
 

 99-98سال تحصیلی  -نیمسال دوم -مقطع سطح سه لیست دروس پژوهشی

 نام استاد
وضعیت 

 کالس
 کد درس بارم

طالب گرایش تفسیر و پژوهشی  دروس

 علوم قرآن
 دیفر

 1 2قرآن علوم 3021216 3 - محسنیخانم 

 2 ترکیب و تجزیه 3021101 10 برخط محمد حسین عالمهآقای 

محسنیخانم   3 1موضوعی تفسیر 3021234 3 - 

محسنیخانم   4 1موضوعی تفسیر 3021204 3 - 

 5 یابی منبع و یابی مساله 3002210 15 برخط کمال عزتهادی آقای 

 6 نویسی طرحنامه 3002211 20 برخط سید احمد موسوی

 7 روش تحقیق پیشرفته 3022201 10 برخط مهدی عطار کاشانیآقای 

 8 2کاربردی بالغت 3021107 10 برخط منصور قابشیآقای 

 9 2موضوعی تفسیر 3021205 3 - محسنیخانم 

 10 نامه پایان تدوین شیوه 3002213 20 رخطب سید روح اهلل لطیفیآقای 

 11 نویسی مقاله 3022220 15 برخط مجتبی قربانیآقای 

 12 1کارورزی 3022203 20 برخط عطارکاشانیمهدی آقای 

 13 2معاصر عربی متون 3021103 12 برخط علیرضا مکتب داری آقا

 14 2کارورزی 3022204 20 برخط مهدی عطار کاشانیآقای 

 دروس پژوهشی گرایش تاریخ اسالم

 15 خلفاء تاریخ 3051808 3 - مهدی مستقیمیآقای 

 16 یابی منبع و یابی مسأله 3002210 15 برخط کمال عزتهادی آقای 

 17 نویسی طرحنامه 3002211 20 برخط سید احمد موسویی آقا

 18 درتاریخ تحقیق روش 3052201 10 برخط مهدی نورمحمدیآقای 

 19 2 بیت اهل تاریخ 3051811 3 - علی درزیآقای 

 20 تاریخی در قرآن و روایات های سنت 3051804 3 - مهدی مستقیمیآقای 

 21 معاصر عربی 3051102 12 برخط محمد سوریآقای 

 22 نامه پایان تدوین شیوه 3002213 20 برخط لطیفی اهلل روح سید آقای

 23 نویسی مقاله 3052220 15 برخط مجتبی قربانیآقای 

 24 کارورزی و همایش 3052203 20 برخط مهدی نورمحمدیآقای 

 25 4 بیت اهل تاریخ 3051813 3 - علی درزیآقای 

 26 2انگلیسی تخصصی زبان 3052102 8 - یوسفیخانم 

 27 فکری و دینی های جنبش 3051828 3 - مهدی مستقیمیآقای 



 

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید.

 نام استاد
وضعیت 

 کالس
 کد درس بارم

گرایش فقه و اصول پژوهشی دروس  

98-99   نیمسال دوم  
 ردیف

 28 2فقه 3011314 3 - فرخنده خانم

 29 وترکیب تجزیه 3011101 10 برخط مصطفی سلیمانیانآقای 

 30 نویسی طرحنامه 3002211 20 برخط سید احمد موسویآقای 

 31 1 فقهیه قواعد 3011327 3 - اسکندرجوی خانم

 32 1 فقهیه قواعد 3011311 3 - اسکندرجوی خانم

 34 1معاصر عربی 3011102 12 برخط علیرضا مکتب دارآقای 

 35 9فقه  3011325 3 - فرخندهخانم 


