
تحصيلي سال  – كالس اهي نيمسال دومربانمه 
01-02 

 

 نكات آموزشي:

توجه نمایید و هرگونه مغایرت یا تداخل را سریعا از  ی خود  کالس ها محل برگزاریو   ساعت، روزلطفا به  -1

 . واحد اساتید پیگیری نماییدق  طری

 جود دارد. مشخص شده اند ورنگ سبز امكان تغيير در كالس هايي كه با  -2

 سه در ترم جاري برگزار ميگردند. مشخص شده اند تنها يك يا چند جلگ قرمز رنكالس هاي كه با   -3

 است. پذيرمكان احد اساتيد اآموزش و وو مدرس( تنها با هماهنگي  وز، ساعترا )هرگونه تغيير در برنامه كالس ه -4

 يد. شد، واحد اساتيد را مطلع كن نامه مدرسه( كالس تعطيل در صورتي كه به هر دليلي )خارج از بر -5

  با فلسفهرشته ، رد ز رنگ  با كالم شته  ر، آبي  رنگ با  قوق، رشته فقه و ح سبزگ رنبرنامه كالس هاي رشته فقه و اصول با  -6

 .خص شده استمشكستري رنگ خاطالب ترمي واحدي با و  رنگ  رنگ آبي پر با  شته ادبياترو نارنجي  رنگ

 . خواهد بود ه هده شخص طلبعواقب آن به عشده و  حذف درس در درس موجب   بيش از حد مجازغيبت  -7

جلسه   2تنها جلسه  16)براي مثال به ازاي هر جاز غيبت در دروس يك هشتم كل جلسات آن درس است محد  ✓

 مجاز ميباشد( غيبت

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

صدر  8-7 شنبه  استاد ندیمی فلسفه اسالمی 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

صدر  10-9 شنبه  استاد علوی 1فقه 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 امام خمینی  17:30-16:30 شنبه  استاد سید کمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 فقه و اصول

صدر  10-9 یکشنبه  استاد علوی 1فقه 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 رهبری 15:30-14 یکشنبه  استاد میهن دوست  رجال  1401 فقه و اصول

 امام خمینی  17:30-16:30 یکشنبه  استاد سید کمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 فقه و اصول

صدر  8-7 دوشنبه استاد ندیمی فلسفه اسالمی  1401 فقه و اصول

 المتالهین 

صدر  10-9 دوشنبه استاد علوی 1فقه 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 امام خمینی  11:45-10:15 دوشنبه استاد توکلی مقدم 2قواعد فقهیه 1401 فقه و اصول

 امام خمینی  17:30-16:30 دوشنبه استاد سید کمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 فقه و اصول

صدر  10-9 سه شنبه  استاد علوی 1فقه 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 امام خمینی  17:30-16:30 سه شنبه  استاد سید کمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 فقه و اصول

صدر  8-7 چهارشنبه  استاد ندیمی فلسفه اسالمی  1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 امام خمینی  11:45-10:15 چهارشنبه  استاد توکلی مقدم 2قواعد فقهیه 1401 فقه و اصول

صدر  10-9 چهارشنبه  استاد علوی 1فقه 1401 فقه و اصول

 المتالهین 

 امام خمینی  17:30-16:30 چهارشنبه  استاد سید کمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 فقه و اصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 رهبری 9:30-8:15 شنبه  استاد میهن دوست  2اصول 1400 فقه و اصول

 رهبری 11:15-10 شنبه  استاد فقانی 2فقه  1400 فقه و اصول

کلیات حقوق جزای   1400 فقه و اصول

 عمومی

صدر  18-16:30 شنبه  استاد محمدی نسب 

 المتالهین 

صدر  8-7 یکشنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1400 فقه و اصول

 المتالهین 

 رهبری 9:30-8:15 یکشنبه  استاد میهن دوست  2اصول 1400 و اصولفقه 

 رهبری 11:15-10 یکشنبه  استاد فقانی 2فقه  1400 فقه و اصول

 رهبری 9:30-8:15 دوشنبه استاد میهن دوست  2اصول 1400 فقه و اصول

 رهبری 11:15-10 دوشنبه استاد فقانی 2فقه  1400 فقه و اصول

صدر  8-7 سه شنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1400 فقه و اصول

