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 )کارشناسی ارشد برادران( اخالق اسالمیرشته مدرسی 

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز   دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 فالح  جبرانی اخالق آموزش و پژوهش   971دوازدهم/ اسالمیمدرسی اخالق  

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 هدایتی  اصلی آشنایی با نظام اخالق اسالمی   981سیزدهم/  مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 10 سه شنبه  99/04/10 درحم تخصصی رویکرد انتقادی به علم اخالق   971دوازدهم/ مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 8 سه شنبه  99/04/10 رکن الدینی  اختیاری  عرفان عملی در اسالم   981سیزدهم/  مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 میرسپاه  جبرانی جامعه شناسی )با تاکید بر اخالق(   981سیزدهم/  مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 فدایی  تخصصی تربیت اخالقی در اسالم   971دوازدهم/ مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 ابوالقاسم زاده  اختیاری  فلسفه اسالمی   981سیزدهم/  مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 10 سه شنبه  99/04/17 هدایتی  اختیاری  تاکید بر رساله حقوق امام سجاد)ع((اخالق در حدیث )  971دوازدهم/ مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 8 سه شنبه  99/04/17 بوسلیکی  اختیاری  روان شناسی اخالق   981سیزدهم/  مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/19 ابوالقاسم زاده  اختیاری  کالم عمومی )با رویکرد پاسخ به شبهات(   971دوازدهم/ مدرسی اخالق اسالمی 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 فدایی  جبرانی های اخالقی  روش تحقیق در پژوهش  981سیزدهم/  اسالمیمدرسی اخالق  
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 )کارشناسی ارشد برادران( اسالمی نقالبرشته مدرسی ا 

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز   دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 احمدی )حمید(  جبرانی جامعه شناسی سیاسی   971دوازدهم/ مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 سیاه پوش اختیاری  نظریه های انقالب و انقالب اسالمی ایران  981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 ارجینی  جبرانی اجتماعی -فقه سیاسی با تاکید بر فقه تحوالت سیاسی  971دوازدهم/ مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 ارجینی  اصلی اندیشه سیاسی در اسالم )والیت فقیه(   981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 ملکوتیان اصلی صالحیت های مدرسی و روش تدریس انقالب اسالمی  971دوازدهم/ مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 امیدی  جبرانی اندیشه سیاسی در غرب با رویکرد انتقادی  981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 توکلی اختیاری  جریان ها و جنبش های سیاسی معاصر  971دوازدهم/ مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 سیاه پوش جبرانی نرمماهیت نظام سلطه با تاکید بر جنگ   981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 سیاه پوش اختیاری  دستاوردها و آسیب شناسی انقالب اسالمی  971دوازدهم/ مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 توکلی جبرانی روش تحقیق و روش شناسی مطالعات انقالب اسالمی  981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 احمدی )حمید(  اصلی ( )دوره پهلوی(2تحوالت فرهنگی سیاسی و اجتماعی ایران )  981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/22 اخترشهر  اصلی تحلیل قانون اساسی ج.ا.ا با رویکرد مقایسه ای  981سیزدهم/  مدرسی انقالب اسالمی 
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 )کارشناسی ارشد برادران( رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

1398-99سال دوم سال تحصیلی روز و ساعت امتحانات نیمتاریخ،   

 

 

 

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز   دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 سلطانی اختیاری  فرق و مذاهب اسالمیتاریخ   971دوازدهم/ مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 سامانی جبرانی ( 1تاریخ و ادوار امامان )  981سیزدهم/  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 دانش کیا  اختیاری  فرهنگ و تمدن در قرآن و روایات اهل بیت)ع(   971دوازدهم/ مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 واعظی  جبرانی های اسالمیجغرافیای تاریخی سرزمین   981سیزدهم/  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 ابروش  اختیاری  شناسی ارتباط با تاکید بر دوره جوانیمخاطب   971دوازدهم/ مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 عرفان  اصلی شیعه و تمدن اسالمی  981سیزدهم/  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 میرمحمدی  جبرانی فلسفه تاریخ   981سیزدهم/  اسالمیمدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن  

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 الهی تبار  اختیاری  فلسفه تمدن )با نگاهی به نظریات تمدنی(  971دوازدهم/ مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 الهی تبار  اختیاری  تاریخ، فرهنگ و تمدن از منظر امام و رهبری   981سیزدهم/  اسالمیمدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن  

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 پرهیزکاری  اصلی تاریخ و تقسیمات علوم در تمدن اسالمی  981سیزدهم/  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

صبح 8 یکشنبه  99/04/22 یاوری جبرانی تاریخ تشکیالت و آموزش در اسالم و تشیع   981سیزدهم/  مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 
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 )کارشناسی ارشد برادران( اسالمرشته مدرسی مبانی نظری 

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

 

 

 

 

 

 

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز   دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 گرامی اختیاری  ( 2معارف نظری قرآن )  971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 پناهی آزاد  اختیاری  معرفت شناسی   981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 غفاری )ابوالحسن(  جبرانی فلسفه علم   971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 امامی نیا اصلی (2فلسفه اسالمی )  981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 غفاری )ابوالحسن(  جبرانی فلسفه اخالق   971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 امامی نیا اصلی ( 2کالم اسالمی )  981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 رجبی )ابوذر( اختیاری  قلمرو دین و علم دینی   971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 رجبی )ابوذر( جبرانی (1کالم جدید )  981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 گرامی اختیاری  تاریخ فلسفه )بارویکرد تطبیقی(   971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 محمدی )عبداهلل(  اختیاری  منظومة فکری امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری   981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 پنجشنبه  99/04/19 ذوقی اختیاری  کالم اسالمی با رویکرد تطبیقی )شبهات وهابیت(   971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 عالمی  اختیاری  حقوق سیاسی اجتماعی در اسالم   981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 10 یکشنبه  99/04/22 تبرائی  جبرانی اصول و مبانی مشاوره  971دوازدهم/ مدرسی مبانی نظری اسالم  

