
 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی  مقطع کارشناسی ارشد برنامه درسی

 دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 

 

 

 واحد  نام درس ورودی دوره گرايش رشته مقطع
کد 

 گروه
 شماره درس

کد 

 ادغام
 ساعت روز استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

روز 

 امتحان

 65 2205275 65 2 اديان ايران پیش از اسالم 1400 روزانه/شبانه اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد
سید سعیدرضا 

 منتظری
 سه شنبه 10:30 1400/11/5 10-8 يکشنبه

 65 2205343 65 2 متون دينی به زبان خارجی 1400 روزانه/شبانه اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد
سید سعیدرضا 

 منتظری
 چهارشنبه 8:30 1400/10/29 10-8 دوشنبه

 شنبه 14 1400/11/2 16-14 دوشنبه محمدرضا رجبی 65 2205338 65 2 نظريه های مربوط به اديان ابتدايی 1400 روزانه/شبانه اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد

 يکشنبه 8:30 1400/10/26 16-14 يکشنبه اسماعیل سلیمانی 65 2205371 65 2 نهضتهای جديد دينی 1400 روزانه/شبانه اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد

 14 2205275 14 2 اديان ايران پیش از اسالم 1400 مجازی اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد
سید سعیدرضا 

 منتظری
 دوشنبه 14 1400/11/4 10-8 سه شنبه

 چهارشنبه 14 1400/11/6 18-16 سه شنبه حسین صابری 14 2205277 14 2 متون اسالمی به زبان خارجی 1400 مجازی اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد

 14 2205343 14 2 متون دينی به زبان خارجی 1400 مجازی اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد
سید سعیدرضا 

 منتظری
 يکشنبه 8:30 1400/10/26 16-14 يکشنبه

 شنبه 14 1400/11/2 18-16 يکشنبه اسماعیل سلیمانی 14 2205371 14 2 نهضتهای جديد دينی 1400 مجازی اديان و عرفان اديان وعرفان ارشد

 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 چهارشنبه روح اله شاکری 66 2205701 66 2 امامت و واليت 1400 روزانه/شبانه تاريخ شیعه شناسی ارشد

 دوشنبه 10:30 1400/10/27 12-10 چهارشنبه احمد سعدی 66 2205706 66 2 شیعه در جهان امروز 1400 روزانه/شبانه تاريخ شیعه شناسی ارشد

 چهارشنبه 14 1400/10/29 16-14 سه شنبه مسلم محمدی 66 2205415 66 2 فرق شیعه 1400 روزانه/شبانه تاريخ شیعه شناسی ارشد

 يکشنبه 8:30 1400/11/3 16-14 چهارشنبه مسلم طاهری 66 2205414 66 2 مفهوم و تاريخ پیدايش شیعه 1400 روزانه/شبانه تاريخ شیعه شناسی ارشد

 66 2205703 66 2 منابع تفکر شیعی 1400 روزانه/شبانه تاريخ شیعه شناسی ارشد
محمدصفر 

 جبرئیلی
 سه شنبه 10:30 1400/11/5 10-8 سه شنبه

 شنبه 14 1400/10/25 10-8 سه شنبه مسلم طاهری 69 2203253 69 2 انديشه اجتماعی متفکران شیعه 1400 روزانه/شبانه جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد

 سه شنبه 8:30 1400/10/28 16-14 سه شنبه مسلم طاهری 69 2203252 69 2 جامعه شناسی شیعیان ايران 1400 روزانه/شبانه جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد

 69 2203248 69 2 جنبش ها و نهضت های تاريخی 1400 روزانه/شبانه جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد
محمدصفر 

 جبرئیلی
 شنبه 14 1400/11/2 18-16 دوشنبه

 دوشنبه 10:30 1400/11/4 16-14 دوشنبه حامد پور رستمی 69 2205385 69 2 1زبان  1400 روزانه/شبانه جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد

 چهارشنبه 10:30 1400/11/6 12-10 دوشنبه احمد سعدی 69 2203238 69 2 سازمان روحانیت شیعه 1400 روزانه/شبانه جامعه شناسی شیعه شناسی ارشد