 المتالهین 

 رهبری 9:30-8:15 سه شنبه  استاد میهن دوست  2اصول 1400 فقه و اصول

 رهبری 11:15-10 سه شنبه  استاد فقانی 2فقه  1400 فقه و اصول

 رهبری 9:30-8:15 چهارشنبه  استاد میهن دوست  2اصول 1400 فقه و اصول

 رهبری 11:15-10 چهارشنبه  استاد فقانی 2فقه  1400 فقه و اصول

ضمن کالس  چهارشنبه  استاد فقانی 3مراجعات فقهی 1400 فقه و اصول

 مکاسب 

 رهبری

صدر  8-7 پنجشنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1400 فقه و اصول

 المتالهین 

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 بهجت 10-9 شنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399 و اصولفقه 

 فیض کاشانی 11:15-10 شنبه  استاد کامل نواب  3فقه 1399 فقه و اصول

کلیات حقوق جزای   1399 فقه و اصول

 عمومی

صدر  18-16:30 شنبه  استاد محمدی نسب 

 المتالهین 

 بهجت 10-9 یکشنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399 فقه و اصول

 فیض کاشانی 11:15-10 یکشنبه  استاد کامل نواب  3فقه 1399 و اصولفقه 

 شانه چی  15:30-14 یکشنبه  استاد صالحی فر اصول الحدیث  1399 فقه و اصول

صدر  17-15:30 یکشنبه  استاد موسوی مهر  تفسیر آیات االحکام  1399 فقه و اصول

 المتالهین 

 بهجت 10-9 دوشنبه استاد پهلوان 3اصول 1399 فقه و اصول

 فیض کاشانی 11:15-10 دوشنبه استاد کامل نواب  3فقه 1399 فقه و اصول

 ادیب 15:30-14 دوشنبه استاد ربانی بیرجندی  2مسائل مستحدثه 1399 فقه و اصول

 ادیب 17:30-16 دوشنبه استاد ربانی بیرجندی  فقه مقارن  1399 فقه و اصول

 بهجت 10-9 سه شنبه  پهلواناستاد  3اصول 1399 فقه و اصول

 فیض کاشانی 11:15-10 سه شنبه  استاد کامل نواب  3فقه 1399 فقه و اصول

 بهجت 10-9 چهارشنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399 فقه و اصول

 فیض کاشانی 11:15-10 چهارشنبه  استاد کامل نواب  3فقه 1399 فقه و اصول

 شانه چی  15:30-14 چهارشنبه  صالحی فراستاد  اصول الحدیث  1399 فقه و اصول

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

فاضل   8-7 شنبه  استاد صدر 6اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   9-8 شنبه  استاد صدر 7اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

ضمن کالس  شنبه  استاد صدر 3و2و1مراجعات اصولی 1398 فقه و اصول

 اصول 

فاضل  

 لنکرانی 

فاضل   8-7 یکشنبه  استاد صدر 6اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   9-8 یکشنبه  استاد صدر 7اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

 شانه چی  15:30-14 یکشنبه  استاد صالحی فر اصول الحدیث  1398 فقه و اصول

صدر  17-15:30 یکشنبه  استاد موسوی مهر  تفسیر آیات االحکام  1398 و اصولفقه 

 المتالهین 

فاضل   8-7 دوشنبه استاد صدر 6اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   9-8 دوشنبه استاد صدر 7اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

 ادیب 15:30-14 دوشنبه استاد ربانی بیرجندی  2مسائل مستحدثه 1398 فقه و اصول

 ادیب 17:30-16 دوشنبه استاد ربانی بیرجندی  فقه مقارن  1398 فقه و اصول

فاضل   8-7 سه شنبه  استاد صدر 6اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   9-8 سه شنبه  استاد صدر 7اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   8-7 چهارشنبه  استاد صدر 6اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