صبح 8 یکشنبه  99/04/22 مظاهری سیف  اختیاری  تاریخ ادیان )آشنایی با ادیان و معنویتهای نو ظهور(  981سیزدهم/  مدرسی مبانی نظری اسالم  
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 )کارشناسی ارشد برادران( معارف قرآن و حدیثرشته مدرسی 

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

 

 
 

 

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز   دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 مجد فقیهی اختیاری  تفسیر موضوعی آیات امامت و والیت   971دوازدهم/ مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 منصوری جبرانی شناخت صحیفه سجادیه )ساختار، شروح، محتوا(  981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 حسینی باقرآبادی  اختیاری  (2تفسیر موضوعی نهج البالغه )  971دوازدهم/ مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 غالمعلی جبرانی روش شناسی تفسیر نهج البالغه   981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 منصوری جبرانی تفسیر ترتیبی )با محوریت سوره محمد)ص((   981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 رضوانی اختیاری  بررسی منابع حدیثی عامه با تأکید بر بخاری   971دوازدهم/ مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 نادم اصلی بررسی ساختار و سبک نهج البالغه و نقد شبهات  981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 اویسی اختیاری  امام)ره( و مقام معظم رهبری حضرت اندیشه های قرآنی   971دوازدهم/ مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 اویسی اصلی صالحیت های مدرسی و روش تدریس تفسیر و حدیث  981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/19 موسوی جبرانی زبان انگلیسی تخصصی   971دوازدهم/ مدرسی معارف قرآن و حدیث 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 باقریان  اختیاری  روش ها و گرایش های تفسیر   981سیزدهم/  مدرسی معارف قرآن و حدیث 
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 )کارشناسی ارشد برادران( توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهرشته 

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحانروز   ساعت   

 امتحان

 دوره رشته/گرایش 

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 حسنی نژاد جبرانی )در حوزه روان شناسی و مشاوره( روش شناسی فهم آیات و روایات  971ششم/ مشاوره 

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 هادی  جبرانی روانشناسی تربیتی   981هفتم/ مشاوره 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 جدیری اصلی منابع اسالمی( مشاوره ازدواج و خانواده )با نگرش به   971ششم/ مشاوره 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 بنیانی  جبرانی انگیزش و هیجان   981هفتم/ مشاوره 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 هادی  اصلی مشاوره گروهی  971ششم/ مشاوره 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 اخوی جبرانی راهنمایی و مشاوره در اسالم  981هفتم/ مشاوره 

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 جدیری تخصصی نظریه های روان درمانی و مشاوره  971ششم/ مشاوره 

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 عباسی آغوی  جبرانی علم النفس اسالمی  981هفتم/ مشاوره 

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 اسالمی جبرانی آمار استنباطی   981هفتم/ مشاوره 

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 جدیری اصلی روانشناسی رشد )با تاکید بردوره جوانی(  981هفتم/ مشاوره 

صبح 8 یکشنبه  99/04/22 جلیلی جبرانی زبان انگلیسی  981هفتم/ مشاوره 
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 )کارشناسی ارشد برادران( رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی

1398-99سال دوم سال تحصیلی نیمتاریخ، روز و ساعت امتحانات   

 

 

 

 

 

ساعت   روز امتحان تاریخ امتحان نام استاد نوع درس نام درس

 امتحان

 دوره رشته/گرایش 

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 قنبری نیک  جبرانی مسائل فرهنگی جهان معاصر   971ششم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 یکشنبه  99/04/08 پیروز  جبرانی روانشناسی اجتماعی   981هفتم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 تقوی  جبرانی نهادهای فرهنگی  آشنایی با قوانین و مقررات آموزش عالی و  971ششم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 شنبه  سه 99/04/10 رحمانی جبرانی اقتصاد و فرهنگ   981هفتم/ فرهنگی مدیریت  

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 درودی اصلی مدیریت منابع انسانی  971ششم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 پنجشنبه  99/04/12 رضایی  اصلی فقه سازمان های فرهنگی   981هفتم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 رحمانی تخصصی سمینار مسائل فرهنگی   971ششم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 یکشنبه  99/04/15 ابروش  اصلی مدیریت سازمان ها ونهادهای فرهنگی  981هفتم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 منطقی تخصصی اصول مدیریت فرهنگی   971ششم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 شنبه  سه 99/04/17 رحیمی جبرانی توسعه فرهنگی   981هفتم/ مدیریت فرهنگی  

صبح 8 پنجشنبه  99/04/19 شرف الدین  تخصصی جامعه شناسی فرهنگی )با تاکید بر جامعه ایران(  981هفتم/ مدیریت فرهنگی  
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 )کارشناسی ارشد برادران( رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  

 

 دوره رشته/گرایش  ساعت امتحان  روز امتحان تاریخ امتحان نام استاد نوع درس نام درس

صبح 10 یکشنبه  99/04/08 کاوه )امیر( اصلی دین و رسانه  971اول/ تبلیغ دین 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/10 قنبری نیک  اصلی مخاطب شناسی   971اول/ تبلیغ دین 

صبح 10 پنجشنبه  99/04/12 رحیمی تخصصی زبان تخصصی  971اول/ تبلیغ دین 

صبح 10 یکشنبه  99/04/15 هادی  تخصصی روان شناسی تبلیغ   971اول/ تبلیغ دین 

صبح 10 شنبه  سه 99/04/17 ابروش  تخصصی مدیریت فرهنگی ارتباطی   971اول/ تبلیغ دین 


