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کارشناسی1396/10/1813:30دوشنبهتمام ورودي ها1201000520علوم حدیث اختالف حدیث

کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000503علوم حدیث اصطالحات حدیثی

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000415علوم حدیث آشنایی با ادیان توحیدي

کارشناسی1396/10/2508:30دوشنبهتمام ورودي ها1201000419علوم حدیث آشنایی با علوم قرآنی

کارشناسی1396/10/2513:30دوشنبهتمام ورودي ها1201000416علوم حدیث آشنایی با فرق اسالمی

کارشناسی1396/10/1813:30دوشنبهتمام ورودي ها1201000523علوم حدیث آشنایی با نهج البالغه

کارشناسی1396/10/1908:30سه شنبهتمام ورودي ها1201000433علوم حدیث ترجمه عربی به فارسی 

کارشناسی1396/10/2108:30پنج شنبهتمام ورودي ها1201000420علوم حدیث تفسیر قرآن (1)

کارشناسی1396/10/2110:30پنج شنبهتمام ورودي ها1201000421علوم حدیث تفسیر قرآن (2)

کارشناسی1396/10/1713:30یکشنبهاز ورودي 901 به بعد1201000529علوم حدیث توثیقات عام وخاص

کارشناسی1396/10/3013:30 شنبهتمام ورودي ها1201000506علوم حدیث جوامع حدیثی اهل سنت

کارشناسی1396/10/1610:30شنبهتمام ورودي ها1201000407علوم حدیث زبان تخصصی (1)

کارشناسی1396/10/1913:30سه شنبهتمام ورودي ها1201000408علوم حدیث زبان تخصصی (2)

کارشناسی1396/10/2810:30پنج شنبهتمام ورودي ها1201000525علوم حدیث شبهه شناسی

کارشناسی1396/10/2410:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000431علوم حدیث علوم بالغی (1)

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000424علوم حدیث فقه (1)

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهتمام ورودي ها1201000425علوم حدیث فقه (2)

کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000517علوم حدیث فقه الحدیث (1)

کارشناسی1396/10/1710:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000518علوم حدیث فقه الحدیث (2)

کارشناسی1396/10/2813:30پنج شنبهتمام ورودي ها1201000519علوم حدیث فقه الحدیث (3)

کارشناسی1396/10/2113:30پنج شنبهاز ابتدا تا ورودي 1201000507892علوم حدیث قرائت و درك متون حدیثی

کارشناسی1396/10/2113:30پنج شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000526علوم حدیث قرائت و درك متون حدیثی1

کارشناسی1396/10/1910:30سه شنبهتمام ورودي ها1201000438علوم حدیث قرائت و درك متون معاصر

کارشناسی1396/10/2713:30چهار شنبهتمام ورودي ها1201000418علوم حدیث کالم جدید

کارشناسی1396/10/2608:30سه شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000449علوم حدیث کالم و عقاید (3)

کارشناسی1396/10/3013:30 شنبهتمام ورودي ها1201000522علوم حدیث مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

کارشناسی1396/10/1613:30شنبهتمام ورودي ها1201000514علوم حدیث مبانی فهم حدیث

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهتمام ورودي ها1201000516علوم حدیث مبانی و روش هاي تبلیغ در قرآن و سنت

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000524علوم حدیث مستشرقان و حدیث

کارشناسی1396/10/1613:30شنبهتمام ورودي ها1201000521علوم حدیث مشکل الحدیث

کارشناسی1396/10/2713:30چهار شنبهتمام ورودي ها1201000436علوم حدیث مکالمه عربی (3 )

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1201000450علوم حدیث نحو عربی (1)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهورودي 921 به قبل1201000428علوم حدیث نحو عربی (1)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهورودي 921 به قبل1201000430علوم حدیث نحو عربی (3)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1201000455علوم حدیث نحو عربی (4)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2310:30شنبهتمام ورودي ها1201000515علوم حدیث نقد و وضع حدیث

کارشناسی1396/11/0110:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000439علوم حدیثاعراب قرآن و حدیث

