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دانشگاه قم
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10 و 11 تير7روزانهزبان وادبيات فارسي- ادبيات حماسي1039زبان و ادبيات فارسي2101ادبيات و علوم انسانيدانشگاه قم 
10 و 11 تير4نوبت دومزبان وادبيات فارسي- ادبيات حماسي1080زبان و ادبيات فارسي2101ادبيات و علوم انسانيدانشگاه قم 
10 و 11 تير7روزانهزبان وادبيات فارسي- ادبيات عرفاني 1049زبان و ادبيات فارسي2101ادبيات و علوم انسانيدانشگاه قم 
10 و 11 تير4نوبت دومزبان وادبيات فارسي- ادبيات عرفاني 1085زبان و ادبيات فارسي2101ادبيات و علوم انسانيدانشگاه قم 
11 و 12 تير5روزانهتفسيرتطبيقي1574الهيات- علوم قران و حديث2129الهياتدانشگاه قم 
13 و 14 تير5روزانهعلوم قران وحديث1585الهيات- علوم قران و حديث2129الهياتدانشگاه قم 
12 و 13 تير10روزانهالهيات ومعارف اسالمي- فقه و مباني حقوق اسالمي1604الهيات ومعارف اسالمي- فقه و مباني حقوق اسالمي2130الهياتدانشگاه قم 
10 و 11 تير10روزانهكالم- كالم اسالمي1648الهيات- كالم2133الهياتدانشگاه قم 
10 و 11 تير7روزانهالهيات ومعارف اسالمي- فلسفه وكالم اسالمي1682فلسفه 2136الهياتدانشگاه قم 
10 و 11 تير3نوبت دومالهيات ومعارف اسالمي- فلسفه وكالم اسالمي1694فلسفه 2136الهياتدانشگاه قم 
10 و 11 تير7روزانهفلسفه اخالق1671فلسفه 2136الهياتدانشگاه قم 
10 و 11 تير3نوبت دومفلسفه اخالق1689فلسفه 2136الهياتدانشگاه قم 
12 و 13 تير10روزانهفلسفه تطبيقي1673فلسفه 2136الهياتدانشگاه قم 
18 و 19 تير10روزانهمدرسي معارف اسالمي- مباني نظري اسالم2314مدرسي معارف اسالمي2180الهياتدانشگاه قم 
18 و 19 تير3نوبت دوممدرسي معارف اسالمي- مباني نظري اسالم2332مدرسي معارف اسالمي2180الهياتدانشگاه قم 
7 و 8 تير10رديس خودگرداالهيات ومعارف اسالمي- فقه و مباني حقوق اسالمي1625الهيات ومعارف اسالمي- فقه و مباني حقوق اسالمي2130پرديس خودگرداندانشگاه قم 
7 و 8 تير10رديس خودگرداكالم- كالم اسالمي1657الهيات- كالم2133پرديس خودگرداندانشگاه قم 
7 و 8 تير10رديس خودگردافلسفه تطبيقي1703فلسفه 2136پرديس خودگرداندانشگاه قم 
13 و 14 تير4رديس خودگردارياضي كاربردي- تحقيق در عمليات 3057رياضي كاربردي 2234پرديس خودگرداندانشگاه قم 
19 و 20 تير4روزانهحقوق عمومي1898حقوق عمومي2154حقوقدانشگاه قم 
19 و 20 تير2نوبت دومحقوق عمومي1902حقوق عمومي2154حقوقدانشگاه قم 
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12 و 13 تير7روزانهحقوق جزا و جرم شناسي1920حقوق جزا و جرم شناسي2155حقوقدانشگاه قم 
12 و 13 تير2نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسي1930حقوق جزا و جرم شناسي2155حقوقدانشگاه قم 
17 و 18 تير7روزانهحقوق بين الملل عمومي1943حقوق بين الملل عمومي2156حقوقدانشگاه قم 
17 و 18 تير2نوبت دومحقوق بين الملل عمومي1946حقوق بين الملل عمومي2156حقوقدانشگاه قم 
13 و 14 تير7روزانهحقوق خصوصي1968حقوق خصوصي2157حقوقدانشگاه قم 
13 و 14 تير2نوبت دومحقوق خصوصي1979حقوق خصوصي2157حقوقدانشگاه قم 
10 و 11 تير4روزانهحقوق جزا+وجرم شناسي2881رياضي محض 2233علوم پايهدانشگاه قم 
10 و 11 تير2روزانهرياضي- هندسه/توپولوژي2914رياضي محض 2233علوم پايهدانشگاه قم 
10 و 11 تير4روزانهرياضي كاربردي- تحقيق در عمليات 3030رياضي كاربردي 2234علوم پايهدانشگاه قم 
12 و 13 تير2روزانهفيزيك- حالت جامد3132فيزيك 2238علوم پايهدانشگاه قم 
7 و 8 و 10 تير3روزانهمهندسي عمران- سازه 3583مهندسي عمران- سازه 2307فني و مهندسيدانشگاه قم 
8 و 11 تير2روزانهمهندسي عمران- ژئوتكنيك3652مهندسي عمران- ژئوتكنيك2309فني و مهندسيدانشگاه قم 
11 و 12 تير1روزانهمهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي3688مهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي2310فني و مهندسيدانشگاه قم 
12 و 13 تير1روزانهمهندسي عمران- سواحل بنادر و سازه هاي دريايي3720مهندسي عمران- سواحل بنادر و سازه هاي دريايي2312فني و مهندسيدانشگاه قم 
12 و 13 و 14 تير1روزانهمهندسي فناوري اطالعات- تجارت الكترونيكي4278مهندسي فناوري اطالعات2358فني و مهندسيدانشگاه قم 
12 و 13 و 14 تير1روزانهمهندسي فناوري اطالعات- سيستمهاي چندرسانه اي4282مهندسي فناوري اطالعات2358فني و مهندسيدانشگاه قم 
12 و 13 و 14 تير2روزانهمهندسي فناوري اطالعات- مديريت سيستمهاي اطالعاتي4281مهندسي فناوري اطالعات2358فني و مهندسيدانشگاه قم 
17 و 18 تير5روزانهعلوم اقتصادي- اقتصاداسالمي1237علوم اقتصادي2112مديريت و اقتصاددانشگاه قم 
17 و 18 تير2نوبت دومعلوم اقتصادي- اقتصاداسالمي1286علوم اقتصادي2112مديريت و اقتصاددانشگاه قم 
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