
محل تشکیل كالسزمان برگزاری امتحانزمان ارائه درسنام استادجنسواحدكلنام درسشماره و گروه درسردیف

11120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 01 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسرضازاده جودی مهدیمختلط2

21120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 03 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسمیردامادی سید مجتبيمختلط2

31120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 04 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسمیردامادی سید مجتبيمختلط2

41120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 05 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00چهار شنبه : (ت)درسمیردامادی سید مجتبيمختلط2

51120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 06 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسشايسته حسینمختلط2

61120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 07 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00سه شنبه : (ت)درسملك مکان حمیدمختلط2

71120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 08 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00دو شنبه : (ت)درسملك مکان حمیدمختلط2

81120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 09 پرديس هنرهای زيبا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00دو شنبه : (ت)درسموسوی سید علي محمدمختلط2

91120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 10 دانشکده حقوق10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ318:  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسپیروزوند سهیالزن2

101120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 11 دانشکده حقوق10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ321:  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسخطیبي كريممرد2

111120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 12 دانشکده حقوق10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ320:  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسپیروزوند سهیالزن2

121120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 13 دانشکده حقوق10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ318:  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسخطیبي كريممرد2

131120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 14 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:00-07:30شنبه : (ت)درسمیر منصورمختلط2

141120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 15 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00شنبه : (ت)درسمیر منصورمختلط2

151120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 16 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30شنبه : (ت)درسرهنمائي حسینمختلط2

161120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 17 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسسید وكیلي سید هادیمختلط2

171120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 18 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درسسید وكیلي سید هادیمختلط2

181120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 19 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00يك شنبه : (ت)درسملك مکان حمیدمختلط2

191120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 20 دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00يك شنبه : (ت)درسملك مکان حمیدمختلط2

201120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 21 10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسبني جمالي سید محمودمختلط2

211120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 22 محل تشکیل كالس دانشکده علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسبني جمالي سید محمودمختلط2

221120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 23 محل تشکیل كالس دانشکده علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسبني جمالي سید محمودمختلط2

231120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 24 محل تشکیل كالس دانشکده علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00يك شنبه : (ت)درسقرباني عباسمختلط2

241120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 25 محل تشکیل كالس دانشکده فیزيك10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:30دو شنبه : (ت)درسنعیمي علي اصغرمختلط2

دروس معارف اسالمی



251120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 26 محل تشکیل كالس دانشکده جغرافیا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00دو شنبه : (ت)درسرهنمافر علي اكبرمختلط2

261120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 27 محل تشکیل كالس دانشکده جغرافیا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00دو شنبه : (ت)درسرهنمافر علي اكبرمختلط2

271120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 28 محل تشکیل كالس دانشکده جغرافیا10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسمیر منصورمختلط2

281120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 29 محل تشکیل كالس دانشکده روانشناسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسضیائي نیا ناصرالرضامختلط2

291120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 30 محل تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسطاهريان مهدیمختلط2

301120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 31 محل تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-15:30دو شنبه : (ت)درسفرج اله تازه كندی عليمختلط2

311120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 32 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ14:00-12:30يك شنبه : (ت)درسنادری علیرضامختلط2

321120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 33 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:45-14:15يك شنبه : (ت)درسنادری علیرضامختلط2

331120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 35 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درساحمدی مسلممختلط2

341120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 36 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-13:30شنبه : (ت)درسرهنمائي حسینمختلط2

351120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 37 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-15:30شنبه : (ت)درسرهنمائي حسینمختلط2

361120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 38 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسقرباني عباسمختلط2

371120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 39 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسملك مکان حمیدمختلط2

381120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 40 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسموسوی فراز سید محمدرضامختلط2

391120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 41 محل تشکیل كالس دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسموسوی فراز سید محمدرضامختلط2

401120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 42 محل تشکیل كالس دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسابرسجي ابراهیممختلط2

411120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 43 محل تشکیل كالس دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسابرسجي ابراهیممختلط2

421120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 44 محل تشکیل كالس دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسكاملي علي اصغرزن2

431120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 45 محل تشکیل كالس دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسفاطمي سیدعلي اكبرمرد2

441120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 46 محل تشکیل كالس دانشکده اقتصاد10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:15-08:00چهار شنبه : (ت)درسرهنمائي حسینمختلط2

451120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 47 محل تشکیل كالس دانشکده اقتصاد10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:45-09:30چهار شنبه : (ت)درسرهنمائي حسینمختلط2

461120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 48 محل تشکیل كالس دانشکده دامپزشکي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسحجت خواه حسینمختلط2

471120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 49 10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسحجت خواه حسینمختلط2

481120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 50 محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها11:30-10:00:  ساعت1398.10.28: تاريخ09:30-08:00شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

491120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 51 محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها11:30-10:00:  ساعت1398.10.28: تاريخ11:30-10:00شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

501120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 52 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00سه شنبه : (ت)درسحسیني سید مرتضيمختلط2

511120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 53 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00سه شنبه : (ت)درسحسیني سید مرتضيمختلط2



521120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 54 محل تشکیل كالس در دانشکده جغرافیا12:00-10:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسقلي پور حجت الهمختلط2

531120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 55 محل تشکیل دانشکده روانشناسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسضیائي نیا ناصرالرضامختلط2

541120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 56 محل تشکیل در دانشگاه روان شناسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسفاطمي سیدعلي اكبرمختلط2

551120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 57 محل تشکیل كالس دانشکده ابوريحان گروه آموزشي فني كشاورزی16:00-14:00:  ساعت1398.10.23: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسبیگ دلي حمیدرضامختلط2

561120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 58 محل تشکیل كالس دانشکده ابوريحان گروه آموزشي16:00-14:00:  ساعت1398.10.23: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسبیگ دلي حمیدرضامختلط2

571120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 59 محل تشکیل كالس دانشکده ابوريحان گروه آموزشي16:00-14:00:  ساعت1398.10.23: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسبیگ دلي حمیدرضامختلط2

581120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 60 پرديس كشاورزی و منابع طبیعي10:00-08:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسعالي پور سرای اشرفزن2

591120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 61 پرديس كشاورزی و منابع طبیعي10:00-08:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ15:30-13:30چهار شنبه : (ت)درسدوابي حسینمرد2

601120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 62 محل تشکیل دانشکده فني كاسپین11:00-09:00:  ساعت1398.10.28: تاريخ17:00-15:30يك شنبه : (ت)درسرنجبر اسماعیلمختلط2