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهاز ورودي 901 به بعد12010000704علوم حدیثتجوید و آواشناسی

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000312علوم حدیثتربیت بدنی
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کارشناسی1396/10/2808:30پنج شنبهتمام ورودي ها1201000309علوم حدیثدانش خانواده و جمعیت

کارشناسی1396/10/2408:30یکشنبهتمام ورودي ها1201000301علوم حدیثزبان خارجی

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1201000453علوم حدیثصرف عربی (1)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهورودي 921 به قبل1201000426علوم حدیثصرف عربی (1)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2013:30چهار شنبهاز ورودي 921 به بعد1201000457علوم حدیثصرف عربی (4)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2613:30سه شنبهتمام ورودي ها1201000432علوم حدیثعلوم بالغی (2)

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1201000302علوم حدیثفارسی

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهتمام ورودي ها1201000437علوم حدیثقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

کارشناسی1396/10/2413:30یکشنبهاز ورودي 901 به بعد1201000445علوم حدیثقرائت و درك متون تفسیري

کارشناسی1396/10/2113:30پنج شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000448علوم حدیثکالم و عقاید (2)

کارشناسی1396/10/2610:30سه شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000446علوم حدیثکالم و عقاید (4)

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000447علوم حدیثکالم و عقاید (5)

کارشناسی1396/10/2013:30چهار شنبهاز ورودي 901 به بعد1201000527علوم حدیثمبادي نظري و تطبیقی سند شناسی

کارشناسیـــــــــتمام ورودي ها1201000313علوم حدیثورزش (1)

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000411علوم قرآن و حدیثآشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهتمام ورودي ها1219000410علوم قرآن و حدیثتاریخ تحلیلی اسالم

کارشناسی1396/10/2010:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000519علوم قرآن و حدیثتاریخ حدیث

کارشناسی1396/10/2510:30دوشنبهتمام ورودي ها1219000509علوم قرآن و حدیثتاریخ کتابت قرآن و قرائات ( تاریخ قرآن )

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000303علوم قرآن و حدیثتربیت بدنی

کارشناسی1396/10/2508:30دوشنبهتمام ورودي ها1219000414علوم قرآن و حدیثرایانه و فضاي مجازي

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهتمام ورودي ها1219000701علوم قرآن و حدیثروانخوانی و تجوید مقدماتی

کارشناسی1396/10/2408:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000302علوم قرآن و حدیثزبان انگلیسی 

کارشناسی1396/10/1610:30شنبهتمام ورودي ها1219000501علوم قرآن و حدیثزبان تخصصی 

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1219000301علوم قرآن و حدیثزبان فارسی

کارشناسی1396/10/1813:30دوشنبهتمام ورودي ها1219000525علوم قرآن و حدیثشناخت نهج البالغه

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهتمام ورودي ها1219000403علوم قرآن و حدیثصرف کاربردي (1)

کارشناسی1396/10/2310:30شنبهتمام ورودي ها1219000522علوم قرآن و حدیثفقه الحدیث (1)

کارشناسی1396/10/1908:30سه شنبهتمام ورودي ها1219000502علوم قرآن و حدیثقرائت و ترجمه متون تخصصی (1)

کارشناسی1396/10/1810:30دوشنبهتمام ورودي ها1219000402علوم قرآن و حدیثکارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2) 

کارشناسی1396/10/2710:30چهار شنبهتمام ورودي ها1219000520علوم قرآن و حدیثمآخذ شناسی حدیث

کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1219000521علوم قرآن و حدیثمصطلح الحدیث

کارشناسی1396/10/3010:30 شنبهتمام ورودي ها1219000504علوم قرآن و حدیثمفردات قرآن

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهتمام ورودي ها1219000407علوم قرآن و حدیثمنطق

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهتمام ورودي ها1219000405علوم قرآن و حدیثنحو کاربردي (1) 

کارشناسیـــــــــتمام ورودي ها1219000307علوم قرآن و حدیثورزش (1)

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000414علوم و معارف قرآن آشنایی با ادیان توحیدي

