
 
 

 (اولنیمسال ) 89-89 آخونذ خراسانی سال تحصیلی تخصصیهای آموزشی مرکس برنامۀ درسی دوره
 

 ایام

 هفته
رشته تخصصی فقه 

 59ورودی  مقارن
رشته تخصصی تفسیر 

 59ورودی  وعلوم قرآن
رشته تخصصی تفسیر 

 59ورودی  وعلوم قرآن
رشته تخصصی تفسیر 

 59ورودی  وعلوم قرآن
علوم رشته تخصصی 

 59ورودی  رف حذیثومعا
رشته تخصصی فلسفه 

 59ورودی  وکالم اسالمی
رشته تخصصی فلسفه 

 59ورودی  وکالم اسالمی
رشته تخصصی کالم 

 59ورودی  مقارن
رشته تخصصی کالم 

 59ورودی  مقارن

به
شن

 

 3لواعذ فمهی همارى 
 41;24-23استاد رحوانی/

 علوم لرآنی
استاد هرتضی 

 41;28-27ضوضتری/

 2رآىتفسیر تخصصی ل
 )روایی(

 41;24-23گر/ استاد خاهه

 هفردات لرآى کرین
-29استاد هرتضی ضوضتری/

2:;41 

درن هتوى انگلیسی با تأکیذ 
 پژوهی بر حذیث
 41;28-27استاد داوودی/

 (2فلسفه اسالهی)پ
-27استاد رضایی تهرانی/

2:;41 

 ; هعاد(5کالم اسالهی )
 41;21-:استاد طالمانی/

 (2فلسفه اسالهی)پ
-27ضایی تهرانی/استاد ر

2:;41 

 ; هعاد(5کالم اسالهی )
 41;23-:استاد طالمانی/

 
 اصول و لواعذ تفسیر لرآى

-29استاد علوی حسینی/
2:;41 

درن هتوى انگلیسی با تأکیذ 
 پژوهی بر لرآى
 56;26-26;25استاد داوودی/

 ضناخت وهابیت و نمذ آى     
 41;28-25استاد هرادی/

به
شن

یک
      

 (2)پفلسفه اسالهی
-27استاد رضایی تهرانی/

28;41 
 

 (2فلسفه اسالهی)پ
-27استاد رضایی تهرانی/

28;41 
 

     

 (2هنطك صوری )پ
-29زاده/ استاد جلیلی لاضی
2:;41 

 

 (2هنطك صوری )پ
استاد جلیلی 

 41;:2-29زاده/ لاضی
 

به
شن

دو
 

 2فمه همارى 
 27-25استاد هصباح/

 علوم لرآنی
استاد هرتضی 

 56;26-26;25ضوضتری/

درن هتوى انگلیسی با تأکیذ 
 پژوهی بر لرآى
 56;26-26;25استاد داوودی/

 هبانی نمذ و ترجوه لرآى
استاد هحوذتمی 

 41;28-27ضوضتری/

درن هتوى انگلیسی با تأکیذ 
 پژوهی بر حذیث
 41;28-27استاد داوودی/

 حکوت هطاء 
   41;21-:استاد طالمانی/

)روش  3کارگاه پژوهص 
فمه و  تحمیك همارى در

 اصول(
استاد هجتبی الهی 

 41;28-27خراسانی/

 

)روش  2کارگاه پژوهص 
 تحمیك در علوم اسالهی(

-29حسینی/ استاد علوی
2:;41 

 هفردات لرآى کرین
-29استاد هرتضی ضوضتری/

2:;41 
     

به
شن

ه 
س

 

  
 3هعارف لرآى کرین 

 )اخاللیات(
 41;:2-27چی/ استاد ضانه

 3هعارف لرآى کرین 
 )اخاللیات(

 41;:2-27چی/ استاد ضانه
 اضراق-حکوت هطاء  

   41;21-:استاد طالمانی/

به
شن

ار
چه

 

 3لواعذ فمهی همارى 
 41;24-23استاد رحوانی/

 ادبیات لرآنی
استاد هحوذتمی ضوضتری/ 

27-28;41 
  

 3علل الحذیث 
استاد هحوذ 

 41;28-27خراسانی/ الهی

 2کالم اسالهی 
 41;28-25هنتظری/ استاد

 حکوت اضراق
 41;21-:استاد طالمانی/

 2کالم اسالهی 
 41;28-25استاد هنتظری/

هتوى انگلیسی با درن 
 تاکیذ بر کالم

 41;28-27استاد جباری/

 2فمه همارى 
 27-25استاد هصباح/

کاربری رایانه و 
 اینترنت/پیطنیاز
-29استاد هحوودزاده/

2:;41 

   
روش تحمیك در علوم 

 ی )پ(اساله
 41;:2-29استاد طالمانی/

 تاریخ فلسفه اسالهی
 41;:2-29استاد جباری/

روش تحمیك در علوم 
 اسالهی )پ(

 41;:2-29استاد طالمانی/

; 3-4تاریخ فرق کالهی )
 اهاهیه(
 41;:2-29استاد هنتظری/

 شًد. َا برگسار می برای َمٍ رشتٍ ،ديست استاد رضا میُه )حلقٍ ثالثٍ(/3صبح، اصًل فقٍ تخصصی 11:15تا  10:15عت ؛ ي سااستاد محمذ وًريزی/3صبح، فقٍ تخصصی 8تا  7ت شىبٍ تا چُارشىبٍ َرريز، ساع -1
 ذشذ.درصًرت عذم ارائٍ بٍ مًقع ومرٌ اصًل فقٍ يفقٍ تخصصی ازمرکس مذیریت حًزٌ علمیٍ خراسان يیا عذم شرکت دردريس مسبًر، ومرٌ صفردرج خًاَ -2

طی چىذ َفتٍ برگسار  96 تفسیر ي علًم قرآنبرای رشتٍ تخصصی  استاد عبذالُادی مسعًدی)ريایی( با 1ي بخشی از درس تفسیر تخصصی قرآن 95گر، قرائتی ي اوصاری برای رشتٍ تخصصی تفسیر ي علًم قرآن  یر با استاد محمذ خامٍدرس کارگاٌ بیان تفس -3
 گردد. می
 گردد. طی چىذ َفتٍ برگسار می 95برای رشتٍ تخصصی علًم ي معارف حذیث پژيَی معاصر با استاد دکتر مىتظری  ي درس مکاتب حذیثی ي حذیثذالُادی مسعًدی با استاد عب )ريایات تفسیری( 1فقٍ الحذیث درس  -4
ماٌ  : اسماعیلیٍ( با استاد رضازادٌ برای رشتٍ تخصصی کالم مقارن در دی2-2وژاد ي درس تاریخ فرق کالمی ) د مًسًی: زیذیٍ( با استا2-1( با استاد عبًدیت برای رشتٍ تخصصی فلسفٍ ي کالم اسالمی ي درس تاریخ فرق کالمی )2درس حکمت متعالیٍ ) -5

 برگسار خًاَذ شذ.