611120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 63 محل تشکیل دانشکده فني كاسپین11:00-09:00:  ساعت1398.10.28: تاريخ18:30-17:00يك شنبه : (ت)درسرنجبر اسماعیلمختلط2

621120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 64 دانشکده فني فومن11:00-09:00:  ساعت1398.11.02: تاريخ17:00-15:30يك شنبه : (ت)درسشفیعي نصرالهمختلط2

631120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 65 محل تشکیل دانشکده فني فومن11:00-09:00:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:30-14:00يك شنبه : (ت)درسشفیعي نصرالهمختلط2

641120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 68 محل تشکیل پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2

651120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 69 محل تشکیل پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسحسن زاده مشکاني محمدجوادمختلط2

661120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 70 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2

671120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 71 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00شنبه : (ت)درس00 00مختلط2

681120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 72 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درس00 00مختلط2

691120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 73 محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی10:00-08:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسفرقدان فاطمهزن2

701120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 74 محل تشکیل كالس پرديس كاورزی10:00-08:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسفرقدان فاطمهزن2

711120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 75 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:30-08:00يك شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

721120001_ (مبدا و معاد) 1انديشه اسالمي 76 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ11:15-09:45يك شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

731120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 01 محل تشکیل در دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسشايسته حسینمختلط2

741120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 02 محل تشکیل در دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00دو شنبه : (ت)درسشايسته حسینمختلط2

751120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 03 محل تشکیل كالس دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00دو شنبه : (ت)درسرضازاده جودی مهدیمختلط2

761120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 04 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:00-07:30شنبه : (ت)درسموسوی فراز سید محمدرضامختلط2

771120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 05 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00شنبه : (ت)درسموسوی فراز سید محمدرضامختلط2

781120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 06 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30شنبه : (ت)درسمرتضوی مقدم سیدمرتضيمختلط2



791120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 07 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسقرباني عباسمختلط2

801120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 08 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درسقرباني عباسمختلط2

811120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 09 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00سه شنبه : (ت)درسحجت خواه حسینمختلط2

821120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 10 محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00سه شنبه : (ت)درسحجت خواه حسینمختلط2

831120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 11 محل تشکیل كالس پرديس علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسجامه بزرگي محمد جعفرمختلط2

841120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 12 محل تشکیل كالس پرديس علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسجامه بزرگي محمد جعفرمختلط2

851120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 13 محل تشکیل كالس دانشکده روان شناسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسطاهريان مهدیمختلط2

861120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 14 محل تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درساشرفي احمدمختلط2

871120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 15 محل تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-15:30دو شنبه : (ت)درسمرتضوی مقدم سیدمرتضيمختلط2

881120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 16 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درستنها محمدمختلط2

891120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 17 محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ11:30-09:45چهار شنبه : (ت)درستنها محمدمختلط2

901120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 18 محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها17:00-15:30:  ساعت1398.10.30: تاريخ15:30-13:30دو شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

911120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 19 محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها17:00-15:30:  ساعت1398.10.30: تاريخ17:30-15:30دو شنبه : (ت)درسنعمتي سیدجوادمختلط2

921120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 20 محل تشکیل در دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-13:30شنبه : (ت)درساحمدی مسلممختلط2

931120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 21 محل تشکیل دانشکده پرديس ابوريحان گروه آموزشي علوم دام و طیور16:00-14:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسصفری ولي الهمختلط2

941120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 22 محل تشکیل پرديس ابوريحان گروه علوم زراعي16:00-14:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسصفری ولي الهمختلط2

951120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 23 محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی و منابع طبیعي17:30-15:30:  ساعت1398.10.25: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسعالي پور سرای اشرفزن2

961120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 24 محل تشکیل پرديس كشاورزی و منابع طبیعي17:30-15:30:  ساعت1398.10.25: تاريخ17:30-15:30چهار شنبه : (ت)درسدوابي حسینمرد2

971120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 25 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درس00 00مختلط2

981120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 26 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-08:30يك شنبه : (ت)درس00 00مختلط2

991120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 27 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-08:30يك شنبه : (ت)درسمحمدرضائي محمدمختلط2

1001120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 28 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درس00 00مختلط2

1011120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 29 محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسكافي عبدالحسینمختلط2

1021120002_ (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 30 محل تشکیل كالس پرديس بین المللي كیش16:00-14:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ19:00-17:00چهار شنبه : (ت)درسعلیدادی سلیماني حسنمختلط2

1031120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 02 ---دانشکده جغرافیا 12:00-10:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسشجاع زين العابدينزن2

1041120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 03 جغرافیا/دانشکده : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسفیروزی مرتضيمرد2

1051120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 04 جغرافیا/دانشکده : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسفیروزی مرتضيزن2



1061120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 05 دامپزشکي:محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسمیری محمدمختلط2

1071120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 06 دامپزشکي: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درسمیری محمدمختلط2

1081120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 07 مديريت:محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ09:30-08:00چهار شنبه : (ت)درسمحمودی سید محمدرضامختلط2

1091120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 08 مديريت:محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ11:15-09:45چهار شنبه : (ت)درسمحمودی سید محمدرضامختلط2

1101120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 09 ادبیات و علوم انساني: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسگل محمدی جعفرمختلط2

1111120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 10 ----دانشکده جغرافیا12:00-10:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسشجاع زين العابدينمرد2

1121120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 11 دانشکده ادبیات و علوم انساني: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00دو شنبه : (ت)درساحمدزاده محمدحسینمختلط2

1131120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 12 فیزيك/دانشکده پرديس علوم : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:30سه شنبه : (ت)درسريحاني سعیدمختلط2

1141120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 13 پرديس علوم/ دانشکده : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درساسدی سیدمحمدجوادمختلط2

1151120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 14 پرديس علوم/دانشکده : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درساسدی سیدمحمدجوادمختلط2

1161120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 20 98محل تشکیل كالسها دانشکده فني فومن ورودی 15:30-13:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:00-13:30چهار شنبه : (ت)درسپور عیسي چافجیری حمیدمختلط2

1171120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 21 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسبهاری محمدرضامختلط2
ساختمان /پرديس هنرهای زيبا/ دانشکده : محل تشکیل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1181120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 22 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسبهاری محمدرضامختلط2
ساختمان /پرديس هنرهای زيبا/ دانشکده : محل تشکیل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1191120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 23 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00چهار شنبه : (ت)درسمحمدی منفرد بهروزمختلط2
ساختمان /پرديس هنرهای زيبا/ دانشکده : محل تشکیل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1201120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 24 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ18:00-16:00چهار شنبه : (ت)درسغفاری جوادمختلط2
ساختمان /پرديس هنرهای زيبا/ دانشکده : محل تشکیل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1211120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 25 دانشکده حقوق و علوم سیاسي: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسامیرقهرماني قره شیران رسولمرد2

