
استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
رسول احمدی9712اندیشه اسالمی2(نبوت و امامت)1225000303
محمد شمس9712انگیزش و هیجان1225000402
حسن یوسف زاده9712آسیب شناسی اجتماعی1225000502
علی تیمورنژاد9712آسیب شناسی روانی (1)1225000403
محمد غالمپور9712روان سنجی1225000411
ابوذر اسدپور9712روانشناسی دین1225000418
نصیر عابدینی9712روانشناسی شخصیت1225000419
محمدحسین امینی9712روانشناسی شناختی1225000420
حسین کارسازی9712کاربرد کامپیوتر در روانشناسی1225000426
محمود خلیلیان9812احساس و ادراک1225000401
محمدصادق عباسی آغوی9812آشنایی با فلسفه اسالمی1225000405
نوید خاکبازان9813آمار استنباطی1225000406
نجیب الله نوری9812تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن1225000410
ابوذر اسدپور9812روانشناسی اجتماعی1225000412
حمزه عبدی9812روانشناسی تحولی (1)1225000415
حمزه عبدی9812مباحث اساسي در روانشناسي12250004282
محمد شمس9812متون روانشناسی به انگلیسی (1)1225000431
ندارد9811ورزش (1)1225000308
مرتضی حائری شیرازی2ورودی متناظر ندارداخالق اسالمی(مبانی و مفاهیم)1225000301
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردانقالب اسالمی1225000304
محمد جودکی2ورودی متناظر نداردتاریخ تحلیلی صدر اسالم1225000305
حمیدرضا جلیلی1ورودی متناظر نداردتربیت بدنی1225000306
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارددانش خانواده و جمعیت1225000310
محمدرضا صفوی3ورودی متناظر نداردزبان انگلیسی1225000311
حسین صادقی فرد3ورودی متناظر نداردزبان فارسی1225000312

استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
زینب مجلسی راد9812 اصطالحات حدیثی1201000503
مریم والیتی کبابیان9812 تاریخ حدیث شیعه (2)1201000502
سیدحمید حسینی9812 روش تحقیق1201000444
محمدمجید شیخ بهایی9812 صرف عربی (2)1201000427
مهدیه محمدی9811 مکالمه عربی(1)1201000434
حوریه سادات خبیری9812 نحو عربی (2)1201000451
مهدی جعفری9812اصول فقه (1)1201000422
محمد جودکی9812تاریخ تشیع (1)1201000404
حسین صادقی فرد9813فارسی1201000302
مهدی نصرتیان اهور9812منطق (2)1201000411
مرتضی حائری شیرازی9822  اخالق1201000402
فاطمه دانشی9822 تاریخ حدیث شیعه (1)1201000501
عذرا جعفری موحد9822 منطق (1)1201000410
محمدمجید شیخ بهایی9822 نحو عربی (1)1201000450
محمد جودکی9822تاریخ عصر بعثت1201000403

معصومه کهندل9822تجوید و آواشناسی12010000704
محمد جودکی9822سیره پیشوایان دینی1201000406
محمد باقری اشعری9822صرف عربی (1)1201000426
حیدر مسجدی2ورودی متناظر ندارد اختالف حدیث1201000520

دروس کارشناسی  روانشناسی

دروس کارشناسی علوم حدیث



استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
محمدهادی قندهاری2ورودی متناظر ندارد آشنایی با ادیان توحیدی1201000415
ناصر حیدرزاده2ورودی متناظر ندارد توثیق و تضعیف1201000509
ناصر حیدرزاده2ورودی متناظر ندارد توثیقات عام وخاص1201000510
ناصر حیدرزاده2ورودی متناظر ندارد توثیقات عام وخاص1201000529
علی فدایی2ورودی متناظر ندارد زبان تخصصی (1)1201000407
محمدرضا صفوی2ورودی متناظر ندارد زبان تخصصی (2)1201000408
فاطمه رضایت2ورودی متناظر ندارد مشکل الحدیث1201000521
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارداعراب قرآن و حدیث1201000439
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردانقالب اسالمی1201000101
معصومه کهندل0ورودی متناظر نداردتجوید و آواشناسی1201000441
حمیدرضا جلیلی1ورودی متناظر نداردتربیت بدنی1201000312
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارددانش خانواده و جمعیت1201000309
محمدرضا صفوی3ورودی متناظر نداردزبان خارجی1201000301
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردعلوم بالغی (2)1201000432
محمدهادی قندهاری2ورودی متناظر نداردکالم و عقاید (5)1201000447
ندارد1ورودی متناظر نداردورزش (1)1201000313

استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
حیدر مسجدی9512اختالف الحدیث1224000505
رسول مظهر قراملکی9512انقالب اسالمی1219000306
سیداکبر موسوی تنیانی9512جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر1224000508
شعبان نصرتی9512روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته ای1224000509
علی حسن نیا9511مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان1224000510
مهدی غالمعلی9612-951تحقیق موضوعی در حدیث1224000517
ندا جعفری فشارکی9612-951مهارت های آموزش و ترویج قرآن1219000412
احمد غالمعلی9712-951آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات1219000526
فرامرز حاج منوچهری9612آیین نگارش متون علمی1224000512
مهدی رضوانی پور9612تفسیر موضوعی قرآن (2)1219000516
ناصر حیدرزاده9612توثیق و تضعیف1224000502
رسول مظهر قراملکی9612علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (2)1219000518
مهدیه دهقانی9612علوم قرآنی (3) (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)1219000507
عبدالهادی مسعودی9612فقه الحدیث 12240005164
ابراهیم شفیعی سروستانی9612کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی1219000409
فاطمه رضایت9612مشکل الحدیث1224000504
علی صفری9712اصول و مقدمات تفسیر1219000511
منیره دهقانی زاده بغدادآباد9714تفسیر ترتیبی قرآن (1)1219000512
حمید مروجی طبسی9712تفسیر موضوعی قرآن (1)1219000515
مهدی غالمعلی9712رابطه قرآن و سنت1224000515
وحید نوذری9712علوم قرآنی (1) ( وحی ، نزول )1219000505
محمدوحید شیخ بهایی9712فقه الحدیث (2)1219000523
رضا میرابوالحسنی9712قرائت و ترجمه متون تخصصی (2)1219000503
محمدرضا صفوی9712متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی1224000511
محمدهادی قندهاری9812آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی1219000411
محمد جودکی9812تاریخ تحلیلی اسالم1219000410
زهرا مومیوند9812تاریخ حدیث1219000519
نازی قنبری پریخانی9812صرف کاربردی (2)1219000404
رضا میرابوالحسنی9812علوم قرآنی (2) (اعجاز، تحریف ناپذیری)1219000506

دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث



استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
رضا میرابوالحسنی9812مفردات قرآن1219000504
رضا میرابوالحسنی9814نحو کاربردی (1)1219000405
ندارد9811ورزش (1)1219000307
حمیدرضا جلیلی1ورودی متناظر نداردتربیت بدنی1219000303
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارددانش خانواده و جمعیت1219000305
معصومه کهندل3ورودی متناظر نداردروانخوانی و تجوید مقدماتی1219000701
سیدحمید حسینی2ورودی متناظر نداردروش تحقیق در علوم قرآن و حدیث1219000413
محمدرضا صفوی3ورودی متناظر نداردزبان انگلیسی1219000302
علی فدایی2ورودی متناظر نداردزبان تخصصی1219000501
حسین صادقی فرد3ورودی متناظر نداردزبان فارسی1219000301
محمد باقری اشعری2ورودی متناظر نداردصرف کاربردی (1)1219000403
زینب مجلسی راد2ورودی متناظر نداردمصطلح الحدیث1219000521

استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
مرتضی حائری شیرازی2ورودی متناظر ندارد  اخالق1202000402
محمدهادی قندهاری2ورودی متناظر ندارد آشنایی با ادیان توحیدی1202000414
سیدحمید حسینی2ورودی متناظر ندارد روش تحقیق1202000401
علی فدایی2ورودی متناظر ندارد زبان تخصصی (1)1202000407
محمدرضا صفوی2ورودی متناظر ندارد زبان تخصصی (2)1202000408
محمدهادی قندهاری2ورودی متناظر ندارد کالم و عقاید (3)1202000413
مهدیه محمدی1ورودی متناظر ندارد مکالمه عربی(1)1202000434
مهدی جعفری2ورودی متناظر ندارداصول فقه (1)1202000422
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارداعراب قرآن1202000439
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردانقالب اسالمی1202000101
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردبالغت قرآن1202000511
زهرا مومیوند2ورودی متناظر نداردتاریخ حدیث1202000418
محمد جودکی2ورودی متناظر نداردتاریخ عصر بعثت1202000403
معصومه کهندل0ورودی متناظر نداردتجوید و آواشناسی1202000441
حمیدرضا جلیلی1ورودی متناظر نداردتربیت بدنی1202000311
حمید مروجی طبسی2ورودی متناظر نداردتفسیر موضوعی (2)1202000519
مهدی رضوانی پور2ورودی متناظر نداردتفسیر موضوعی (3)1202000520
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارددانش خانواده و جمعیت1202000308
محمدرضا صفوی3ورودی متناظر نداردزبان خارجی1202000301
محمد جودکی2ورودی متناظر نداردسیره پیشوایان دینی1202000405
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر نداردعلوم بالغی (2)1202000432
حسین صادقی فرد3ورودی متناظر نداردفارسی1202000302
شعبان نصرتی2ورودی متناظر نداردکالم و عقاید (1)1202000411
زینب مجلسی راد2ورودی متناظر نداردمصطلحات حدیثی1202000417
رضا میرابوالحسنی2ورودی متناظر نداردمفردات قرآن1202000522
ندارد1ورودی متناظر نداردورزش (1)1202000312

استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
عباس بنایی9512آئین دادرسی مدنی1203000528
مرتضی صفری تبار9512حقوق بین الملل خصوصی1203000523
محمدمهدی معصومی9512حقوق تجارت (2)1203000522
زینب مجلسی راد9512درایه الحدیث1203000419
ابراهیم شفیعی سروستانی9512فقه تطبیقی1203000515

دروس کارشناسی علوم و معارف قرآن

دروس کارشناسی فقه و حقوق اسالمی



استادتعداد واحدورودیعنوان درسکد درس
محمد رکعی9513فلسفه اسالمی (2)1203000408
مهدی جعفری9613اصول فقه (4)1203000504
محمدمهدی رحیمی9612آیین دادرسی کیفری1203000529
رسول مظهر قراملکی9612دانش خانواده و جمعیت1203000308
دکتر کریمی9612زبان تخصصی (4)1203000533
مهدی جعفری9613فقه (7)1203000512
حسام الدین ربانی9613فقه (8)1203000513
محمدهادی قندهاری9612کالم (3) عدل و معاد1203000411
ندارد9611ورزش (1)1203000314
رسول مظهر قراملکی9712ادبیات عرب (4) (علوم بالغت)1203000404
مهدی جعفری9713اصول فقه (2)1203000502
احمدعلی رخی9712حقوق جزای اختصاصی (1)1203000526
عباس بنایی9712حقوق مدنی (3)1203000520
محمدرضا صفوی9712زبان تخصصی (2)1203000416
احمد کریمی9713فقه (4)1203000509
احمد کریمی9713فقه (5)1203000510
شعبان نصرتی9712کالم (1)1203000409
رسول مظهر قراملکی9722ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی1203000403
مهدی جعفری9723اصول فقه (1)1203000501
احمدعلی رخی9722حقوق جزای عمومی1203000525
عباس بنایی9722حقوق مدنی (2)1203000519
علی فدایی9722زبان تخصصی (1)1203000415
علیرضا سرمدی9723فقه (2)1203000507
مهدی نصرتیان اهور9723فقه (3)1203000508
محمدهادی مالزاده9723منطق (2)1203000406
نازی قنبری پریخانی9814ادبیات عرب (2)1227000402
در انتظار اعالم گروه9814اصول فقه (1)1227000501
عباس بنایی9812حقوق مدنی (1)1227000519
محمدرضا صفوی9813زبان انگلیسی عمومی1227000305
علیرضا سرمدی9814فقه (1)1227000505
ندارد9811ورزش (1)1227000307
ابراهیم شفیعی سروستانی9822-981تاریخ فقه و فقها1227000516
حوریه سادات خبیری9824ادبیات عرب (1)1227000401
حسین صادقی فرد9823ادبیات فارسی1227000306
حمیدرضا جلیلی9821تربیت بدنی1227000303
مرتضی حائری شیرازی9822تعلیم و تربیت اسالمی1227000301
در انتظار اعالم گروه9823مبانی اصول فقه1227000406
در انتظار اعالم گروه9822مقدمه علم حقوق1227000405
نازی قنبری پریخانی3ورودی متناظر نداردادبیات عرب (2)1203000402
حسین صادقی فرد3ورودی متناظر نداردادبیات فارسی1203000313
ابراهیم شفیعی سروستانی2ورودی متناظر نداردتاریخ فقه و فقها1203000516
حمیدرضا جلیلی1ورودی متناظر نداردتربیت بدنی1203000310
مرتضی حائری شیرازی2ورودی متناظر نداردتعلیم و تربیت اسالمی1203000307
رسول مظهر قراملکی2ورودی متناظر ندارددانش خانواده و جمعیت1227000302
زینب مجلسی راد2ورودی متناظر ندارددرایه الحدیث1227000411
محمدرضا صفوی3ورودی متناظر نداردزبان انگلیسی عمومی1203000312
در انتظار اعالم گروه2ورودی متناظر نداردمقدمه علم حقوق1203000420