فاضل   9-8 چهارشنبه  استاد صدر 7اصول 1398 فقه و اصول

 لنکرانی 

 شانه چی  15:30-14 چهارشنبه  استاد صالحی فر اصول الحدیث  1398 فقه و اصول

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 شانه چی  9-8 شنبه  استاد بذرگری 1فقه 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  10-9 شنبه  استاد ناصری 1اصول 1401 فقه و حقوق 

 11:30-10 شنبه  استاد زنگنه  حقوق بین الملل عمومی  1401 فقه و حقوق 
صدر 

 المتالهین 

 شانه چی  9-8 یکشنبه  استاد بذرگری 1فقه 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  10-9 یکشنبه  استاد ناصری 1اصول 1401 فقه و حقوق 

 امام خمینی  19:30-18 یکشنبه  استاد سعیدی 3مدنی 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  9-8 دوشنبه استاد بذرگری 1فقه 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  10-9 دوشنبه استاد ناصری 1اصول 1401 فقه و حقوق 

 1401 فقه و حقوق 
تفسیر ترتیبی باگرایش  

 ففهی 
 رهبری 15:30-14 دوشنبه استاد فتح الهی 

 شانه چی  17-15:30 دوشنبه استاد دانشور حقوق جزای عمومی  1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  9-8 سه شنبه  استاد بذرگری 1فقه 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  10-9 سه شنبه  استاد ناصری 1اصول 1401 فقه و حقوق 

     حقوق اساسی 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  9-8 چهارشنبه  استاد بذرگری 1فقه 1401 فقه و حقوق 

 شانه چی  10-9 چهارشنبه  استاد ناصری 1اصول 1401 فقه و حقوق 

 15:30-14 چهارشنبه  استاد یزدانی 2مدنی 1401 فقه و حقوق 
صدر 

 المتالهین 

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 شانه چی  8-15-7 شنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  9-8 شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  10-9 شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  11-10 شنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401 کالم اسالمی

 شانه چی  8-15-7 یکشنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  9-8 یکشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  10-9 یکشنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  11-10 یکشنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  15:30-14 یکشنبه  استاد بهرام پور  2منطق 1401 اسالمیکالم 

 شانه چی  8-15-7 دوشنبه استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  9-8 دوشنبه استاد یوسف زاده 1فقه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  10-9 دوشنبه سید جمال موسوی دامسکیاستاد  1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  11-10 دوشنبه استاد عزتی 2فلسفه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  15-14 دوشنبه استاد بهرام پور  2منطق 1401 کالم اسالمی

 رهبری 17:30-16 دوشنبه استاد مرویان حسینی  اصول و روش تفسیر  1401 کالم اسالمی

 شانه چی  8-15-7 سه شنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  9-8 سه شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  10-9 سه شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  11-10 سه شنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401 کالم اسالمی

 ادیب 17-15:30 سه شنبه  استاد کاظمی تاریخ ادیان بزرگ 1401 کالم اسالمی

 شانه چی  8-15-7 چهارشنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  9-8 چهارشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  10-9 چهارشنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  11-10 چهارشنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401 کالم اسالمی

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 امام خمینی  8-7 شنبه  استاد معصومی 2کالم اسالمی 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  9-8 شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  10-9 شنبه  استاد حسینی  2اصول 1400 کالم اسالمی

 امینی  11-10 شنبه  استاد سابقی 4فلسفه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  8-7 یکشنبه  استاد معصومی 2کالم اسالمی 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  9-8 یکشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  10-9 یکشنبه  استاد حسینی  2اصول 1400 اسالمیکالم 

 امینی  11-10 یکشنبه  استاد سابقی 4فلسفه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  8-7 دوشنبه استاد معصومی 2کالم اسالمی 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  9-8 دوشنبه استاد حسینی  2فقه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  10-9 دوشنبه استاد حسینی  2اصول 1400 کالم اسالمی

