
تاریخ امتحانظرفيتاساتيدزمان و مکان کالسگروهواحدعنوان درسشماره درسرديف

۲۲۱آشنايي با هنر در تاريخ ۱۱۶۰۱۳۱۰۰۴
سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-چهار شنبه

۹۰۷)
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)اعظم بهلول

۲۱۶۰۱۳۱۰۰۸
مباني هنرهاي 

۲تجسمي 
۲۱

 هنر ۴مباني )۱۳:۰۰:۱۷:۰۰-سه شنبه

*۹۰۴*)
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۵(۱۰۰%)مريم اکبري

۳۱۶۰۱۳۱۰۰۸
مباني هنرهاي 

۲تجسمي 
۲۲

 هنر ۴مباني )۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه

*۹۰۴*)
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۵(۱۰۰%)مريم اکبري

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)ايوب پشتوار(كارگاه عكاسي)۱۳:۰۰:۱۷:۰۰-يک شنبه۱۲۱عكاسي ۴۱۶۰۱۳۱۰۱۳

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)ايوب پشتوار(كارگاه عكاسي)۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-يک شنبه۱۲۲عكاسي ۵۱۶۰۱۳۱۰۱۳

(۹۰۱* هنر ۱مباني )۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-يک شنبه۱۳۱كارگاه طراحي سنتي ۶۱۶۰۱۳۱۰۲۲
هللا مينائيان 

(۱۰۰%)قدرت
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۳

(۹۰۱* هنر ۱مباني )۱۳:۰۰:۱۷:۰۰-يک شنبه۱۳۲كارگاه طراحي سنتي ۷۱۶۰۱۳۱۰۲۲
هللا مينائيان 

(۱۰۰%)قدرت
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۳۱علوم الياف و آزمايشگاه۸۱۶۰۱۳۱۰۲۸
سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-شنبه

...(آز شيمي )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه*(۹۰۸

زهرا طادي 

(۱۰۰%)بني
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۳۲علوم الياف و آزمايشگاه۹۱۶۰۱۳۱۰۲۸

محل سمينار وپايان )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-دو شنبه

آز شيمي )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-دو شنبه*(نامه ها

...)

۱۲۱۳۹۵/۰۳/۱۶(۱۰۰%)مجيد طهراني

۱۳۱كارگاه رنگرزي سنتي ۱۰۱۶۰۱۳۱۰۳۲
كارگاه رنگرزي )۰۹:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه

(سنتي

مقداد کمالي 

(۱۰۰%)مقدم
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۱۳۲كارگاه رنگرزي سنتي ۱۱۱۶۰۱۳۱۰۳۲
كارگاه رنگرزي )۱۳:۰۰:۱۷:۰۰-سه شنبه

(سنتي

مقداد کمالي 

(۱۰۰%)مقدم
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۸

۱۲۱۶۰۱۳۱۰۳۷
كارگاه رنگرزي شيميائي 

۲
۳۱

كارگاه رنگرزي )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه

محل )۱۵:۰۰:۱۷:۰۰-يک شنبه*(شيمياي

(سمينار وپايان نامه ها

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۳(۱۰۰%)مجيد طهراني

(۹۰۱* هنر ۱مباني )۰۸:۰۰:۱۶:۰۰-دو شنبه۱۳۱كارگاه طراحي قالي ۱۳۱۶۰۱۳۱۰۴۴
هللا مينائيان 

(۱۰۰%)قدرت
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۳

(۹۰۱* هنر ۱مباني )۱۰:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه۱۳۲كارگاه طراحي قالي ۱۴۱۶۰۱۳۱۰۴۴
اسماعيل کمالي 

(۱۰۰%)دهکردي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۵۱۶۰۱۳۱۰۵۱
شناخت انواع مختلف 

۱نقوش قالي ايران 
۳۱

سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-چهار شنبه

۹۰۷)

محمدعلي 

(۱۰۰%)اسپناني
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۲۳۱كارگاه بافت قالي ۱۶۱۶۰۱۳۱۰۶۷
كارگاه بافت فرش )۱۰:۰۰:۱۸:۰۰-چهار شنبه