 دانشگاه تهران
 دانشکدگان فارابی



 واحد  نام درس ورودی دوره گرايش رشته مقطع
کد 

 گروه
 شماره درس

کد 

 ادغام
 ساعت روز استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

روز 

 امتحان

 سه شنبه 10:30 1400/10/28 12-10 يکشنبه مجتبی عمرانی پور 43 2204263 43 2 تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1400 روزانه/شبانه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد

 1400 روزانه/شبانه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد
 تحلیل و نقد شعر و نثر

 از آغاز تا پايان اموی
 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 يکشنبه جهاد فیض االسالم 43 2204267 43 2

 يکشنبه 14 1400/11/3 10-8 دوشنبه ناصر قاسمی 43 2204266 43 2 روش تحقیق و مقاله نويسی 1400 روزانه/شبانه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد

 43 2204265 43 2 نقد و مکتب های ادبی 1400 روزانه/شبانه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد
يداله احمدی 

 ماليری
 چهارشنبه 8:30 1400/11/6 16-14 دوشنبه

 چهارشنبه 14 1400/10/29 20-18 يکشنبه مجتبی عمرانی پور 17 2204263 17 2 تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1400 مجازی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد

 1400 مجازی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد
 تحلیل و نقد شعر و نثر

 از آغاز تا پايان اموی
 شنبه 14 1400/11/2 16-14 سه شنبه جهاد فیض االسالم 17 2204267 17 2

 يکشنبه 10:30 1400/10/26 18-16 يکشنبه ناصر قاسمی 17 2204266 17 2 روش تحقیق و مقاله نويسی 1400 مجازی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد

 سه شنبه 8:30 1400/11/5 18-16 سه شنبه کمال باغجری 17 2204265 17 2 نقد و مکتب های ادبی 1400 مجازی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی ارشد

 53 2203280 53 2 تاريخ حديث 1400 روزانه/شبانه علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
محمدحسن 

 احمدی
 يکشنبه 14 1400/11/3 16-14 دوشنبه

 چهارشنبه 10:30 1400/11/6 10-8 سه شنبه فتح اله نجارزادگان 53 2205246 53 2 1تفسیر قرآن  1400 روزانه/شبانه علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد

 53 2205243 53 2 1علوم قرآنی  1400 روزانه/شبانه علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
محمدعلی مهدوی 

 راد
 دوشنبه 14 1400/10/27 10-8 دوشنبه

 شنبه 14 1400/10/25 12-10 يکشنبه حامد دژآباد 53 2203278 53 2 مفردات 1400 روزانه/شبانه علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد

 19 2203280 19 2 تاريخ حديث 1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
محمدحسن 

 احمدی
 دوشنبه 10:30 1400/11/4 16-14 يکشنبه

 19 2205027 19 2 تاريخ قرآن 1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
سید محمد موسوی 

 مقدم
 دوشنبه 10:30 1400/10/27 16-14 يکشنبه

 19 2205246 19 2 1تفسیر قرآن  1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
سید اسحق 

 حسینی کوهساری
 چهارشنبه 14 1400/10/29 16-14 دوشنبه

 19 2203285 19 2 روش تحقیق 1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
سید محمد موسوی 

 مقدم
 شنبه 8:30 1400/11/2 10-8 سه شنبه

 19 2205243 19 2 1علوم قرآنی  1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد
محمدعلی مهدوی 

 راد
 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 شنبه

 چهارشنبه 14 1400/11/6 18-16 سه شنبه حامد دژآباد 19 2203278 19 2 مفردات 1400 مجازی علوم قرآن و حديث علوم قرآن و حديث ارشد

 63 2203152 63 2 1اصول  1400 روزانه/شبانه فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد
محمدرسول 

 آهنگران
 يکشنبه 8:30 1400/10/26 10-8 يکشنبه

 چهارشنبه 8:30 1400/10/29 12-10 دوشنبه علی جعفری 63 2203080 63 2 زبان تخصصی 1400 روزانه/شبانه فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد

 63 2203293 63 2 1قواعد فقه  1400 روزانه/شبانه فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد
سید عبدالرحیم 

 حسینی
 سه شنبه 10:30 1400/11/5 10-8 سه شنبه

 شنبه 14 1400/11/2 16-14 دوشنبه محمد اديبی مهر 63 2203334 63 2 مکاسب محرمه 1400 روزانه/شبانه فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد



 واحد  نام درس ورودی دوره گرايش رشته مقطع
کد 

 گروه
 شماره درس

کد 
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 ساعت روز استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

روز 

 امتحان

 18 2203152 18 2 1اصول  1400 مجازی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد
محمدرسول 

 آهنگران
 چهارشنبه 14 1400/10/29 10-8 دوشنبه

 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 يکشنبه علی جعفری 18 2203080 18 2 زبان تخصصی 1400 مجازی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد

 شنبه 8:30 1400/11/2 16-14 دوشنبه سید حسین نوری 18 2203292 18 2 1فقه جزايی  1400 مجازی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد

 18 2203293 18 2 1قواعد فقه  1400 مجازی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد
سید عبدالرحیم 

 حسینی
 دوشنبه 10:30 1400/11/4 12-10 دوشنبه

 دوشنبه 8:30 1400/10/27 16-14 يکشنبه محمد اديبی مهر 18 2203334 18 2 مکاسب محرمه 1400 مجازی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق ارشد

 سه شنبه 8:30 1400/11/5 12-10 چهارشنبه حسین کلباسی 33 2203090 33 2 فلسفه ارسطو 1400 روزانه/شبانه فلسفه فلسفه ارشد

 دوشنبه 10:30 1400/10/27 16-14 سه شنبه حسین صابری 33 2203089 33 2 فلسفه افالطون 1400 روزانه/شبانه فلسفه فلسفه ارشد

 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 سه شنبه علی فتحی قرخلو 33 2203091 33 2 فلسفه دکارت 1400 روزانه/شبانه فلسفه فلسفه ارشد

 شنبه 14 1400/11/2 10-8 چهارشنبه رضا گندمی 33 2203915 33 2 فلسفه قرون وسطی 1400 روزانه/شبانه فلسفه فلسفه ارشد

 33 2203085 33 2 فلسفه مشاء 1400 روزانه/شبانه فلسفه فلسفه ارشد
محمدعلی 

 اردستانی
 چهارشنبه 14 1400/10/29 18-16 سه شنبه

 دوشنبه 10:30 1400/11/4 18-16 سه شنبه حسین کلباسی 11 2203090 11 2 فلسفه ارسطو 1400 مجازی فلسفه فلسفه ارشد

 چهارشنبه 14 1400/11/6 16-14 چهارشنبه حسین صابری 11 2203089 11 2 فلسفه افالطون 1400 مجازی فلسفه فلسفه ارشد

 شنبه 10:30 1400/10/25 10-8 يکشنبه علی فتحی قرخلو 11 2203091 11 2 فلسفه دکارت 1400 مجازی فلسفه فلسفه ارشد

 سه شنبه 10:30 1400/10/28 16-14 دوشنبه رضا گندمی 11 2203915 11 2 فلسفه قرون وسطی 1400 مجازی فلسفه فلسفه ارشد

 11 2203085 11 2 فلسفه مشاء 1400 مجازی فلسفه فلسفه ارشد
محمدعلی 

 اردستانی
 شنبه 8:30 1400/11/2 16-14 سه شنبه

 چهارشنبه 8:30 1400/11/6 10-8 دوشنبه حسن قنبری 35 2203297 35 2 الهیات و مسئله شر 1400 روزانه/شبانه فلسفه دين فلسفه دين ارشد

 شنبه 14 1400/11/2 10-8 سه شنبه محمد محمدرضايی 35 2203296 35 2 براهین اثبات وجود خدا 1400 روزانه/شبانه فلسفه دين فلسفه دين ارشد

 35 2203303 35 2 جاودانگی نفس 1400 روزانه/شبانه فلسفه دين فلسفه دين ارشد
سید محمدعلی 

