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 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  ادیان و عرفانرشته 

 یوستهپکارشناسی  دومترم 

 روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 درس

 ساعت ارائه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

1 

 

9811124 

 (11گروه)

 

 (8)آموزش زبان عربی
 

6 
 

 آقای منفردکیا

 شنبهدو

 سه شنبه

 پنج شنبه

11-11 

11-11 

11-11 

 

14/9/1911 
 

01/11- 01 /10 

8 9811102 

 (11گروه)

 10/ 01 -01/11 81/9/1911 11-14 یکشنبه آقای دکتر رضوان طلب 8 آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسالمی

0 9818110 

 (11گروه)

 10/ 01 -01/11 81/9/1911 2-11 پنج شنبه خانم دکتر مفتونی 8 منطق

 10/ 01 -01/11 16/9/1911 10-11 یکشنبه دکتر شیخآقای  8 (1)تاریخ تصوف  9810180 9

 10/ 01 -01/11 80/9/1911 11-18 شنبهچهار دکتر حمیدیهآقای  8 (8)ادیان ابتدایی و قدیم  9810109 1

 10/ 01 -01/11 18/9/1911 10-11 شنبهدو دکتر گذشتهآقای  8 (8)علم کالم  9810101 6

 10 -11  11/9/1911 طبق پیوست درج شده در سایت 8 دانش خانواده و جمعیت 1181114 1

 10/ 01 -01/11 19/9/1911 11-11 شنبهچهار دکتر گذشتهآقای  8 معارف شیعه 9810186 2
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 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  ادیان و عرفانرشته 

 یوستهپکارشناسی  چهارمترم 

شماره  ردیف

 درس

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس

 استاد

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه روز ارائه 

1 9811194 

 (11گروه)

 یکشنبه آقای دکتر اقبال 9 (8)آموزش نحو عربی 

 سه شنبه

11-11 

18-11 

14/9/1911 01/11– 01/2 

8 9811111 

 (11گروه)

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 

(1) 

 01/2 –01/11 81/9/1911 2-11 سه شنبه آقای دکتر فقهی زاده 8

 01/2 –01/11 81/9/1911 11-18 شنبه آقای دکتر شیخ 8 عرفان عملی 9810111 0

 01/2 –01/11 88/9/1911 10-11 شنبهچهار آقای دکتر سعیدی 8 (8)متون دینی به زبان خارجی  9810102 9

 01/2 –01/11 80/9/1911 10-11 شنبهدو آقای دکتر شیخ 8 (1)متون عرفانی فارسی  9810112 1

 01/2 –01/11 18/9/1911 10-11 سه شنبه آقای دکتر حمیدیه 8 (8)ادیان ایران پیش از اسالم  9810418 6

 01/2 –01/11 16/9/1911 11-11 شنبهدو آقای دکتر گذشته 8 (8)تاریخ فلسفه اسالمی  9810106 1

 01/2 –01/11 11/9/1911 11-11 سه شنبه آقای دکتر حمیدیه 8 (1)دین یهود  9810112 2

4 9816110 

 (11گروه)

 01/10 –01/11 19/9/1911 2-11 دوشنبه آقای دکتر خوش منش 8 آشنایی با قرآن کریم
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 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  ادیان و عرفانرشته 

 یوستهپکارشناسی  ششمترم 

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 01/11 –01/18 80/9/1911 10-11 شنبه دکتر شیخآقای  8 (0)متون عرفانی فارسی  9810181 1

 01/11 –01/18 88/9/1911 11-11 شنبهیک قنبری دکترآقای  8 (1)عرفانی عربی متون  9810218 2

 01/11 –01/18 10/9/1911 11-11 شنبهچهار دکتر سعیدیآقای  8 (9)متون دینی به زبان خارجی  9810214 3

 01/11 –01/18 81/9/1911 11-11 شنبهدو دکتر علمیآقای  8 (1)متون عرفانی به زبان خارجی  9810161 4

 01/11 –01/18 18/9/1911 11-18 شنبهچهار دکتر گذشتهآقای  8 (8)تاریخ فرق اسالمی  9810108 5

 01/11 –01/18 14/9/1911 11-11 شنبهسه  دکتر گذشتهآقای  8 (8)تاریخ فلسفه غرب  9818119 6

 01/11 –01/18 19/9/1911 10-11 شنبهچهار دکتر حمیدیهآقای  8 (8)ادیان هند  9810211 7

 01/11 –01/18 11/9/1911 10-11 شنبهیک دکتر علمیآقای  8 (8)روشهای مطالعات دینی  9810211 8

 01/11 –01/18 16/9/1911 10-11 شنبهدو دکتر حمیدیهآقای  8 (1)مسیحیت  9810222 9

 01/11 –01/18 81/9/1911 11-18 شنبهیک دکتر شیخآقای  8 تفسیر عرفانی قرآن 9810241 11