۱)

مريم شيرواني فيل 

(۱۰۰%)آبادي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)افسانه قاني(۱كارگاه بافت فرش )۱۰:۰۰:۱۸:۰۰-يک شنبه۲۳۲كارگاه بافت قالي ۱۷۱۶۰۱۳۱۰۶۷

۱۸۱۶۰۱۳۱۰۸۰
آشنايي با بافته هاي 

سنتي ايران
(۹۰۷سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه۲۱

محمدعلي 

(۱۰۰%)اسپناني
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶محسن بهرامی نيا(۹۰۷سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-شنبه۲۲۱هنر و تمدن اسالمي۱۹۱۶۰۱۳۱۰۸۵

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۸(۱۰۰%)احسان زارعي(سايت کامپيوتر)۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-سه شنبه۲۱آشنايي با كامپيوتر۲۰۱۶۰۱۳۱۰۹۰

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۸(۱۰۰%)احسان زارعي(سايت کامپيوتر)۱۳:۰۰:۱۶:۰۰-سه شنبه۲۲آشنايي با كامپيوتر۲۱۱۶۰۱۳۱۰۹۰

۲۱طراحي گليم۲۲۱۶۰۱۳۱۰۹۸
* ۹۱۶*کارگاه )۱۰:۰۰:۱۷:۰۰-يک شنبه

(طراحي سنتي

محمدعلي 

(۱۰۰%)اسپناني
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۲۲طراحي گليم۲۳۱۶۰۱۳۱۰۹۸
 هنر ۱مباني )۱۰:۰۰:۱۷:۰۰-چهار شنبه

*۹۰۱)

زهرا شمس 

(۱۰۰%)کراني
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۹(۱۰۰%)محسن دادوند(۱كارگاه مرمت قالي )۱۰:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه۱۳۱حفاظت و مرمت فرش۲۴۱۶۰۱۳۱۱۰۵

(۱كارگاه مرمت قالي )۰۸:۰۰:۱۶:۰۰-دو شنبه۱۳۲حفاظت و مرمت فرش۲۵۱۶۰۱۳۱۱۰۵
سيدحسين 

(۱۰۰%)سجاديه
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۵(۱۰۰%)عاطفه حيدري(۹۰۷سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-دو شنبه۲۱تاريخ فرش جهان۲۶۱۶۰۱۳۱۱۰۹

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)خديجه طاهري(۹۰۸سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-دو شنبه۲۱موزه داري فرش۲۷۱۶۰۱۳۱۱۱۱

(۹۰۸سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه۲۱مديريت توليد فرش۲۸۱۶۰۱۳۱۱۱۳
غالمرضا 

(۱۰۰%)زيالبي
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۱۳۹۴- ليست کالسهای بخش فرش نيمسال دوم 



(۹۰۸سمعي بصري )۱۵:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه۲۱ارزيابي و ارزشيابي فرش۲۹۱۶۰۱۳۱۱۱۶
غالمرضا 

(۱۰۰%)زيالبي
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۹

(۹۰۲*  هنر ۲مباني)۰۸:۰۰:۱۶:۰۰-يک شنبه۳۳۱طراحي فرش ۳۰۱۶۰۱۳۱۱۱۸
حميدرضا آتش 

(۱۰۰%)طينت
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۲۲۱نگارگري ۳۱۱۶۰۱۳۱۱۲۱
* ۹۱۶*کارگاه )۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه

(طراحي سنتي

اسماعيل کمالي 

(۱۰۰%)دهکردي
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۳

(۹۰۷سمعي بصري )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-دو شنبه۲۱مباني رنگ در فرش ايران۳۲۱۶۰۱۳۱۱۲۳
محمدعلي 

(۱۰۰%)اسپناني
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)خديجه طاهري(*۹۱۳*كالس )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-دو شنبه۲۱زبان تخصصي۳۳۱۶۰۱۳۱۱۲۴

۳۳۱بافت فرش ۳۴۱۶۰۱۳۱۱۲۸
كارگاه بافت فرش )۰۸:۰۰:۱۶:۰۰-سه شنبه

۱)

