرفان فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  حسین صابری ورزنه  2203301 35 2 انسان شناسی 1401 حضوری فلسفه دین  فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 دوشنبه  14.00 1402/3/29 16-14 یکشنبه  محمدحسین منتظری 2205339 65 2 علم کالم تطبیقی  1401 حضوری ادیان وعرفان فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 چهارشنبه  8:30 1402/3/31 10:30-08:30 یکشنبه  محمدرضا رجبی  2205344 65 2 متون عرفانی به زبان خارجی 1401 حضوری ادیان وعرفان فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 12:30-10:30 دوشنبه  محمدرضا رجبی  2205345 65 2 متون عرفانی به زبان عربی  1401 حضوری ادیان وعرفان فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 12:30-10:30 یکشنبه  حسین صابری ورزنه  2205334 65 2 یهودیت  1401 حضوری ادیان وعرفان فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  محمد محمدرضایی 2203299 35 2 حقانیت دین و رستگاری بشر  1401 حضوری فلسفه دین  فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 دوشنبه  منصور نصیری 2203298 35 2 نبوت، وحی تجربه دینی 1401 حضوری فلسفه دین  فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 یکشنبه  8:30 1402/4/4 10:30-08:30 سه شنبه حسن قنبری  2203201 35 2 زبان دین 1401 حضوری فلسفه دین  فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 16-14 سه شنبه رضا گندمی 2203307 35 2 الهیات تطبیقی  1401 حضوری فلسفه دین  فلسفه دین و ادیان وعرفان  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/3/27 10:30-08:30 چهارشنبه  رضا گندمی 2203319 34 2 مسائل مهم فلسفه عصر جدید  1401 حضوری فلسفه معاصر  فلسفه و کالم  دکتری

 شنبه  8:30 1402/3/27 12:30-10:30 یکشنبه  مهدی ذاکری  2203257 31 4 امور عامه در فلسفه اسالمی)علم النفس( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/3/27 18-16 دوشنبه  حسین رمضانی   2203257 31 4 امور عامه در فلسفه اسالمی)وجود( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  حسن قنبری  1110963 59 2 2زبان  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/3/27 16-14 یکشنبه  سید محمدعلی دیباجی  2203147 31 4 )جلسه اول( 2تاریخ فلسفه اسالمی  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  رضا برنجکار 2205396 67 2 مسائل جدید کالمی 1401 حضوری کالم امامیه فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  8:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  سید محمدعلی دیباجی  2203147 31 4 )جلسه دوم(2تاریخ فلسفه اسالمی  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  مهدی ذاکری  2203100 33 2 فلسفه کانت 1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/3/27 12:30-10:30 شنبه  حسن مهرنیا 2203266 31 4 )جلسه اول(2تاریخ فلسفه یونان  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/3/27 10:30-08:30 دوشنبه  حسن مهرنیا 2203266 31 4 )جلسه دوم(2تاریخ فلسفه یونان  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 یکشنبه  8:30 1402/3/28 10:30-08:30 چهارشنبه  سید محمدعلی دیباجی  2203364 58 2 4فلسفه مالصدرا  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  دکتری

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 شنبه  حسن مهرنیا 2203273 31 2 پدیدار شناسی و فلسفه های اگزیستانس  99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  حسن مهرنیا 2203066 33 2 فلسفه تجربی انگلستان 1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/4/3 12:30-10:30 چهارشنبه  محمد محمدرضایی 2203117 58 2 فلسفه تطبیقی 1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  دکتری

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  سید محمدعلی دیباجی  1110956 59 2 2فلسفه اشراق  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  ارشد 

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  محسن زارع پور 2205390 67 2 2کالم قدیم  1401 حضوری کالم امامیه فلسفه و کالم  ارشد 

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 12:30-10:30 دوشنبه  رضا گندمی 2203272 31 4 تاریخ فلسفه قرن نوزده)جلسه اول(  99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 10:30-08:30 شنبه  رضا گندمی 2203272 31 4 تاریخ فلسفه قرن نوزده)جلسه دوم( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 16-14 دوشنبه  حسین رمضانی   1110951 59 2 فلسفه مالصدرا خداشناسی 1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  ارشد 