کارشناسی1396/10/2513:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000415علوم و معارف قرآن آشنایی با فرق اسالمی

کارشناسی1396/10/1908:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000433علوم و معارف قرآن ترجمه عربی به فارسی 

کارشناسی1396/10/1610:30شنبهتمام ورودي ها1202000407علوم و معارف قرآن زبان تخصصی (1)
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کارشناسی1396/10/1913:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000408علوم و معارف قرآن زبان تخصصی (2)

کارشناسی1396/10/2410:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000431علوم و معارف قرآن علوم بالغی (1)

کارشناسی1396/11/0113:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000424علوم و معارف قرآن فقه (1)

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهتمام ورودي ها1202000425علوم و معارف قرآن فقه (2)

کارشناسی1396/10/1910:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000438علوم و معارف قرآن قرائت و درك متون معاصر عربی

کارشناسی1396/10/2713:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000416علوم و معارف قرآن کالم جدید

کارشناسی1396/10/3008:30 شنبهتمام ورودي ها1202000413علوم و معارف قرآن کالم و عقاید (3)

کارشناسی1396/10/2713:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000436علوم و معارف قرآن مکالمه عربی (3)

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1202000445علوم و معارف قرآن نحو عربی (1)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهورودي 921 به قبل1202000428علوم و معارف قرآن نحو عربی (1)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهورودي 921 به قبل1202000430علوم و معارف قرآن نحو عربی (3)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1202000448علوم و معارف قرآن نحو عربی (4)- 921 به بعد

کارشناسی1396/11/0110:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000439علوم و معارف قرآناعراب قرآن 

کارشناسی1396/10/3013:30 شنبهتمام ورودي ها1202000420علوم و معارف قرآنآشنایی با علم رجال

کارشناسی1396/10/1710:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000512علوم و معارف قرآنآشنایی با متون تفسیري (1)

کارشناسی1396/10/1713:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000513علوم و معارف قرآنآشنایی با متون تفسیري (2)

کارشناسی1396/10/1613:30شنبهتمام ورودي ها1202000511علوم و معارف قرآنبالغت قرآن

کارشناسی1396/10/3013:30 شنبهتمام ورودي ها1202000502علوم و معارف قرآنتاریخ تفسیر

کارشناسی1396/10/2010:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000418علوم و معارف قرآنتاریخ حدیث

کارشناسی1396/10/2008:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000441علوم و معارف قرآنتجوید و آواشناسی

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000311علوم و معارف قرآنتربیت بدنی

کارشناسی1396/10/2810:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000523علوم و معارف قرآنترجمۀ قرآن (1)

کارشناسی1396/10/2813:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000524علوم و معارف قرآنترجمۀ قرآن (2)

کارشناسی1396/10/1813:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000515علوم و معارف قرآنتفسیر ترتیبی (2)

کارشناسی1396/10/2608:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000516علوم و معارف قرآنتفسیر ترتیبی (3)

کارشناسی1396/10/2610:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000517علوم و معارف قرآنتفسیر ترتیبی (4)

کارشناسی1396/10/2108:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000518علوم و معارف قرآنتفسیر موضوعی (1)

کارشناسی1396/10/2110:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000519علوم و معارف قرآنتفسیر موضوعی (2)

کارشناسی1396/10/2113:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000520علوم و معارف قرآنتفسیر موضوعی (3)

کارشناسی1396/10/2013:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000521علوم و معارف قرآنتفسیر موضوعی (4)

کارشناسی1396/10/2808:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000308علوم و معارف قرآندانش خانواده و جمعیت

کارشناسی1396/10/2113:30پنج شنبهتمام ورودي ها1202000504علوم و معارف قرآنروشها و گرایشهاي تفسیري

کارشناسی1396/10/2408:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000301علوم و معارف قرآنزبان خارجی

کارشناسی1396/10/1813:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000510علوم و معارف قرآنسبک شناسی بیان قرآن

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهاز ورودي 921 به بعد1202000449علوم و معارف قرآنصرف عربی (1)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهورودي 921 به قبل1202000426علوم و معارف قرآنصرف عربی (1)- قبل از 921