 امینی  11-10 دوشنبه استاد سابقی 4فلسفه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  8-7 سه شنبه  استاد معصومی 2کالم اسالمی 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  9-8 سه شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  10-9 سه شنبه  استاد حسینی  2اصول 1400 کالم اسالمی

 امینی  11-10 سه شنبه  استاد سابقی 4فلسفه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  8-7 چهارشنبه  استاد معصومی 2کالم اسالمی 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  9-8 چهارشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 کالم اسالمی

 امام خمینی  10-9 چهارشنبه  استاد حسینی  2اصول 1400 کالم اسالمی

 امینی  11-10 چهارشنبه  استاد سابقی 4فلسفه 1400 کالم اسالمی

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 امینی  9-8 شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 کالم اسالمی

فاضل   12-11 شنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

فاضل   14:15:15 شنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

 امینی  16:45-15:15 شنبه  استاد ساجدی نیا 4کالم 1399 کالم اسالمی

 امینی  9-8 یکشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 کالم اسالمی

فاضل   12-11 یکشنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

فاضل   14:15:15 یکشنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

 امینی  16:45-15:15 یکشنبه  استاد ساجدی نیا 4کالم 1399 کالم اسالمی

 امینی  9-8 دوشنبه استاد شریفی 3فقه 1399 کالم اسالمی

 نخودکی  10:30-9 دوشنبه استاد عزتی معرفت شناسی 1399 کالم اسالمی

فاضل   12-11 دوشنبه استاد دستورانی 3اصول 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

فاضل   14:15:15 دوشنبه استاد سعیدیان 6فلسفه 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

 امینی  16:45-15:15 دوشنبه استاد ساجدی نیا 4کالم 1399 کالم اسالمی

 امینی  9-8 سه شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 کالم اسالمی

فاضل   12-11 سه شنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

فاضل   14:15:15 سه شنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

 امینی  16:45-15:15 سه شنبه  استاد ساجدی نیا 4کالم 1399 کالم اسالمی

 امینی  9-8 چهارشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 کالم اسالمی

فاضل   12-11 چهارشنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

فاضل   14:15:15 چهارشنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399 کالم اسالمی

 لنکرانی 

 امینی  16:45-15:15 چهارشنبه  استاد ساجدی نیا 4کالم 1399 کالم اسالمی

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 شیخ انصاری  8-7 شنبه  استاد شاکری  4اصول 1398 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  8-7 یکشنبه  استاد شاکری  4اصول 1398 کالم اسالمی

 شهید صدر 11:30-10 یکشنبه  استاد حسینی سی سخت  کالم جدید 1398 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  8-7 دوشنبه استاد شاکری  4اصول 1398 کالم اسالمی

 شهید صدر 11:30-10 دوشنبه استاد حسینی سی سخت  کالم جدید 1398 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  8-7 سه شنبه  استاد شاکری  4اصول 1398 کالم اسالمی

 شهید صدر 11:30-10 سه شنبه  استاد حسینی سی سخت  کالم جدید 1398 کالم اسالمی

 شیخ انصاری  8-7 چهارشنبه  استاد شاکری  4اصول 1398 کالم اسالمی

 شهید صدر 11:30-10 چهارشنبه  استاد حسینی سی سخت  کالم جدید 1398 کالم اسالمی

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  8-15-7 شنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  9-8 شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  10-9 شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  11-10 شنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 فیض کاشانی 19:30-18 شنبه  استاد عزتی تاریخ فلسفه اسالمی  1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  8-15-7 یکشنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  9-8 یکشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  10-9 یکشنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401

و کالم فلسفه 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  11-10 یکشنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  15:30-14 یکشنبه  استاد بهرام پور  2منطق 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  8-15-7 دوشنبه استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  9-8 دوشنبه یوسف زادهاستاد  1فقه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  10-9 دوشنبه استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  11-10 دوشنبه استاد عزتی 2فلسفه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  15-14 دوشنبه استاد بهرام پور  2منطق 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  8-15-7 سه شنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  9-8 سه شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401



فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  10-9 سه شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401

و کالم فلسفه 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  11-10 سه شنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  8-15-7 چهارشنبه  استاد دستورانی )حلقه( 1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  9-8 چهارشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  10-9 چهارشنبه  سید جمال موسوی دامسکیاستاد  1اصول 1401

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  11-10 چهارشنبه  استاد عزتی 2فلسفه 1401

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 فیض کاشانی 8-7 شنبه  استاد حسین پور 4فلسفه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امام خمینی  9-8 شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   10-9 شنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 شنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امام خمینی  9-8 یکشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   10-9 یکشنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 یکشنبه  استاد حسین پور 4فلسفه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 17-15:30 یکشنبه  استاد یعقوبی  متن شناسی کالمی 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 فیض کاشانی 8-7 دوشنبه استاد حسین پور 4فلسفه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امام خمینی  9-8 دوشنبه استاد حسینی  2فقه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   10-9 دوشنبه استاد دستورانی 2اصول 1400

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 دوشنبه حسین پوراستاد  فلسفه اشراق  1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 فیض کاشانی 8-7 سه شنبه  استاد حسین پور 4فلسفه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امام خمینی  9-8 سه شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   10-9 سه شنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 سه شنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 17-15:30 سه شنبه  استاد کاظمی تاریخ ادیان بزرگ 1400



فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 فیض کاشانی 8-7 چهارشنبه  استاد حسین پور 4فلسفه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امام خمینی  9-8 چهارشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   10-9 چهارشنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 چهارشنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1400

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  9-8 شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 10-9 شنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 شنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  15-14 شنبه  استاد کاظمی 2کالم 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   16:15-15:15 شنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

صاحب   17:45-16:15 شنبه  استاد درایتی 2و1تاریخ فلسفه غرب 1399

 جواهر

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  9-8 یکشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 10-9 یکشنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  11:30-10 یکشنبه  استاد مرادی مکی نقد فرقه های انحرافی  1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  15-14 یکشنبه  استاد کاظمی 2کالم 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   16:15-15:15 یکشنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  9-8 دوشنبه استاد شریفی 3فقه 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 10-9 دوشنبه استاد پهلوان 3اصول 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 دوشنبه استاد حسین پور فلسفه اشراق  1399

و کالم فلسفه 

 اسالمی 

 امینی  15-14 دوشنبه استاد کاظمی 2کالم 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   16:15-15:15 دوشنبه استاد سعیدیان 6فلسفه 1399

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

صاحب   17:45-16:15 دوشنبه استاد درایتی 2و1تاریخ فلسفه غرب 1399

 جواهر



فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  9-8 سه شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 10-9 سه شنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 سه شنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  15-14 سه شنبه  استاد کاظمی 2کالم 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   16:15-15:15 سه شنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  9-8 چهارشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 10-9 چهارشنبه  استاد پهلوان 3اصول 1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 ادیب 11-10 چهارشنبه  استاد حسین پور فلسفه اشراق  1399

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

فاضل   16:15-15:15 چهارشنبه  استاد سعیدیان 6فلسفه 1399

 لنکرانی 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  (چهارهفته(12-8 پنجشنبه  استاد مرادی مکی نقد فرقه های انحرافی  1399

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  8-7 شنبه  استاد شاکری  4اصول 1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  10-9 شنبه  استاد سابقی 4کالم  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 16:30-14:30 شنبه  استاد وطن دوست  2حکمت متعالیه)شواهد(  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  8-7 یکشنبه  استاد شاکری  4اصول 1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  10-9 یکشنبه  استاد سابقی 4کالم  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  11:30-10 یکشنبه  استاد مرادی مکی نقد فرقه های انحرافی  1398