علي آقا كابلي 

(۱۰۰%)سيد
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۳۳۱حفاظت و مرمت فرش ۳۵۱۶۰۱۳۱۱۳۰
كارگاه مرمت قالي )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-يک شنبه

۲)

سيدحسين 

(۱۰۰%)سجاديه
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۳۶۱۶۰۱۳۱۱۳۶
شيمي تجزيه و 

آزمايشگاه
۳۱

كارگاه رنگرزي )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-سه شنبه

محل )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه*(شيمياي

(سمينار وپايان نامه ها

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۶(۱۰۰%)حسن محمدي

۲۱تكنولوژي مواد رنگرزي۳۷۱۶۰۱۳۱۱۳۷

كارگاه رنگرزي )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-سه شنبه

محل )۱۵:۰۰:۱۶:۰۰-سه شنبه*(شيمياي

(سمينار وپايان نامه ها

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۸(۱۰۰%)حسن محمدي

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)عاطفه حيدري(۹۰۷سمعي بصري )۱۵:۰۰:۱۷:۰۰-دو شنبه۲۱مردم شناسي۳۸۱۶۰۱۳۱۱۴۳
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۱۱۶۰۲۳۱۰۰۱
مباني هنرهاي 

۲تجسمي 
۳۱

 هنر ۴مباني )۱۰:۰۰:۱۶:۰۰-چهار شنبه

*۹۰۴*)
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۶(۱۰۰%)احسان زارعي

۲۱۶۰۲۳۱۰۰۱
مباني هنرهاي 

۲تجسمي 
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۶(۱۰۰%)بهاره براتي(۹۰۱* هنر ۱مباني )۰۸:۰۰:۱۴:۰۰-سه شنبه۳۲

۲۳۱كارگاه طراحي پايه ۳۱۶۰۲۳۱۰۰۳
كارگاه طراحي پايه )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-سه شنبه

۲)

حسين 

(۱۰۰%)ابراهيمي
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۲۳۲كارگاه طراحي پايه ۴۱۶۰۲۳۱۰۰۳
كارگاه طراحي پايه )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-يک شنبه

۲)
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۲(۱۰۰%)احسان زارعي

(كارگاه عكاسي)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-دو شنبه۲۲۱كارگاه عكاسي پايه ۵۱۶۰۲۳۱۰۰۵
اسماعيل موسوي 

(۱۰۰%)سيد
۱۵۱۳۹۵/۰۴/۱۹

(كارگاه عكاسي)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-سه شنبه۲۲۲كارگاه عكاسي پايه ۶۱۶۰۲۳۱۰۰۵
اسماعيل موسوي 

(۱۰۰%)سيد
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)ايوب پشتوار(كارگاه عكاسي)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه۲۲۳كارگاه عكاسي پايه ۷۱۶۰۲۳۱۰۰۵

۸۱۶۰۲۳۱۰۰۶
- كارگاه مجسمه سازي 

حجم سازي
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)مريم قاسمي(كارگاه سفال عمومي)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه۲۱

۹۱۶۰۲۳۱۰۰۶
- كارگاه مجسمه سازي 

حجم سازي
۲۲

كارگاه سفال )۱۰:۰۰:۱۷:۰۰-چهار شنبه

(عمومي
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)بهاره براتي

۱۰۱۶۰۲۳۱۰۰۷
طبيعت و - انسان 

۱طراحي 
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)بهاره براتي(۹۰۷سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-يک شنبه۳۱

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۴(۱۰۰%)مريم قاسمي(۹۰۷سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه۲۲۱هنر و تمدن اسالمي ۱۱۱۶۰۲۳۱۰۰۹

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)اعظم بهلول(۹۰۸سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-دو شنبه۲۲۱آشنايي با هنر در تاريخ ۱۲۱۶۰۲۳۱۰۱۱

۱۳۱۶۰۲۳۱۰۱۴
هندسه نقوش در صنايع 

۲دستي ايران 
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶(۱۰۰%)فرانك كبيري(*۹۰۴* هنر ۴مباني )۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-دو شنبه۲۱