1221120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 26 دانشکده حقوق: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسرحماني عليزن2

1231120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 27 دانشکده حقوق: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسغفاری جوادمرد2

1241120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 28 دانشکده حقوق: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسصادقي كاظمزن2

1251120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 29 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ09:00-07:30شنبه : (ت)درسمحمدی منفرد بهروززن2
پرديس مركزی دانشکده های / دانشکده : محل تشکیل كالسها 

7فني كالس 

1261120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 30 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ10:30-09:00شنبه : (ت)درسمحمدی منفرد بهروززن2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

11كالس 

1271120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 31 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ12:00-10:30شنبه : (ت)درسمحمدی منفرد بهروززن2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

1كالس 

1281120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 32 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ09:00-07:30شنبه : (ت)درسبهاری محمدرضامرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

2كالس 



1291120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 33 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ10:30-09:00شنبه : (ت)درسبهاری محمدرضامرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

9كالس 

1301120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 34 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ12:00-10:30شنبه : (ت)درسبهاری محمدرضامرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

2كالس 

1311120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 35 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسصدرحسیني سیدعلیرضامرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

2كالس 

1321120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 36 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درسصدرحسیني سیدعلیرضامرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

2كالس 

1331120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 37 13:00-11:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ09:00-07:30يك شنبه : (ت)درسواحد جوان وحیدمرد2
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

5كالس 

1341120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 38 16:00-14:00:  ساعت1398.10.28: تاريخ12:00-10:00يك شنبه : (ت)درسصفری ولي الهمختلط2
مجاز برای - 4ابوريحان كالس / دانشکده : محل تشکیل كالسها 

كارشناسي پیوسته گروه مهندسي آبیاری و علوم دام و طیور از 

3921ترم ورود 

1351120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 39 پرديس كشاورزی و منابع طبیعي/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:30-13:30:  ساعت1398.10.24: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درسنجفي هادیزن2

1361120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 40 پرديس كشاورزی و منابع طبیعي17:30-15:30:  ساعت1398.10.24: تاريخ17:30-15:30سه شنبه : (ت)درسنجفي هادیمرد2

1371120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 41 98محل تشکیل كالسها دانشکده فني فومن ورودی 15:30-13:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ16:30-15:00چهار شنبه : (ت)درسپور عیسي چافجیری حمیدمختلط2

1381120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 42 98ورودی /محل تشکیل كالسها دانشکده فني فومن 15:30-13:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ18:00-16:30چهار شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2

1391120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 43 پرديس دانشکده های فني كاسپین/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:30-13:30:  ساعت1398.10.22: تاريخ20:00-18:30يك شنبه : (ت)درسرنجبر اسماعیلمختلط2

1401120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 44 پرديس دانشکده های فني كاسپین/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:30-13:30:  ساعت1398.10.22: تاريخ15:30-14:00يك شنبه : (ت)درسرنجبر اسماعیلمختلط2

1411120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 45 دانشکده زبانهای خارجي: محل تشکیل كالسها15:00-13:30:  ساعت1398.10.23: تاريخ15:30-13:30دو شنبه : (ت)درساسالمي هادیزن2

1421120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 46 دانشکده زبانهای خارجي: محل تشکیل كالسها15:00-13:30:  ساعت1398.10.23: تاريخ17:30-15:30دو شنبه : (ت)درساسالمي هادیمرد2

1431120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 47 15:30-13:30:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:30چهار شنبه : (ت)درسپور عیسي چافجیری حمیدمختلط2
 مهندسي 98 و 97فومن مخصوص وروديهای -محل تشکیل 

كامپیوتر
1441120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 48 10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ10:00-08:00يك شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2

1451120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 49 دانشکده فیزيك: محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:30سه شنبه : (ت)درسواعظي عباسمختلط2

1461120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 50 پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2

1471120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 51 پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ18:00-16:00شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2

1481120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 52 پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:30-10:30يك شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2

1491120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 53 پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ18:00-16:00يك شنبه : (ت)درسكهتری محسنمختلط2

1501120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 54 پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:30-10:30يك شنبه : (ت)درسموسوی مقدم سید محمدمختلط2



1511120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 55 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسسبزعلي مصطفيمختلط2
ساختمان آموزش - پرديس ابوريحان : محل تشکیل كالسها 

علوم و / رشته مهندسي علوم دامي 98دانشجويان ورودی سال /

1521120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 56 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00دو شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2
دانشکده ادبیات و علوم انساني مخصوص : محل تشکیل كالسها 

98دانشجويان ورودی 

1531120006_ (مباني و مفاهیم)اخالق اسالمي 61 دانشکده علوم اجتماعي:محل برگزاری كالس15:00-13:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-13:30شنبه : (ت)درسمستقیم امیرحسینمختلط2

1541120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 01 تربیت بدني و علوم ورزشي10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسشجاع زين العابدينمختلط2

1551120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 04 تربیت بدني و علوم ورزشي10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسشجاع زين العابدينمختلط2

1561120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 08 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسطاهريان مهدیمختلط2

1571120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 09 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسطاهريان مهدیمختلط2

1581120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 10 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسفاضلي قادرزن2
رشته /دانشکده الهیات و معارف اسالمي: محل تشکیل كالسها 

فلسفه و كالم اسالمي و تاريخ و تمدن و ملل اسالمي

1591120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 11 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسفاضلي قادرزن2
رشته فقه /محل تشکیل كالسها دانشکده الهیات و معارف اسالمي

شافعي

1601120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 12 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسفاضلي قادرزن2
. اديان و/محل تشکیل كالسها دانشکده الهیات و معارف اسالمي

عرفان و فقه و مباني حقوق اسالمي

1611120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 13 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسمیری محمدمرد2
فلسفه و /محل تشکیل كالسها دانشکده الهیات و معارف اسالمي

كالم اسالمي و رشته فقه شافعي

1621120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 14 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسمیری محمدمرد2
تاريخ و /محل تشکیل كالسها دانشکده الهیات و معارف اسالمي

تمدن و ملل اسالمي

1631120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 15 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسسیفي حسنمرد2
فقه و /محل تشکیل كالسها دانشکده الهیات و معارف اسالمي