 ديباجی
 سه شنبه 10:30 1400/11/5 16-14 سه شنبه

 چهارشنبه 8:30 1400/10/29 16-14 دوشنبه منصور نصیری 35 2203911 35 2 علم و دين 1400 روزانه/شبانه فلسفه دين فلسفه دين ارشد

 چهارشنبه 8:30 1400/11/6 10-8 يکشنبه حسن قنبری 22 2203297 22 2 الهیات و مسئله شر 1400 مجازی فلسفه دين فلسفه دين ارشد

 22 2203303 22 2 جاودانگی نفس 1400 مجازی فلسفه دين فلسفه دين ارشد
سید محمدعلی 

 ديباجی
 چهارشنبه 10:30 1400/10/29 12-10 يکشنبه

 يکشنبه 14 1400/10/26 10-8 شنبه منصور نصیری 22 2203911 22 2 علم و دين 1400 مجازی فلسفه دين فلسفه دين ارشد

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 سه شنبه 10:30 1400/10/28 16-14 دوشنبه حسن قنبری 59 1110962 59 2 1زبان تخصصی  1400 روزانه/شبانه

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 59 1110955 59 2 1فلسفه اشراق  1400 روزانه/شبانه

سید محمدعلی 

 ديباجی
 شنبه 14 1400/11/2 10-8 سه شنبه



 واحد  نام درس ورودی دوره گرايش رشته مقطع
کد 

 گروه
 شماره درس

کد 

 ادغام
 ساعت روز استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان
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 امتحان

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 چهارشنبه 10:30 1400/11/6 16-14 چهارشنبه منصور نصیری 59 1110953 59 2 1فلسفه سینوی  1400 روزانه/شبانه

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 دوشنبه محمد محمدرضايی 59 1110959 59 2 1فلسفه غرب  1400 روزانه/شبانه

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 1400 روزانه/شبانه

 فلسفه مالصدرا

 )هستی شناسی(
2 59 1110950 59 

محمدعلی 

 اردستانی
 دوشنبه 8:30 1400/11/4 18-16 دوشنبه

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 شنبه 8:30 1400/11/2 16-14 دوشنبه عیسی محمدی نیا  23 1110962 23 2 1زبان تخصصی  1400 مجازی

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 23 1110955 23 2 1فلسفه اشراق  1400 مجازی

محمد مهدی 

 گرجیان عربی
 چهارشنبه 14 1400/11/6 18-16 سه شنبه

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 شنبه 10:30 1400/10/25 10-8 دوشنبه منصور نصیری 23 1110953 23 2 1فلسفه سینوی  1400 مجازی

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 سه شنبه 10:30 1400/10/28 18-16 دوشنبه علی فتحی قرخلو 23 1110959 23 2 1فلسفه غرب  1400 مجازی

 ارشد
فلسفه و کالم 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 1400 مجازی

 فلسفه مالصدرا

 )هستی شناسی(
2 23 1110950 23 

سید محمدعلی 

 ديباجی
 دوشنبه 10:30 1400/11/4 10-8 چهارشنبه

 شنبه 8:30 1400/10/25 10-8 چهارشنبه روح اله شاکری 66 2205701 66 2 امامت و واليت 1400 روزانه/شبانه کالم   شیعه شناسی ارشد

 دوشنبه 10:30 1400/10/27 12-10 چهارشنبه احمد سعدی 66 2205706 66 2 شیعه در جهان امروز 1400 روزانه/شبانه کالم   شیعه شناسی ارشد

 چهارشنبه 14 1400/10/29 16-14 سه شنبه مسلم محمدی 66 2205415 66 2 فرق شیعه 1400 روزانه/شبانه کالم   شیعه شناسی ارشد

 يکشنبه 8:30 1400/11/3 16-14 چهارشنبه مسلم طاهری 66 2205414 66 2 مفهوم و تاريخ پیدايش شیعه 1400 روزانه/شبانه کالم   شیعه شناسی ارشد