۱۴۱۶۰۲۳۱۰۱۴
هندسه نقوش در صنايع 

۲دستي ايران 
(۹۰۲*  هنر ۲مباني)۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-دو شنبه۲۲

محمدعلي 

(۱۰۰%)اسپناني
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۵۱۶۰۲۳۱۰۱۶
تحقيق در صنايع دستي 

۲ايران 
۲۱

محل سمينار وپايان )۱۳:۰۰:۱۶:۰۰-دو شنبه

(نامه ها

حسين 

(۱۰۰%)ابراهيمي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۶۱۶۰۲۳۱۰۱۶
تحقيق در صنايع دستي 

۲ايران 
۲۲

محل سمينار وپايان )۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-يک شنبه

(نامه ها

حسين 

(۱۰۰%)ابراهيمي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۷۱۶۰۲۳۱۰۱۷
مرمت و نگهداري آثار 

۱هنري 
۳۱

كارگاه مرمت اشياء )۱۳:۰۰:۱۷:۰۰-سه شنبه

(هنري

زهره 

(۱۰۰%)شاهوردي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۸۱۶۰۲۳۱۰۱۷
مرمت و نگهداري آثار 

۱هنري 
۳۲

كارگاه مرمت اشياء )۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه

(هنري

زهره 

(۱۰۰%)شاهوردي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۳۹۴- ليست کالسهای بخش صنايع دستي نيمسال دوم 



۱۹۱۶۰۲۳۱۰۲۱
طرح اشياء در تمدن 

اسالمي
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)اعظم بهلول(۹۰۸سمعي بصري )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه۲۱

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۳۰الهه امينيان(۲كارگاه بافت فرش )۰۸:۰۰:۱۷:۰۰-يک شنبه۱۴۱كارگاه صنايع دستي ۲۰۱۶۰۲۳۱۰۲۴

۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶الهه امينيان(۲كارگاه بافت فرش )۰۸:۰۰:۱۷:۰۰-شنبه۱۴۲كارگاه صنايع دستي ۲۱۱۶۰۲۳۱۰۲۴

۲۲۱۶۰۲۳۱۰۲۵
 ۲گارگاه صنايع دستي 

طراحي سنتي
۳۱

كارگاه تخصصي )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-دو شنبه

(نگارگري
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۱۶(۱۰۰%)افسانه قاني

۲۳۱۶۰۲۳۱۰۲۵
 ۲گارگاه صنايع دستي 

طراحي سنتي
(۹۰۲*  هنر ۲مباني)۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-سه شنبه۳۲

زهرا شمس 

(۱۰۰%)کراني
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۲۴۱۶۰۲۳۱۰۲۶
 ۳گارگاه صنايع دستي 

رنگرزي سنتي
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۱۶(۱۰۰%)مجيد طهراني(كارگاه رنگرزي سنتي)۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه۳۱

۲۵۱۶۰۲۳۱۰۲۷
 ۴كارگاه صنايع دستي 

آبگينه
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲(۱۰۰%)بهاره براتي(كارگاه آبگينه)۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه۳۱

۲۶۱۶۰۲۳۱۰۲۷
 ۴كارگاه صنايع دستي 

آبگينه
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲راضيه معتمدی(كارگاه آبگينه)۰۹:۰۰:۱۸:۰۰-دو شنبه۳۲

۲۷۱۶۰۲۳۱۰۲۸
 ۵كارگاه صنايع دستي 

سفال و كاشي
۳۱

كارگاه سفال )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-سه شنبه

(تخصصي
۱۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲(۱۰۰%)مريم قاسمي

۲۸۱۶۰۲۳۱۰۲۹
 ۶كارگاه صنايع دستي 

نگارگري
۳۱

كارگاه تخصصي )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه

(نگارگري
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۵(۱۰۰%)اعظم بهلول

۲۹۱۶۰۲۳۱۰۳۰
 ۷گارگاه صنايع دستي 

بافت
۵۱

كارگاه بافت فرش )۱۰:۰۰:۱۸:۰۰-دو شنبه

كارگاه بافت )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-چهار شنبه*(۱

(۲فرش 

 (۵۵%)محسن دادوند

مريم شيرواني فيل 

(۴۵%)آبادي

۱۵۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۳۰۱۶۰۲۳۱۰۳۱
 ۸گارگاه صنايع دستي 