مباني حقوق اسالمي و اديان و عرفان

1641120007_ (اخالق كاربردی)آيین زندگي 21 دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي : محل تشکیل كالسها 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسريحاني سعیدمختلط2

1651120009_ دانشکده جغرافیا17:00-15:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسموسوی سید رضازن2انقالب اسالمي ايران01

1661120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00يك شنبه : (ت)درسكشور دوست جوبنه سمانهزن2انقالب اسالمي ايران02
ساختمان دانشکده -پرديس هنرهای زيبا:محل تشکیل كالس ها

موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1671120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00يك شنبه : (ت)درسكشور دوست جوبنه سمانهزن2انقالب اسالمي ايران03
ساختمان دانشکده -پرديس هنرهای زيبا:محل تشکیل كالس ها

موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1681120009_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسسید نژاد سید باقرمرد2انقالب اسالمي ايران04
ساختمان دانشکده -پرديس هنرهای زيبا:محل تشکیل كالس ها

موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1691120009_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ18:00-16:00يك شنبه : (ت)درسسید نژاد سید باقرمرد2انقالب اسالمي ايران05
ساختمان دانشکده -پرديس هنرهای زيبا:محل تشکیل كالس ها

موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

1701120009_ حقوق:محل تشکیل كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ304:  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسشفیعي فر محمدمختلط2انقالب اسالمي ايران06

1711120009_ حقوق:محل برگزاری كالس ها10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ304:  مکان15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسشفیعي فر محمدمختلط2انقالب اسالمي ايران07



1721120009_ روان شناسي:محل تشکیل كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسبلباسي میثممختلط2انقالب اسالمي ايران08

1731120009_ پرديس علوم:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00يك شنبه : (ت)درسنباتیان محمد اسماعیلمختلط2انقالب اسالمي ايران09

1741120009_ دانشکده جغرافیا 17:00-15:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درسنصیری رضامرد2انقالب اسالمي ايران10

1751120009_ پرديس علوم:محل برگزاری كالس ها10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00يك شنبه : (ت)درساخضريان كاشاني محمدرضامختلط2انقالب اسالمي ايران11

1761120009_ دامپزشکي:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00دو شنبه : (ت)درسسلیماني غالمعليمختلط2انقالب اسالمي ايران12

1771120009_ دامپزشکي:محل برگزاری كالس ها15:00-13:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00دو شنبه : (ت)درسسلیماني غالمعليمختلط2انقالب اسالمي ايران13

1781120009_ مديريت:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ14:00-12:30شنبه : (ت)درسكتابي امیر عليمختلط2انقالب اسالمي ايران14

1791120009_ مديريت:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:45-14:15شنبه : (ت)درسكتابي امیر عليمختلط2انقالب اسالمي ايران15

1801120009_ مديريت:محل برگزاری كالس ها15:00-13:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درساسماعیلي عليمختلط2انقالب اسالمي ايران16

1811120009_ ادبیات:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00يك شنبه : (ت)درسسید نژاد سید باقرمختلط2انقالب اسالمي ايران17

1821120009_ ادبیات:محل برگزاری كالس ها15:00-13:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00يك شنبه : (ت)درساخضريان كاشاني محمدرضامختلط2انقالب اسالمي ايران18

1831120009_ زبان ها:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:30چهار شنبه : (ت)درسسید نژاد سید باقرزن2انقالب اسالمي ايران19

1841120009_ زبان ها:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:30چهار شنبه : (ت)درسسید نژاد سید باقرمرد2انقالب اسالمي ايران20

1851120009_ علوم اجتماعي:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-15:30سه شنبه : (ت)درسموسوی سید رضامختلط2انقالب اسالمي ايران21

1861120009_ جغرافیا:محل برگزاری كالس ها10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسكشور دوست جوبنه سمانهزن2انقالب اسالمي ايران22

1871120009_ جغرافیا:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درسكشور دوست جوبنه سمانهزن2انقالب اسالمي ايران23

1881120009_ جغرافیا:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسسلیماني غالمعليمرد2انقالب اسالمي ايران24

1891120009_ جغرافیا:محل برگزاری كالس ها15:00-13:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درسسلیماني غالمعليمرد2انقالب اسالمي ايران25

1901120009_ پرديس كشاورزی:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-13:30چهار شنبه : (ت)درسپالیزبان محسنزن2انقالب اسالمي ايران26

1911120009_ پرديس كشاورزی:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-15:30چهار شنبه : (ت)درسپالیزبان محسنمرد2انقالب اسالمي ايران27

1921120009_ 4كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:00-07:30چهار شنبه : (ت)درسپیراني شهرهزن2انقالب اسالمي ايران28

1931120009_ 4كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00چهار شنبه : (ت)درسپیراني شهرهزن2انقالب اسالمي ايران29

1941120009_ 4كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30چهار شنبه : (ت)درسپیراني شهرهزن2انقالب اسالمي ايران30

1951120009_ 6كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:00-07:30چهار شنبه : (ت)درسحسیني روحاني سید حمیدمرد2انقالب اسالمي ايران31

1961120009_ 6كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00چهار شنبه : (ت)درسحسیني روحاني سید حمیدمرد2انقالب اسالمي ايران32

1971120009_ 6كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30چهار شنبه : (ت)درسشمسیني غیاثوند حسنمرد2انقالب اسالمي ايران33

1981120009_ 11كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00چهار شنبه : (ت)درسموسوی سید رضامرد2انقالب اسالمي ايران34



1991120009_ 11كالس-پرديس مركزی دانشکده فني:محل برگزاری كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00چهار شنبه : (ت)درساسماعیلي عليمرد2انقالب اسالمي ايران35

2001120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00دو شنبه : (ت)درسصالحي اسماعیلمختلط2انقالب اسالمي ايران36

مجاز برای -4كالس-پرديس ابوريحان:محل تشکیل كالس ها

مقطع كارشناسي پیوسته، گروه آموزشي مهندسي آبیاری، ترم 

 ومجاز برای مقطع كارشناسي پیوسته، گروه 3941-3961ورود

3921-3961آموزشي علوم دام وطیور، ترم ورود از

2011120009_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00دو شنبه : (ت)درسصالحي اسماعیلمختلط2انقالب اسالمي ايران37