کارشناسی1396/10/2013:30چهار شنبهاز ورودي 921 به بعد1202000452علوم و معارف قرآنصرف عربی (4)- 921 به بعد

کارشناسی1396/10/2613:30سه شنبهتمام ورودي ها1202000432علوم و معارف قرآنعلوم بالغی (2)

کارشناسی1396/10/2513:30دوشنبهتمام ورودي ها1202000508علوم و معارف قرآنعلوم قرآن (2)
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کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000509علوم و معارف قرآنعلوم قرآن (3)

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1202000302علوم و معارف قرآنفارسی

کارشناسی1396/10/2413:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000421علوم و معارف قرآنفقه الحدیث

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهتمام ورودي ها1202000437علوم و معارف قرآنقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

کارشناسی1396/10/2313:30شنبهتمام ورودي ها1202000525علوم و معارف قرآنقرآن و خاورشناسان

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهتمام ورودي ها1202000412علوم و معارف قرآنکالم و عقاید (2)

کارشناسی1396/10/1613:30شنبهتمام ورودي ها1202000505علوم و معارف قرآنمبانی فهم حدیث

کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1202000417علوم و معارف قرآنمصطلحات حدیثی

کارشناسی1396/10/3010:30 شنبهتمام ورودي ها1202000522علوم و معارف قرآنمفردات قرآن

کارشناسی1396/10/2310:30شنبهتمام ورودي ها1202000506علوم و معارف قرآننقد و وضع حدیث

کارشناسیـــــــــتمام ورودي ها1202000312علوم و معارف قرآنورزش (1)

کارشناسی1396/10/1808:30دوشنبهتمام ورودي ها1203000401فقه و حقوق اسالمیادبیات عرب (1) صرف و نحو

کارشناسی1396/10/1810:30دوشنبهتمام ورودي ها1203000403فقه و حقوق اسالمیادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردي

کارشناسی1396/10/2708:30چهار شنبهتمام ورودي ها1203000313فقه و حقوق اسالمیادبیات فارسی

کارشناسی1396/10/2010:30چهار شنبهتمام ورودي ها1203000501فقه و حقوق اسالمیاصول فقه (1)

کارشناسی1396/10/2308:30شنبهتمام ورودي ها1203000439فقه و حقوق اسالمیتاریخ تحلیلی اسالم

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000310فقه و حقوق اسالمیتربیت بدنی

کارشناسی1396/11/0108:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000307فقه و حقوق اسالمیتعلیم و تربیت اسالمی

کارشناسی1396/10/2108:30پنج شنبهتمام ورودي ها1203000412فقه و حقوق اسالمیتفسیر قرآن (1)

کارشناسی1396/11/0110:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000525فقه و حقوق اسالمیحقوق جزاي عمومی

کارشناسی1396/10/2410:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000519فقه و حقوق اسالمیحقوق مدنی (2)

کارشناسی1396/10/1708:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000419فقه و حقوق اسالمیدرایه الحدیث

کارشناسی1396/10/2408:30یکشنبهتمام ورودي ها1203000312فقه و حقوق اسالمیزبان انگلیسی عمومی

کارشناسی1396/10/1610:30شنبهتمام ورودي ها1203000415فقه و حقوق اسالمیزبان تخصصی (1)

کارشناسی1396/10/2508:30دوشنبهتمام ورودي ها1203000414فقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن

کارشناسی1396/10/2710:30چهار شنبهتمام ورودي ها1203000507فقه و حقوق اسالمیفقه (2)

کارشناسی1396/10/3013:30 شنبهتمام ورودي ها1203000508فقه و حقوق اسالمیفقه (3)

کارشناسی1396/10/1608:30شنبهتمام ورودي ها1203000420فقه و حقوق اسالمیمقدمه، علم حقوق

کارشناسی1396/10/2510:30دوشنبهتمام ورودي ها1203000406فقه و حقوق اسالمیمنطق (2)

کارشناسیـــــــــتمام ورودي ها1203000311فقه و حقوق اسالمیورزش (1)