چوب
۴۱

چهار *(كارگاه چوب)۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه

(كارگاه چوب)۰۸:۰۰:۱۷:۰۰-شنبه

فاطمه 

(۱۰۰%)مسيبي
۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۳۱۱۶۰۲۳۱۰۳۲
 ۹گارگاه صنايع دستي 

فلز
۴۱

يک *(كارگاه فلز عمومي)۰۸:۰۰:۱۷:۰۰-شنبه

(كارگاه فلز عمومي)۰۸:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه

 (۶۶%)سهيال احمدي

مهدي بختيار قلعه 

(۳۴%)تكي

۱۲۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۳۲۱۶۰۲۳۱۰۳۴
كارگاه تخصصي صنايع 

۲دستي 
۶۱

كارگاه فلز )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه

كارگاه )۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-يک شنبه*(تخصصي

(فلز تخصصي

 (۵۰%)حسن نيساني

(۵۰%)راضيه شيراني
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۳۳۱۶۰۲۳۱۰۳۴
كارگاه تخصصي صنايع 

۲دستي 
۶۲

-دو شنبه*(كارگاه چوب)۰۸:۰۰:۱۸:۰۰-شنبه

(كارگاه چوب)۰۸:۰۰:۱۸:۰۰

 (۵۰%)جواد شريفي

(۵۰%)هوشنگ فتحي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۳۴۱۶۰۲۳۱۰۳۶
آشنايي با رشته هاي 

هنري معاصر
۲۱

سمعي بصري )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-چهار شنبه

۹۰۸)
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۴(۱۰۰%)مريم قاسمي

۳۵۱۶۰۲۳۱۰۴۳
كارگاه مواد و روشهاي 

۳ساخت 
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)حسن نيساني(كارگاه فلز تخصصي)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-دو شنبه۲۱

۳۶۱۶۰۲۳۱۰۴۳
كارگاه مواد و روشهاي 

۳ساخت 
(كارگاه چوب)۰۸:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه۲۲

فاطمه 

(۱۰۰%)مسيبي
۱۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹

تاریخ امتحانظرفيتاساتيدزمان و مکان کالسگروهواحدعنوان درسشماره درسرديف

(*۹۱۲*كالس )۱۳:۰۰:۱۶:۰۰-شنبه۳۱ صرف ونحو۲ادبيات عرب ۱۱۷۰۱۳۱۰۰۷
سميه حيدري 

(۱۰۰%)سورشجاني
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۲۱۷۰۱۳۱۰۰۹
 علوم ۴ادبيات عرب 

بالغت
(*۹۱۳*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-شنبه۲۱

پروانه صالحي 

(۱۰۰%)فارساني
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۱۸(۱۰۰%)عزيزهللا مولوي(*۹۱۲*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه۲۳۱منطق ۳۱۷۰۱۳۱۰۱۱

۱۳۱فلسفه اسالمي ۴۱۷۰۱۳۱۰۱۲
يک *(*۹۱۱*كالس )۰۹:۰۰:۱۰:۰۰-يک شنبه

(*۹۱۱*كالس )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۷(۱۰۰%)امرهللا معين

۰۱۳۹۵/۰۳/۱۹(۱۰۰%)عزيزهللا مولوي(*۹۱۱*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه۲۲۱كالم ۵۱۷۰۱۳۱۰۱۵

۴۰۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)عزيزهللا مولوي( *۹۱۴*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-يک شنبه۲۲۱تفسير قرآن ۶۱۷۰۱۳۱۰۱۸

( *۹۱۴*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-دو شنبه۲۱علوم قرآن۷۱۷۰۱۳۱۰۱۹
صديقه مهربان 

(۱۰۰%)شلمزاري
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۴(۱۰۰%)گيتي محمدي(*۹۱۲*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-يک شنبه۱۲۱زبان تخصصي ۸۱۷۰۱۳۱۰۲۰