 سه شنبه 8:30 1402/4/6 16-14 دوشنبه  سید سعیدرضا منتظری 2203136 31 2 تاریخ فلسفه و ادیان شرق  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  14.00 1402/4/3 12:30-10:30 یکشنبه  رضا برنجکار 2203268 31 4 )جلسه اول(1تاریخ فلسفه جدید  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 16-14 دوشنبه  محسن زارع پور 2205410 67 2 کتاب شناسی احادیث اعتقادی  1401 حضوری کالم امامیه فلسفه و کالم  ارشد 

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 دوشنبه  محمدعلی اردستانی 2203086 33 2 حکمت اشراق 1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  14.00 1402/4/3 10:30-08:30 سه شنبه رضا برنجکار 2203268 31 4 )جلسه دوم(1تاریخ فلسفه جدید  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 سه شنبه 14.00 1402/4/6 16-14 دوشنبه  محمدعلی عبدالهی 2203287 31 2 3تفسیر متون فلسفی انگلیسی  99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 10:30-08:30 سه شنبه سید محمدعلی دیباجی  1110957 59 2 منطق سینوی  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  ارشد 

 یکشنبه  8:30 1402/4/4 10:30-08:30 سه شنبه علی فتحی قرخلو  2203088 33 2 1تفسیر متون فلسفی  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  ارشد 

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 10:30-08:30 سه شنبه مهدی ذاکری  2203333 34 2 اگزیستانسیالیسم 1401 حضوری فلسفه معاصر  فلسفه و کالم  دکتری

 دوشنبه  14.00 1402/4/5 16-14 سه شنبه علی فتحی قرخلو  2203331 34 2 پدیدار شناسی  1401 حضوری فلسفه معاصر  فلسفه و کالم  دکتری

 یکشنبه  14.00 1402/4/4 16-14 سه شنبه محمدحسین منتظری 2205394 67 2 نبوت و رسالت در قرآن و حدیث 1401 حضوری کالم امامیه فلسفه و کالم  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 16-14 سه شنبه محمدعلی اردستانی 2203113 58 2 3فلسفه مالصدرا  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  دکتری

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 16-14 سه شنبه محمدعلی عبدالهی 2203087 33 2 حکمت متعالیه  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  ارشد 

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 16-14 سه شنبه منصور نصیری 1110954 59 2 2فلسفه سینوی  1401 حضوری فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه و کالم  ارشد 

 دوشنبه  8:30 1402/3/29 12:30-10:30 یکشنبه  حسن قنبری  2203069 31 2 1زبان انگلیسی  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 10:30-08:30 یکشنبه  محمد محمدرضایی 2203120 31 2 3زبان انگلیسی  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  8:30 1402/4/3 10:30-08:30 سه شنبه صادق فتحی دهکردی  2203122 31 2 1زبان تخصصی عربی  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 سه شنبه 8:30 1402/4/6 18-16 سه شنبه محمدحسین منتظری 2205392 67 2 عدل الهی در قرآن و حدیث 1401 حضوری کالم امامیه فلسفه و کالم  ارشد 

 شنبه  10:30 1402/4/3 12:30-10:30 شنبه  مهدی صفایی 2203262 31 4 عرفان اسالمی)جلسه اول( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 شنبه  10:30 1402/4/3 16-14 یکشنبه  مهدی صفایی 2203262 31 4 عرفان اسالمی)جلسه دوم( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 یکشنبه  10:30 1402/4/4 10:30-08:30 یکشنبه  حسین معصوم  2203028 31 2 علم و تمدن در اسالم  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/3/29 16-14 دوشنبه  محمدحسین منتظری 2203161 31 2 2کالم اسالمی  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 چهارشنبه  14.00 1402/3/31 16-14 سه شنبه سید سعیدرضا منتظری 2203127 31 2 کلیات تاریخ اروپا و آمریکا  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/4/5 10:30-08:30 یکشنبه  علی فتحی قرخلو  2203261 31 4 متون حکمت متعالیه)جلسه اول( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 دوشنبه  10:30 1402/4/5 10:30-08:30 دوشنبه  علی فتحی قرخلو  2203261 31 4 متون حکمت متعالیه)جلسه دوم( 99 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 سه شنبه 10:30 1402/4/6 12:30-10:30 دوشنبه  محمدعلی عبدالهی 2203259 31 2 متون فلسفه مشاء  1400 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 چهارشنبه  10:30 1402/3/31 12:30-10:30 دوشنبه  محمدحسین منتظری 2203048 31 2 2منطق قدیم  1401 حضوری فلسفه  فلسفه و کالم  کارشناسی

 