مجاز برای -1كالس-پرديس ابوريحان:محل تشکیل كالس ها

مقطع كارشناسي پیوسته، گروه آموزشي علوم دام وطیور، ترم 

ومجاز برای مقطع كارشناسي پیوسته، گروه 3921-3951ورود

3941-3981آموزشي باغباني، ترم ورود

2021120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسصالحي اسماعیلمختلط2انقالب اسالمي ايران38
مجاز برای -1كالس-پرديس ابوريحان:محل تشکیل كالس ها

مقطع كارشناسي پیوسته، گروه آموزشي حشره شناسي وبیماری 

3931-3971های گیاهي، ترم ورود

2031120009_ دانشکده فني كاسپین:محل برگزاری كالس ها11:00-09:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ16:30-15:00چهار شنبه : (ت)درسموسوی جعفرآبادی سیدعليمختلط2انقالب اسالمي ايران39

2041120009_ دانشکده فني كاسپین:محل برگزاری كالس ها11:00-09:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ18:30-17:00يك شنبه : (ت)درسموسوی جعفرآبادی سیدعليمختلط2انقالب اسالمي ايران40

2051120009_ پرديس فارابي:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:30-08:30شنبه : (ت)درس- -مختلط2انقالب اسالمي ايران41

2061120009_ پرديس فارابي:محل برگزاری كالس12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-16:00شنبه : (ت)درسزارع قراملکي محمدمختلط2انقالب اسالمي ايران42

2071120009_ پرديس فارابي:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00يك شنبه : (ت)درس- -مختلط2انقالب اسالمي ايران43

2081120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ18:00-16:00يك شنبه : (ت)درس- -مختلط2انقالب اسالمي ايران44

2091120009_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:30يك شنبه : (ت)درس- -مختلط2انقالب اسالمي ايران45

2101120009_ پرديس مركزی دانشکده های فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00چهار شنبه : (ت)درسنائیني عليمرد2انقالب اسالمي ايران46

2111120009_ پرديس مركزی دانشکده های فني:محل تشکیل كالس ها13:00-11:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00چهار شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيزن2انقالب اسالمي ايران47

2121120010_ پرديس علوم:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00دو شنبه : (ت)درسحق گو جوادمختلط2آشنايي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران02

2131120010_ پرديس علوم:محل برگزاری كالس ها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00دو شنبه : (ت)درسحق گو جوادمختلط2آشنايي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران03

2141120012_ محل تشکیل كالس دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسنصیری محمدزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم01

2151120012_ تشکیل كالس دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00سه شنبه : (ت)درسقهرماني نژاد شايق بها الدينزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم02

2161120012_ محل تشکیل كالس دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسقهرماني نژاد شايق بها الدينمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم03

2171120012_ محل تشکیل كالس دانشکده هنرها10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00سه شنبه : (ت)درسقهرماني نژاد شايق بها الدينمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم04

2181120012_ محل تشکیل كالس دانشکده حقوق و علوم سیاسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ316:  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درسعابديني لیواری ابوالفضلمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم05

2191120012_ دانشکده حقوق و علوم سیاسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ304:  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسعابديني لیواری ابوالفضلمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم06



2201120012_ دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00يك شنبه : (ت)درسآل يمین حامدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم07

2211120012_ محل تشکیل دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00يك شنبه : (ت)درسنصیری محمدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم08

2221120012_ محل تشکیل دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30دو شنبه : (ت)درسطريقي عبدالحسینزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم09

2231120012_ محل تشکیل دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-14:00دو شنبه : (ت)درسفرهمندپور فهیمهزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم10

2241120012_ محل تشکیل دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-16:00دو شنبه : (ت)درسفرهمندپور فهیمهزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم11

2251120012_ محل تشکیل دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ09:00-07:30چهار شنبه : (ت)درسقاضوی سید حسنمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم12

2261120012_ محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:30-09:00چهار شنبه : (ت)درسقاضوی سید حسنمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم13

2271120012_ محل تشکیل كالس دانشکده فني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30چهار شنبه : (ت)درسقاضوی سید حسنمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم14

2281120012_ محل تشکیل كالس پرديس علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00دو شنبه : (ت)درسآل يمین حامدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم15

2291120012_ محل تشکیل كالس دانشکده روان شناسي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درسشاملو حمیدرضامختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم16

2301120012_ محل تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درسآل يمین حامدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم17

2311120012_ تشکیل كالس دانشکده علوم اجتماعي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:30-15:30سه شنبه : (ت)درسآل يمین حامدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم18

2321120012_ محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ14:00-12:30چهار شنبه : (ت)درسشهرياری بهادرمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم19

2331120012_ محل تشکیل كالس دانشکده مديريت10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:45-14:15چهار شنبه : (ت)درسشهرياری بهادرمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم20

2341120012_ تشکیل كالس در دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسشاملو حمیدرضامختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم21

2351120012_ تشکیل در دانشکده تربیت بدني10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسشاملو حمیدرضامختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم22

2361120012_ محل تشکیل دانشکده اقتصاد10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:15-11:00چهار شنبه : (ت)درسشهرياری بهادرمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم23

2371120012_ محل تشکیل كالس پرديس ابوريحان گروه باغباني16:00-14:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درستاجیك اسماعیلي حسینعليمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم26

2381120012_ محل تشکیل پرديس ابوريحان گروه آموزش فني16:00-14:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درستاجیك اسماعیلي حسینعليمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم27

2391120012_ محل تشکیل پرديس كشاورزی و منابع طبیعي17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درسچنگیزی اسماعیلزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم28

2401120012_ محل تشکیل پرديس كشاورزی و منابع طبیعي17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ17:30-15:30سه شنبه : (ت)درسچنگیزی اسماعیلمرد2تاريخ تحلیلي صدر اسالم29

2411120012_ محل تشکیل دانشکده های فني كاسپین15:30-13:30:  ساعت1398.10.24: تاريخ17:00-15:30شنبه : (ت)درسموسوی جعفرآبادی سیدعليمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم30

2421120012_ محل تشکیل دانشکده فومن11:00-09:00:  ساعت1398.10.30: تاريخ09:30-08:00يك شنبه : (ت)درسباب الحوائج طاهرهمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم31

2431120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درس00 00مختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم33

2441120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:30شنبه : (ت)درسمیرزايي عباسمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم34

2451120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم35

2461120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم36



2471120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسسعدی احمدمختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم37

2481120012_ محل تشکیل كالس پرديس فارابي10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ18:00-16:00يك شنبه : (ت)درس00 00مختلط2تاريخ تحلیلي صدر اسالم38

