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 رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق اسالمی )دکتری(

8139-99سال تحصیلی  دوم سال امتحانات نیم و ساعت روز، تاریخ   
امتحان تاریخ نام استاد نوع درس نام درس امتحان روز  گرایش رشته/ ساعت امتحان    دوره 

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 رکن الدینی  تخصصی عرفان عملی   972یازدهم/ اسالمی اخالق  

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 فالح  جبرانی روش تحقیق پیشرفته   982دوازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 مظاهری سیف  جبرانی مبانی عرفان های انحرافی   972یازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 سربخشی جبرانی دین و اخالق  982دوازدهم/ اسالمی اخالق  

صبح 10 شنبه  99/04/14 علیزاده  اصلی (2اخالق کاربردی )  972یازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 شنبه  99/04/14 حبیبی  جبرانی فقه االخالق   982دوازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 باقرزاده  اصلی )اخالق و حقوق( ج.ا.احقوق اساسی   972یازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 کیاشمشکی  جبرانی انسان شناسی تطبیقی )با رویکرد اخالقی(  982دوازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 هدایتی  جبرانی فقه االخالق   972یازدهم/ اخالق اسالمی  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 ابوالقاسم زاده  تخصصی فلسفه اخالق در اسالم  982دوازدهم/ اخالق اسالمی  
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 رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی )دکتری(

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 دوشنبه  99/04/09 )محمد( نصیری جبرانی تاریخ تشیع   972یازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 ملکوتیان جبرانی تاثیرات داخلی و بین المللی انقالب اسالمی   982دوازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 فالح  اصلی اخالق کاربردی   972یازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 فالح زاده جبرانی روش تحقیق در علوم اجتماعی )با تاکید بر انقالب اسالمی(  982دوازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 شنبه  99/04/14 بابایی  اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی   972یازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 شنبه  99/04/14 شاکری  جبرانی اندیشه سیاسی اسالم )والیت فقیه(   982دوازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 نوروزی تخصصی جامعه شناسی سیاسی ایران   972یازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 فاکر  اصلی تفسیر تطبیقی قرآن   982دوازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 رستمی  تخصصی خمینی)ره( اندیشه سیاسی امام   972یازدهم/ انقالب اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 توکلی تخصصی مسائل ایران از صفویه تا انقالب اسالمی ایران  982دوازدهم/ انقالب اسالمی 
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 رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش تاریخ و تمدن اسالمی )دکتری(

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 دوشنبه  99/04/09 توکلی جبرانی خیزش اسالمی معاصر پس از انقالب اسالمی  972یازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 میرمحمدی  جبرانی در تمدن اسالمیعلوم عقلی   982دوازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 مودب جبرانی علوم حدیث  972یازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 دانش کیا  جبرانی (1فرهنگ و تمدن اسالمی )  982دوازدهم/ اسالمیتاریخ و تمدن  

صبح 10 شنبه  99/04/14 دانش کیا  جبرانی )ع( سیره نبوی و ائمه اطهار  972یازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 شنبه  99/04/14 ارجینی  جبرانی اندیشه سیاسی اسالم )والیت فقیه(   982دوازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 بیات  تخصصی عباسیان فرهنگ و تمدن در دوره امویان و   972یازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 بیات  اصلی تاریخ آموزش در تشیع  982دوازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 میرمحمدی  جبرانی تمدن اسالمی و مستشرقان   972یازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 منتظری مقدم تخصصی تاریخ جنبش ها و دولتهای شیعی   982دوازدهم/ تاریخ و تمدن اسالمی 
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 رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش قرآن و متون اسالمی )دکتری(

1398-99سال دوم سال تحصیلی تاریخ، روز و ساعت امتحانات نیم  
درسنوع  نام درس امتحان تاریخ نام استاد  امتحان روز  گرایش رشته/ ساعت امتحان    دوره 

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 مجدفقیهی  جبرانی شناخت نهج البالغه   972یازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 مجدفقیهی  جبرانی مبانی فهم و نقد احادیث  982دوازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 آذربایجانی اصلی اخالق کاربردی   972یازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 کریمی  جبرانی مبانی فهم وتفسیر قرآن   982دوازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 شنبه  99/04/14 گرجیان اصلی معارف نظری قرآن   972یازدهم/ متون اسالمیقرآن و  

صبح 10 شنبه  99/04/14 طباطبایی  جبرانی علوم حدیث  982دوازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 اصالنی اصلی حقوق اساسی ج.ا.ا  972یازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 عرفان  اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی   982دوازدهم/ اسالمیقرآن و متون  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 رضایی اصفهانی تخصصی مباحث جدید دانش تفسیر )زبان قرآن، هرمنوتیک و .....(  972یازدهم/ قرآن و متون اسالمی 

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 رضایی اصفهانی تخصصی نقد مکاتب و مذاهب تفسیری   982دوازدهم/ قرآن و متون اسالمی 
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 رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم  )دکتری(

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 دوشنبه  99/04/09 خسرو پناه جبرانی جریان شناسی دین پژوهی معاصر  972یازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 دوشنبه  99/04/09 حاجی ابراهیم  جبرانی فلسفه علم   982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 گرامی جبرانی انسان شناسی تطبیقی   972یازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/11 حاجی ابراهیم  جبرانی منطق جدید  982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 شنبه  99/04/14 حسینی قلعه بهمن  جبرانی فلسفه اخالق   972یازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 شنبه  99/04/14 خسرو پناه جبرانی کالم جدید  982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 میرداماد اصلی ج.ا.احقوق اساسی   972یازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 دوشنبه  99/04/16 امامی نیا اصلی ( 1معارف نظری قرآن )  982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 رجبی )ابوذر( تخصصی فلسفه غرب   972یازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 چهارشنبه  99/04/18 گرجیان تخصصی متعالیه حکمت   982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

صبح 10 شنبه  99/04/21 موسوی تخصصی فلسفه دین   982دوازدهم/ مبانی نظری اسالم  

 