و کالم فلسفه 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  8-7 دوشنبه استاد شاکری  4اصول 1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 9-8 دوشنبه استاد حسینی شریف  ماثورات کالمی و فلسفی  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  10-9 دوشنبه استاد سابقی 4کالم  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 16:30-14:30 دوشنبه استاد وطن دوست  2متعالیه)شواهد( حکمت  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  8-7 سه شنبه  استاد شاکری  4اصول 1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  10-9 سه شنبه  استاد سابقی 4کالم  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 16:30-14:30 سه شنبه  استاد وطن دوست  2حکمت متعالیه)شواهد(  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شیخ انصاری  8-7 چهارشنبه  استاد شاکری  4اصول 1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 امینی  10-9 چهارشنبه  استاد سابقی 4کالم  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 بهجت 16:30-14:30 چهارشنبه  استاد وطن دوست  2حکمت متعالیه)شواهد(  1398

فلسفه و کالم 

 اسالمی 

 شانه چی  (چهارهفته(12-8 پنجشنبه  استاد مرادی مکی نقد فرقه های انحرافی  1398



فلسفه و کالم 

 اسالمی 

صدر  1402فروردین  پنجشنبه  استاد یعقوبی  2کالم تطبیقی 1398

 المتالهین 

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 شیخ انصاری  9-8 شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  10-9 شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 16-14:30 شنبه  استاد برادران 2صرف 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 17:30-16 شنبه  استاد عبداله پور  2تفسیر 1401 ادبیات عرب 

صدر  8-7 یکشنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1401 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 شیخ انصاری  9-8 یکشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  10-9 یکشنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 16-14:30 یکشنبه  برادراناستاد  2صرف 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  9-8 دوشنبه استاد یوسف زاده 1فقه 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  10-9 دوشنبه استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 16-14:30 دوشنبه استاد برادران 2صرف 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 17:30-16 دوشنبه استاد رضایی شناسیلغت  1401 ادبیات عرب 

صدر  8-7 سه شنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1401 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 شیخ انصاری  9-8 سه شنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  10-9 سه شنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 16-14:30 سه شنبه  استاد برادران 2صرف 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  9-8 چهارشنبه  استاد یوسف زاده 1فقه 1401 ادبیات عرب 

 شیخ انصاری  10-9 چهارشنبه  استاد سید جمال موسوی دامسکی 1اصول 1401 ادبیات عرب 

 شهید صدر 16-14:30 چهارشنبه  استاد برادران 2صرف 1401 ادبیات عرب 

صدر  8-7 پنجشنبه  استاد ندیمی کالم اسالمی 1401 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 2و1زبان شناسی 1401 ادبیات عرب 
    

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 امام خمینی  9-8 شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 ادبیات عرب 

فاضل   10-9 شنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  14:30-13 شنبه  استاد فخرآرا 2نحو 1400 ادبیات عرب 

 امام خمینی  9-8 یکشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 ادبیات عرب 

فاضل   10-9 یکشنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  14:30-13 یکشنبه  استاد فخرآرا 2نحو 1400 ادبیات عرب 

 نخودکی  16:30-15 یکشنبه  استاد فخرآرا 3نحو 1400 ادبیات عرب 

 امام خمینی  9-8 دوشنبه استاد حسینی  2فقه 1400 ادبیات عرب 

فاضل   10-9 دوشنبه استاد دستورانی 2اصول 1400 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  14:30-13 دوشنبه فخرآرااستاد  2نحو 1400 ادبیات عرب 

 امام خمینی  9-8 سه شنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 ادبیات عرب 

فاضل   10-9 سه شنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  14:30-13 سه شنبه  استاد فخرآرا 2نحو 1400 ادبیات عرب 

 2فن ترجمه 1400 ادبیات عرب 
    

 امام خمینی  9-8 چهارشنبه  استاد حسینی  2فقه 1400 ادبیات عرب 

فاضل   10-9 چهارشنبه  استاد دستورانی 2اصول 1400 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  14:30-13 چهارشنبه  استاد فخرآرا 2نحو 1400 ادبیات عرب 

 شهید صدر 17:30-16:15 چهارشنبه  استاد عبداله پور    4تفسیر 1400 ادبیات عرب 

 2و1زبان شناسی  1400 عرب ادبیات 
    

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 امینی  9-8 شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 ادبیات عرب 