2491120012_ محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:30-13:30چهار شنبه : (ت)درسچنگیزی اسماعیلزن2تاريخ تحلیلي صدر اسالم39

2501120012_ محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ17:30-15:30چهار شنبه : (ت)درسچنگیزی اسماعیلمرد2تاريخ تحلیلي صدر اسالم40

2511120014_ مح تشکیل كالس پرديس علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسموسوی سید رضامختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي01

2521120014_ محل تشکیل كالس در پرديس علوم10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ15:00-13:00دو شنبه : (ت)درسنصیری محمدمختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي02

2531120014_ محل تشکیل كالس دانشکده فیزيك10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ17:00-15:30يك شنبه : (ت)درسآل يمین حامدمختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي03

2541120014_ محل تشکیل كالس در دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسكرمي رضامختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي04

2551120014_ محل تکیل كالس در دانشکده ادبیات10:00-08:00:  ساعت1398.11.03: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسكرمي رضامختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي05

2561120014_ محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها15:00-13:30:  ساعت1398.10.21: تاريخ15:30-13:30شنبه : (ت)درسقهرماني نژاد شايق بها الدينمختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي06

2571120014_ محل تشکیل كالس دانشکده زبان ها15:00-13:30:  ساعت1398.10.21: تاريخ17:30-15:30شنبه : (ت)درسقهرماني نژاد شايق بها الدينمختلط2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي07

2581120014_ محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:30-13:30چهار شنبه : (ت)درس00 00زن2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي08

2591120014_ محل تشکیل كالس پرديس كشاورزی17:30-15:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ17:30-15:30چهار شنبه : (ت)درس00 00مرد2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي09

2601120015_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن01
محل برگزاری كالس ها، ساختمان دانشکده موسیقي و هنرهای 

نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

2611120015_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن02
محل برگزاری كالس ها، ساختمان دانشکده موسیقي و هنرهای 

نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

2621120015_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن03
محل برگزاری كالس ها، ساختمان دانشکده موسیقي و هنرهای 

نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

2631120015_ 12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن04
محل برگزاری كالس ها، ساختمان دانشکده موسیقي و هنرهای 

نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

2641120015_ محل برگزاری دانشکده دامپزشکي12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسسلطاني سید محمد مهدیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن06

2651120015_ محل برگزاری دانشکده دامپزشکي12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00سه شنبه : (ت)درسسلطاني سید محمد مهدیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن07

2661120015_ محل برگزاری دانشکده ادبیات12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسنوبری علیرضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن08

2671120015_ محل برگزاری دانشکده ادبیات12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسنوبری علیرضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن09

2681120015_ محل برگزاری دانشکده زبانها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00چهار شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن11

2691120015_ محل برگزاری دانشکده زبانها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درساسحاقیان درچه جوادمختلط2تفسیر موضوعي قرآن12

2701120015_ محل برگزاری دانشکده حقوق12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ315:  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسعبادی مهدیمرد2تفسیر موضوعي قرآن13

2711120015_ محل برگزاری دانشکده حقوق10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ338:  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درسثمني زينبزن2تفسیر موضوعي قرآن14



2721120015_ محل برگزاری دانشکده اقتصاد12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ09:15-08:00چهار شنبه : (ت)درسنیك زاده حمیدمختلط2تفسیر موضوعي قرآن15

2731120015_ محل برگزاری دانشکده علوم اجتماعي12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسركوفیان علي اصغرمختلط2تفسیر موضوعي قرآن16

2741120015_ محل برگزاری دانشکده علوم اجتماعي12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-08:00دو شنبه : (ت)درسعینلو مرتضيمختلط2تفسیر موضوعي قرآن17

2751120015_ محل برگزاری دانشکده روان شناسي12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درساداوی محسنمختلط2تفسیر موضوعي قرآن18

2761120015_ محل برگزاری دانشکده پرديس مركزی علوم12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسخوشايند محمدحسینمختلط2تفسیر موضوعي قرآن19

2771120015_ محل برگزاری دانشکده پرديس مركزی علوم12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درسخوشايند محمدحسینمختلط2تفسیر موضوعي قرآن20

2781120015_ محل برگزاری دانشکده پرديس مركزی علوم12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30چهار شنبه : (ت)درسعینلو مرتضيمختلط2تفسیر موضوعي قرآن21

2791120015_ محل برگزاری دانشکده مديريت12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ14:00-12:30يك شنبه : (ت)درسرضاپور حمیدمختلط2تفسیر موضوعي قرآن22

2801120015_ محل برگزاری دانشکده مديريت12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00يك شنبه : (ت)درسرضاپور حمیدمختلط2تفسیر موضوعي قرآن23

2811120015_ محل برگزاری دانشکده مديريت12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:15-14:45يك شنبه : (ت)درسرضاپور حمیدمختلط2تفسیر موضوعي قرآن24

2821120015_ 2محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسنوبری علیرضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن25

2831120015_ 4محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00يك شنبه : (ت)درسنوبری علیرضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن26

2841120015_ 4محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00يك شنبه : (ت)درسواحد جوان وحیدمختلط2تفسیر موضوعي قرآن27

2851120015_ 11محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00دو شنبه : (ت)درسعبادی مهدیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن28

2861120015_ 8محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00دو شنبه : (ت)درسعبادی مهدیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن29

2871120015_ 4محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00سه شنبه : (ت)درسسید وكیلي سید هادیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن30

2881120015_ 4كالس ;محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00سه شنبه : (ت)درسسید وكیلي سید هادیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن31

2891120015_ 5محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ09:00-07:30چهار شنبه : (ت)درسهاشم نژاد حسینمختلط2تفسیر موضوعي قرآن32

2901120015_ 5محل برگزاری پرديس مركزی دانشکده فني كالس 12:30-11:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:30-09:00چهار شنبه : (ت)درسهاشم نژاد حسینمختلط2تفسیر موضوعي قرآن33

2911120015_ 5پرديس ابوريحان كالس : محل برگزاری كالس ها16:00-14:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسصفری ولي الهمختلط2تفسیر موضوعي قرآن34

2921120015_ 4پرديس ابوريحان كالس: محل برگزاری كالس ها16:00-14:00:  ساعت1398.10.25: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسسبزعلي مصطفيمختلط2تفسیر موضوعي قرآن35

2931120015_ پرديس دانشکده كشاورزی: محل برگزاری كالس ها17:30-15:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درسعسکری محمدرضازن2تفسیر موضوعي قرآن36

