
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

11

بسمه تعالی

9:52:49 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي الهیات و معارف اسلمي

10271166399495تاریخ کلم اسلمی )1( چهارشنبه 09:45 تا 11:15 سیدهاشم گلستانی1 

10271612729491کلم اسلمی 1 کارگاه رایانه علوم انسانی و پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مرضا شمشیری2 

حقوق

10271612739492کلم اسلمی )2( چهارشنبه 08:00 تا 09:30 سیدهاشم گلستانی3 

10271612749493کلم اسلمی )3( کلس 53چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مهدی دهباشی4 

10271612759494کلم اسلمی )4( علوم انسانی و حقوقچهارشنبه 15:00 تا 17:00 مهدی دهباشی5 

21751400659406فقه استدللی 2 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 سیامک بهارلوئی6 

21751400669402فقه استدللی 3 کلس 58چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سیامک بهارلوئی7 

21751400669409فقه استدللی 3 پنج شنبه 11:00 تا 13:00 سیامک بهارلوئی8 

21751400829403فقه تطبیقی کلس 57چهارشنبه 17:00 تا 19:00 جواد پنجه پور9 

21751400829408فقه تطبیقی احمدرضا رفیعی 10 

فروشانی

شنبه 16:00 تا 18:00 

21751422549407قواعد فقه 1 احمدرضا رفیعی 11 

فروشانی

شنبه 14:00 تا 16:00 

21751433879405مباحث اصول 1 پنج شنبه 16:00 تا 20:00 هرمز اسدی کوه باد12 

21751433909401مباحث اصول 3 احمدرضا رفیعی 13 

فروشانی

کلس 57چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

21751433909410مباحث اصول 3 شنبه 18:00 تا 20:00 هرمز اسدی کوه باد14 

21751853349400پایان نامه  15

مباحث عمده کلمی در فرق 

اسلمی
27131435719394 کلس 59چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مهدی دهباشی16 

31221010199393ادیان هند و بودایی کارگاه رایانه علوم انسانی و چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مرضا شمشیری17 

حقوق

56541067569432اعجاز قرآن کریم کلس 53چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ماجد نجاریان18 

56541194179431تفسیر استدللی قرآن کریم کلس 65پنج شنبه 08:00 تا 10:00 رضا سعادت نیا19 

56541222499435جوامع حدیثی کلس 58چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مهدی حبیب الهی20 

56541388449434علم رجال تطبیقی کلس 57چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مهدی حبیب الهی21 

56541544509433نقدوتحقیق مکاتب تفسیری کلس 57چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سهیل پرستگاری22 

70000006029440رساله )2 واحد(  23

70000006069441رساله )6 واحد(  24

70000006089421رساله )8 واحد(  25

700000061894340رساله )18 واحد(  26

70000006209402رساله )20 واحد(  27

70000021669391زبان تخصصی پیشرفته کلس 59چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مهدی دهباشی28 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
70000021709392 اتاق سمینار علوم انسانی و چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا شمشیری29 

حقوق

9999999919436آزمون جامع  30

پايان گزارش