 66 2205703 66 2 منابع تفکر شیعی 1400 روزانه/شبانه کالم   شیعه شناسی ارشد
محمدصفر 

 جبرئیلی
 سه شنبه 10:30 1400/11/5 10-8 سه شنبه

 چهارشنبه 10:30 1400/11/6 16-14 چهارشنبه روح اله شاکری 70 2205701 70 2 امامت و واليت 1400 مجازی کالم   شیعه شناسی ارشد

 چهارشنبه 8:30 1400/10/29 10-8 چهارشنبه مسلم طاهری 70 2205706 70 2 شیعه در جهان امروز 1400 مجازی کالم   شیعه شناسی ارشد

 شنبه 14 1400/10/25 12-10 دوشنبه مسلم محمدی 70 2205415 70 2 فرق شیعه 1400 مجازی کالم   شیعه شناسی ارشد

 يکشنبه 14 1400/11/3 12-10 چهارشنبه مسلم طاهری 70 2205414 70 2 مفهوم و تاريخ پیدايش شیعه 1400 مجازی کالم   شیعه شناسی ارشد

 70 2205703 70 2 منابع تفکر شیعی 1400 مجازی کالم   شیعه شناسی ارشد
محمدصفر 

 جبرئیلی
 دوشنبه 10:30 1400/10/27 16-14 دوشنبه

 دوشنبه 14 1400/11/4 18-16 يکشنبه سید حسن طالقانی 67 2205409 67 2 تاريخ کالم 1400 روزانه/شبانه کالم امامیه کالم امامیه ارشد

 67 2205391 67 2 توحید در قرآن و حديث 1400 روزانه/شبانه کالم امامیه کالم امامیه ارشد
محمدحسین 

 منتظری
 سه شنبه 14 1400/10/28 18-16 سه شنبه

 يکشنبه 8:30 1400/10/26 16-14 يکشنبه مهدی ذاکری 67 2205922 67 2 فلسفه دين 1400 روزانه/شبانه کالم امامیه کالم امامیه ارشد

 شنبه 10:30 1400/11/2 16-14 سه شنبه محسن زارع پور 67 2205389 67 2 1کالم قديم  1400 روزانه/شبانه کالم امامیه کالم امامیه ارشد

 چهارشنبه 10:30 1400/11/6 10-8 سه شنبه رضا برنجکار 67 2205398 67 2 مبانی فهم احاديث اعتقادی 1400 روزانه/شبانه کالم امامیه کالم امامیه ارشد



 واحد  نام درس ورودی دوره گرايش رشته مقطع
کد 

 گروه
 شماره درس

کد 

 ادغام
 ساعت روز استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

روز 

 امتحان

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 44 2203375 44 2 ترجمه عربی: نظريه و عمل 1400 روزانه/شبانه

علیرضا 

 محمدرضايی
 شنبه 14 1400/11/2 10-8 دوشنبه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 44 2203377 44 2 فرهنگ و انديشه عرب 1400 روزانه/شبانه

يداله احمدی 

 ماليری
 سه شنبه 14 1400/10/28 12-10 يکشنبه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 سه شنبه 8:30 1400/11/5 12-10 دوشنبه کمال باغجری 44 2203380 44 2 نگارش فارسی 1400 روزانه/شبانه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 يکشنبه 10:30 1400/10/26 10-8 يکشنبه صادق فتحی 44 2203376 44 2 واژه شناسی و معادل گزينی 1400 روزانه/شبانه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 چهارشنبه 10:30 1400/10/29 20-18 شنبه علی افضلی 16 2203385 16 2 ترجمه شفاهی عربی به فارسی 1400 مجازی

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 16 2203375 16 2 ترجمه عربی: نظريه و عمل 1400 مجازی

علیرضا 

 محمدرضايی
 دوشنبه 14 1400/11/4 20-18 يکشنبه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 16 2203377 16 2 فرهنگ و انديشه عرب 1400 مجازی

يداله احمدی 

 ماليری
 يکشنبه 8:30 1400/10/26 16-14 شنبه

 ارشد
مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی

مترجمی زبان و 

 ادبیات عربی
 شنبه 14 1400/11/2 18-16 يکشنبه صادق فتحی 16 2203376 16 2 واژه شناسی و معادل گزينی 1400 مجازی

 