2941120015_ پرديس دانشکده كشاورزی: محل برگزاری كالس ها17:30-15:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ17:30-15:30سه شنبه : (ت)درسعسکری محمدرضامرد2تفسیر موضوعي قرآن37

2951120015_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30شنبه : (ت)درسقضائي محمدرضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن38

2961120015_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درسآرمیون محمد رضامختلط2تفسیر موضوعي قرآن39

2971120015_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:30يك شنبه : (ت)درسشورگشتي حمیدهمختلط2تفسیر موضوعي قرآن40

2981120015_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسشورگشتي حمیدهمختلط2تفسیر موضوعي قرآن41



2991120015_ دانشکده فني فومن: محل تشکیل كالسها15:00-13:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسشفیعي نصرالهمختلط2تفسیر موضوعي قرآن42

3001120015_ دانشکده فني فومن: محل تشکیل كالسها15:00-13:30:  ساعت1398.11.02: تاريخ17:00-15:30شنبه : (ت)درسشفیعي نصرالهمختلط2تفسیر موضوعي قرآن43

3011120015_ محل تشکیل كالس ها پرديس كیش11:30-09:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسعلیدادی سلیماني حسنمختلط2تفسیر موضوعي قرآن44

3021120015_ محل تشکیل كالس دانشکده فیزيك10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ17:30-15:30يك شنبه : (ت)درسحسیني میالني سید مهدیمختلط2تفسیر موضوعي قرآن45

3031120015_ محل برگزاری دانشکده مديريت12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ14:00-12:30يك شنبه : (ت)درس00 00مختلط2تفسیر موضوعي قرآن46

3041120016_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:30يك شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيمختلط2تفسیر موضوعي نهج البالغه02

3051120016_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسرحماني نژاد مجیدمختلط2تفسیر موضوعي نهج البالغه03

3061120016_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:30يك شنبه : (ت)درسپوررستمي حامدمختلط2تفسیر موضوعي نهج البالغه04

3071120016_ پرديس فارابي دانشگاه تهران: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسپوررستمي حامدمختلط2تفسیر موضوعي نهج البالغه05

3081120016_ محل برگزاری دانشکده پرديس علوم12:00-10:00:  ساعت1398.10.21: تاريخ12:00-10:00چهار شنبه : (ت)درساسالمي هادیمختلط2تفسیر موضوعي نهج البالغه20

3091120019_ محل تشکیل كالس دانشکده اقتصاد10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:45-09:30چهار شنبه : (ت)درسوحید رضامرد2دانش خانواده و جمعیت01

3101120019_ خواهران/كارشناسي/ترم يك12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت02

3111120019_ خواهران/كارشناسي/3برنامه ترم 12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت03

3121120019_ خواهران/كارشناسي/برنامه ترم سوم12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت04

3131120019_ برادران/كارشناسي/ترم يك12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت05

3141120019_ برادران/كارشناسي/3برنامه ترم 12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت06

3151120019_ برادران/كارشناسي/3برنامه ترم 12:30-10:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت07

3161120019_ 205روانشناسي و علوم تربیتي كالس : محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسخلیلي عذرازن2دانش خانواده و جمعیت08

3171120019_ 204روانشناسي و علوم تربیتي كالس : محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00چهار شنبه : (ت)درسوحید رضامرد2دانش خانواده و جمعیت09

3181120019_ دانشکده مديريت: محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ14:00-12:30چهار شنبه : (ت)درسمحمودی سید محمدرضامرد2دانش خانواده و جمعیت10

3191120019_ دانشکده مديريت: محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ14:00-12:30چهار شنبه : (ت)درسموسوی زهره ساداتزن2دانش خانواده و جمعیت11

3201120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعابديني مطهرهزن2دانش خانواده و جمعیت12
تاريخ و /دانشکده الهیات و معا رف اسالمي: محل تشکییل كالسها 

تمدن و ملل اسالمي

3211120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت13
علوم قران /دانشکده الهیات ومعارف اسالمي: محل تشکیل كالسها 

و حديث

3221120019_ دانشکده ادبیات و علوم انساني: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسنیاز آزادهزن2دانش خانواده و جمعیت14

3231120019_ دانشکده ادبیات و علوم انساني: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درساحمدزاده محمدحسینمرد2دانش خانواده و جمعیت15

3241120019_ دانشکده ادبیات و علوم انساني: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسنیاز آزادهزن2دانش خانواده و جمعیت16



3251120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت17
رشته /دانشکده الهیات و معارف اسالمي: محل تشکییل كالسها 

فقه و مباني حقوق اسالمي

3261120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت18
رشته /دانشکده الهیات و معارف اسالمي: محل تشکیل كالسها 

علوم و قران و حديث

3271120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت19
تاريخ و . دانشکده الهیات و معارف اسالمي: محل تشکییل كالسها 

تمدن و ملل اسالمي

3281120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت20
فقه و /دانشکده الهیات و معارف اسالمي: محل تشکییل كالسها 

مباني حقوق اسالمي

3291120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسرضازاده عسگری زهرازن2دانش خانواده و جمعیت21
ساختمان /دانشکده پرديس هنرهای زيبا: محل تشکییل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

3301120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ10:00-08:00شنبه : (ت)درسمرادی منصورمرد2دانش خانواده و جمعیت22
ساختمان /دانشکده پرديس هنرهای زيبا: محل تشکییل كالسها 

دانشکده موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

3311120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسرضازاده عسگری زهرازن2دانش خانواده و جمعیت23
ساختمان دانشکده /دانشکده هنرهای زيبا: محل تشکیل كالسها 

موسیقي و هنرهای نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

3321120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ12:00-10:00شنبه : (ت)درسمرادی منصورمرد2دانش خانواده و جمعیت24
ساختمان دانشکده موسیقي و هنرهای /پرديس هنرهای زيبا

نمايشي واقع در خیابان ايتالیا

3331120019_ 316:  مکان17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت25 دانشکده حقوق: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ

3341120019_ 304:  مکان17:00-15:00چهار شنبه : (ت)درسمحمودی سید محمدرضامرد2دانش خانواده و جمعیت26 دانشکده حقوق: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ

3351120019_ دانشکده علوم اجتماعي: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ16:00-14:00شنبه : (ت)درسگل محمدی جعفرمرد2دانش خانواده و جمعیت29

3361120019_ دانشکده پرديس علوم: محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسجهازی بغدادآبادی زيبازن2دانش خانواده و جمعیت30