(*۹۱۳*كالس )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه۱۲۱تاريخ تحليلي اسالم ۹۱۷۰۱۳۱۰۲۲
طوبي محبي 

(۱۰۰%)اشکفتکي
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۳۹۴- ليست کالسهای بخش الهيات و فقه و حقوق نيمسال دوم 



(*۹۱۱*كالس )۰۸:۰۰:۱۱:۰۰-دو شنبه۲۳۱اصول فقه ۱۰۱۷۰۱۳۱۰۲۷
معصومه غيبي 

(۱۰۰%)سيده
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۴۳۱اصول فقه ۱۱۱۷۰۱۳۱۰۲۹
سه *(*۹۱۳*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-دو شنبه

(*۹۱۳*كالس )۱۳:۰۰:۱۴:۰۰-شنبه

عباسعلي 

(۱۰۰%)صالحي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۲۳۱فقه۱۲۱۷۰۱۳۱۰۳۲
سه *(*۹۱۳*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-يک شنبه

(*۹۱۳*كالس )۱۴:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه

عباسعلي 

(۱۰۰%)صالحي
۴۰۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۳۳۱فقه۱۳۱۷۰۱۳۱۰۳۳
يک *(*۹۱۱*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-شنبه

(*۹۱۱*كالس )۱۵:۰۰:۱۶:۰۰-شنبه

سجاد شهباز 

(۱۰۰%)قهفرخي
۴۰۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۵۳۱فقه۱۴۱۷۰۱۳۱۰۳۵
دو *(*۹۱۳*كالس )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-شنبه

(*۹۱۳*كالس )۱۱:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه

عباسعلي 

(۱۰۰%)صالحي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۶۳۱فقه۱۵۱۷۰۱۳۱۰۳۶
سه *(*۹۱۲*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه

(*۹۱۲*كالس )۱۳:۰۰:۱۴:۰۰-شنبه

سجاد شهباز 

(۱۰۰%)قهفرخي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۷۳۱فقه۱۶۱۷۰۱۳۱۰۳۷
دو *(*۹۱۲*كالس )۱۵:۰۰:۱۶:۰۰-يک شنبه

(*۹۱۲*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-شنبه

سجاد شهباز 

(۱۰۰%)قهفرخي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۶

(*۹۱۳*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-يک شنبه۲۱فقه تطبيقي۱۷۱۷۰۱۳۱۰۴۰
عباسعلي 

(۱۰۰%)صالحي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۱۹

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)جواد محمودي(*۹۱۱*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-سه شنبه۲۱حقوق اساسي۱۸۱۷۰۱۳۱۰۴۲

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۳۰(۱۰۰%)جواد محمودي(*۹۱۱*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه۲۲حقوق اساسي۱۹۱۷۰۱۳۱۰۴۲

(*۹۱۳*كالس )۱۰:۰۰:۱۲:۰۰-سه شنبه۲۲۱حقوق مدني ۲۰۱۷۰۱۳۱۰۴۴
عباسعلي 

(۱۰۰%)صالحي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۲۱۱۷۰۱۳۱۰۴۹
حقوق بين الملل 

عمومي
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۵(۱۰۰%)گيتي محمدي(*۹۱۲*كالس )۱۳:۰۰:۱۵:۰۰-يک شنبه۲۱

۲۲۱۷۰۱۳۱۰۵۱
حقوق جزاي اختصاصي 

۱
(*۹۱۱*كالس )۱۴:۰۰:۱۶:۰۰-سه شنبه۲۱

ابراهيم كياني 

(۱۰۰%)هرچگاني
۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۹تقی مبينی(*۹۱۲*كالس )۱۵:۰۰:۱۷:۰۰-دو شنبه۲۱آيين دادرسي مدني۲۳۱۷۰۱۳۱۰۵۳

۴۵۱۳۹۵/۰۳/۲۴(۱۰۰%)گيتي محمدي(*۹۱۲*كالس )۰۸:۰۰:۱۰:۰۰-يک شنبه۳۲۱زبان تخصصي ۲۴۱۷۰۱۳۱۰۵۷