فاضل   12-11 شنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 میالنی 17:30-15:30 شنبه  استاد رضایی 2بالغت 1399 ادبیات عرب 

 امینی  9-8 یکشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 ادبیات عرب 

فاضل   12-11 یکشنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 میالنی 17:30-15:30 یکشنبه  استاد رضایی 2بالغت 1399 ادبیات عرب 

 امینی  9-8 دوشنبه استاد شریفی 3فقه 1399 ادبیات عرب 

فاضل   12-11 دوشنبه استاد دستورانی 3اصول 1399 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

صدر  15:30-14 دوشنبه استاد صبوح  مکالمه )قرائت(  1399 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 فیض کاشانی 17:30-16 دوشنبه استاد عباس زاده نقد ادبی  1399 ادبیات عرب 

 امینی  9-8 سه شنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 ادبیات عرب 

فاضل   12-11 سه شنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

 نخودکی  16-14:30 سه شنبه  استاد نظری مکالمه )استماع(  1399 ادبیات عرب 

 میالنی 17:30-16 سه شنبه  استاد رضایی 2بالغت 1399 ادبیات عرب 

 امینی  9-8 چهارشنبه  استاد شریفی 3فقه 1399 ادبیات عرب 

فاضل   12-11 چهارشنبه  استاد دستورانی 3اصول 1399 ادبیات عرب 

 لنکرانی 

صدر  14-12:30 چهارشنبه  استاد صبوح  مکالمه )کتابت(  1399 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 16:15-15 چهارشنبه  استاد عبداله پور  ادبیات فارسی تطبیقی  1399 ادبیات عرب 
 

 شهید صدر 17:30-16:15 چهارشنبه  استاد عبداله پور    4تفسیر 1399 ادبیات عرب 

 نخودکی  10-7 پنجشنبه  استاد معروف مکالمه)حوار(  1399 ادبیات عرب 

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

 بهجت 17:30-15:30 یکشنبه  استاد علی نوروزی 2متون نظم و نثر 1398 ادبیات عرب 

صدر  15:30-14 دوشنبه استاد صبوح  مکالمه )قرائت(  1398 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 نخودکی  16-14:30 سه شنبه  استاد نظری مکالمه )استماع(  1398 ادبیات عرب 

صدر  14-12:30 چهارشنبه  استاد صبوح  مکالمه )کتابت(  1398 ادبیات عرب 

 المتالهین 

 نخودکی  10-7 پنجشنبه  استاد معروف مکالمه)حوار(  1398 ادبیات عرب 

 

  



 مدرس  ساعت  روز  نام استاد نام درس ورودی  رشته 

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 شیخ انصاری  8-7 شنبه  استاد شاکری  8اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 8:15-7:30 شنبه  استاد نوروزی 10اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 9-8:15 شنبه  استاد نوروزی 11اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 شیخ انصاری  8-7 یکشنبه  استاد شاکری  8اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 8:15-7:30 یکشنبه  استاد نوروزی 10اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 9-8:15 یکشنبه  استاد نوروزی 11اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 شیخ انصاری  8-7 دوشنبه استاد شاکری  8اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 8:15-7:30 دوشنبه استاد نوروزی 10اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 9-8:15 دوشنبه استاد نوروزی 11اصول

ورودی  همه  طالب ترمی واحدی 

 ها

 شیخ انصاری  8-7 سه شنبه  استاد شاکری  8اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 8:15-7:30 سه شنبه  استاد نوروزی 10اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 9-8:15 سه شنبه  استاد نوروزی 11اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 شیخ انصاری  8-7 چهارشنبه  استاد شاکری  8اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 8:15-7:30 چهارشنبه  استاد نوروزی 10اصول

همه ورودی   طالب ترمی واحدی 

 ها

 ادیب 9-8:15 چهارشنبه  استاد نوروزی 11اصول

 