3371120019_ دانشکده پرديس علوم: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسجهازی بغدادآبادی زيبازن2دانش خانواده و جمعیت31

3381120019_ پرديس علوم/ دانشکده: محل تشکییل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسريحاني سعیدمرد2دانش خانواده و جمعیت32

3391120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسخلیلي عذرازن2دانش خانواده و جمعیت33
پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

11كالس 
3401120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درسخلیلي عذرازن2دانش خانواده و جمعیت34

پرديس مركزی دانشده های /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

8كالس -فني
3411120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ09:00-07:30يك شنبه : (ت)درسسیدقريشي ماريهزن2دانش خانواده و جمعیت35

پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

3كالس 
3421120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00شنبه : (ت)درسغفاری جوادمرد2دانش خانواده و جمعیت36

پرديس مركزی دانشده های /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

6كالس -فني
3431120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00شنبه : (ت)درسغفاری جوادمرد2دانش خانواده و جمعیت37

پرديس مركزی دانشده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

6كالس 
3441120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ09:00-07:30يك شنبه : (ت)درسجاللي شیجاني جمشیدمرد2دانش خانواده و جمعیت38

پرديس مركزی دانشده های /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

6كالس - فني
3451120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ15:30-14:00سه شنبه : (ت)درسفاضلي قادرمرد2دانش خانواده و جمعیت39

پرديس مركزی دانشده های /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

3كالس -فني
3461120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.26: تاريخ17:30-16:00سه شنبه : (ت)درسفاضلي قادرمرد2دانش خانواده و جمعیت40

پرديس مركزی دانشده های /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

3كالس -فني



3471120019_ 16:00-14:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسقاسمي نور زهرازن2دانش خانواده و جمعیت41
 مجاز برای 5ابوريحان كالس /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

 3921كارشناسي پیوسته گروه مهندسي آبیاری مهندسي اب از 

 3921 و مجاز برای گروه علوم زراعي و اصالح نباتات از 3961تا 

3481120019_ 16:00-14:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ15:00-13:00شنبه : (ت)درسسبزعلي مصطفيمرد2دانش خانواده و جمعیت42
- 6كالس - پرديس ابوريحان/دانشکده : محل تشکیل كالسها 

 و علوم 3961 تا 3921مجاز برای مهنذسي ابیاری ترم ورود 

3971 تا 3921زراعي و اصالح نباتات نروم 

3491120019_ 16:00-14:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسقاسمي نور زهرازن2دانش خانواده و جمعیت43
مجاز برای كارشناسي پیوسته اموزش باغباني - 2ابوريحان كالس 

 و آموزش فناوری صنايع غذايي از 3961 تا 3921ترم ورود از 

3951 تا 3921
3501120019_ 3971 قبل از ترم 4ابوريحان كالس 16:00-14:00:  ساعت1398.10.22: تاريخ17:00-15:00شنبه : (ت)درسسبزعلي مصطفيمرد2دانش خانواده و جمعیت44

3511120019_ پرديس كشاورزی و منابع طبیعي/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:30-13:30:  ساعت1398.10.25: تاريخ15:00-13:30چهار شنبه : (ت)درسفرقدان فاطمهزن2دانش خانواده و جمعیت45

3521120019_ كشاورزی و منابع طبیعي/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:00-13:30:  ساعت1398.10.25: تاريخ15:30-13:30چهار شنبه : (ت)درسشفازاده احمدمرد2دانش خانواده و جمعیت46

3531120019_ پرديس فني كاسپین/دانشکده : محل تشکیل كالسها 15:30-13:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ16:30-15:00سه شنبه : (ت)درسموسوی جعفرآبادی سیدعليزن2دانش خانواده و جمعیت47

3541120019_ 15:30-13:30:  ساعت1398.10.29: تاريخ18:00-16:30سه شنبه : (ت)درسموسوی جعفرآبادی سیدعليمرد2دانش خانواده و جمعیت48
پرديس دانشکده های فني /دانشکده : محل تشکیل كالسها 

كاسپین
3551120019_ دانشکده زبانهای خارجي: محل تشکیل كالسها15:30-13:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درسعلیزاده مريمزن2دانش خانواده و جمعیت49

3561120019_ دانشکده زبانهای خارجي: محل تشکیل كالسها15:00-13:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ15:30-13:30سه شنبه : (ت)درساسماعیلي عليمرد2دانش خانواده و جمعیت50

3571120019_ 15:30-13:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ11:00-09:30چهار شنبه : (ت)درسرنجبر چوبه زهرازن2دانش خانواده و جمعیت51
 95 و 94وروديهي /محل تشکیل كالسها دانشکده فني فومن

رشته های مهندسي شیمي و صنايع و نفت و كامپیوتر فومن

3581120019_ 15:30-13:30:  ساعت1398.11.01: تاريخ12:30-11:00چهار شنبه : (ت)درسپور عیسي چافجیری حمیدمرد2دانش خانواده و جمعیت52
 95 و 94وروديهي /محل تشکیل كالسها دانشکده فني فومن

رشته های مهندسي شیمي و صنايع و نفت و كامپیوتر فومن

3591120019_ پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ12:30-10:30يك شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيزن2دانش خانواده و جمعیت53

3601120019_ پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها12:00-10:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درسصفايي وش سعیدمرد2دانش خانواده و جمعیت54

3611120019_ پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ12:30-10:30يك شنبه : (ت)درسجناني عليمرد2دانش خانواده و جمعیت55

3621120019_ پرديس فارابي: محل تشکیل كالسها10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ16:00-14:00يك شنبه : (ت)درساساتید گروه آموزشيزن2دانش خانواده و جمعیت56

3631120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ12:00-10:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت57
رشته علوم و /الهیات و معارف اسالمي : محل تشکیل كالسها 

قران و حديث
3641120019_ رشته فقه و مباني حقوق اسالمي/الهیات : محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ15:00-13:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت58

3651120019_ رشته اديان و عرفان/دانشکده الهیات و معارف اسالمي : محل تشکیل كالسها 10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزتي وظیفه خواه مرضیهزن2دانش خانواده و جمعیت59

3661120019_ 10:00-08:00:  ساعت1398.10.19: تاريخ10:00-08:00سه شنبه : (ت)درسعزيزيان غروی علیرضامرد2دانش خانواده و جمعیت60
اديان و /الهیات و معارف اسالمي:محل تشکیل كالسها 

تاريخ و تمدن و ملل اسالمي/عرفان


