
ساعتتاریخ آزموننام استادگیرندگانکد درسعنوان درس
1397/06/1410:30سید شهاب الجوردیتمام ورودی ها1219000306انقالب اسالمی

1397/06/1308:30حمیدرضا  جلیلیتمام ورودی ها1219000303تربیت بدنی

1397/06/1408:30سیده فاطمه موسویتمام ورودی ها1219000305دانش خانواده و جمعیت

1397/06/1108:30محمدرضا صفویتمام ورودی ها1219000302زبان انگلیسی 

1397/06/1008:30راحله علیمحمدیتمام ورودی ها1219000501زبان تخصصی 

1397/06/1310:30حسین صادقی فردتمام ورودی ها1219000301زبان فارسی

1397/06/1208:30رسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها1219000517(1)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 

1397/06/1210:30نازی قنبریتمام ورودی ها1219000518(2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 

1397/06/1108:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1219000502(1)قرائت و ترجمه متون تخصصی 

1397/06/1010:30احمد کریمیتمام ورودی ها1224000511متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی

1397/06/1410:30محمدرضا شهبازیتمام ورودی ها1219000521مصطلح الحدیث

1397/06/1110:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1219000504مفردات قرآن

ـــــــــــــــتمام ورودی ها1219000307(1)ورزش 

ساعتتاریخ آزموننام استادگیرندگانکد درسعنوان درس
1397/06/1208:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1203000403صرف و نحو کاربردی (3)ادبیات عرب 

1397/06/1110:30رسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها1203000404علوم بالغت (4)ادبیات عرب 

1397/06/1310:30حسین صادقی فردتمام ورودی ها1203000313ادبیات فارسی

1397/06/1308:30حمیدرضا  جلیلیتمام ورودی ها1203000310تربیت بدنی

1397/06/1408:30سیده فاطمه موسویتمام ورودی ها1203000308دانش خانواده و جمعیت

1397/06/1410:30محمدرضا شهبازیتمام ورودی ها1203000419درایه الحدیث

1397/06/1108:30محمدرضا صفویتمام ورودی ها1203000312زبان انگلیسی

1397/06/1008:30راحله علیمحمدیتمام ورودی ها1203000415(1)زبان تخصصی 

1397/06/1010:30احمد کریمیتمام ورودی ها1203000416(2)زبان تخصصی 

ـــــــــــــــتمام ورودی ها1203000311(1)ورزش 

ساعتتاریخ آزموننام استادگیرندگانکد درسعنوان درس
1397/06/1410:30محمدرضا شهبازیتمام ورودی ها1201000503اصطالحات حدیثی

1397/06/1308:30خودخوانتمام ورودی ها1201000422(1)اصول فقه 

1397/06/1310:30خودخوانتمام ورودی ها1201000423(2)اصول فقه 

1397/06/1208:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1201000439اعراب قرآن و حدیث

1397/06/1410:30سید شهاب الجوردیتمام ورودی ها1201000101انقالب اسالمی

1397/06/1008:30محمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها1201000416آشنایی با فرق اسالمی

1397/06/1010:30محمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها1201000409آشنایی با فلسفه اسالمی

1397/06/1308:30حمیدرضا  جلیلیتمام ورودی ها1201000312تربیت بدنی

1397/06/1108:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1201000433ترجمه عربی به فارسی 

1397/06/1110:30خودخوانتمام ورودی ها1201000505جوامع حدیثی شیعه

دروس مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث

دروس مقطع کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

دروس مقطع کارشناسی علوم حدیث



1397/06/1408:30سیده فاطمه موسویتمام ورودی ها1201000309دانش خانواده و جمعیت

1397/06/1008:30راحله علیمحمدیتمام ورودی ها1201000407(1)زبان تخصصی 

1397/06/1010:30احمد کریمیتمام ورودی ها1201000408(2)زبان تخصصی 

1397/06/1108:30محمدرضا صفویتمام ورودی ها1201000301زبان خارجی

1397/06/1110:30خودخوان به بعد921از ورودی 1201000456 به بعد921- (3)صرف عربی 

1397/06/1210:30محمدمجید شیخ بهایی به بعد921از ورودی 1201000457 به بعد921- (4)صرف عربی 

1397/06/1208:30رسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها1201000431(1)علوم بالغی 

1397/06/1210:30نازی قنبریتمام ورودی ها1201000432(2)علوم بالغی 

1397/06/1310:30حسین صادقی فردتمام ورودی ها1201000302فارسی

1397/06/1410:30خودخوانتمام ورودی ها1201000436( 3)مکالمه عربی 

1397/06/1408:30مهدیه محمدیتمام ورودی ها1201000435(2)مکالمه عربی

1397/06/1308:30خودخوان به بعد921از ورودی 1201000452 به بعد921- (3)نحو عربی 

ـــــــــــــــتمام ورودی ها1201000313(1)ورزش 

ساعتتاریخ آزموننام استادگیرندگانکد درسعنوان درس
1397/06/1308:30خودخوانتمام ورودی ها1202000422 (1)اصول فقه 

1397/06/1310:30خودخوانتمام ورودی ها1202000423(2)اصول فقه 

1397/06/1208:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1202000439اعراب قرآن 

1397/06/1410:30سید شهاب الجوردیتمام ورودی ها1202000101انقالب اسالمی

1397/06/1008:30محمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها1202000415آشنایی با فرق اسالمی

1397/06/1010:30محمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها1202000410آشنایی با فلسفه اسالمی

1397/06/1408:30خودخوانتمام ورودی ها1202000440آشنایی با وحی و کتب آسمانی

1397/06/1110:30رسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها1202000511بالغت قرآن

1397/06/1308:30حمیدرضا  جلیلیتمام ورودی ها1202000311تربیت بدنی

1397/06/1108:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1202000433ترجمه عربی به فارسی 

1397/06/1310:30زهرا تابشتمام ورودی ها1202000521(4)تفسیر موضوعی 

1397/06/1408:30سیده فاطمه موسویتمام ورودی ها1202000308دانش خانواده و جمعیت

1397/06/1008:30راحله علیمحمدیتمام ورودی ها1202000407(1)زبان تخصصی 

1397/06/1010:30احمد کریمیتمام ورودی ها1202000408(2)زبان تخصصی 

1397/06/1108:30محمدرضا صفویتمام ورودی ها1202000301زبان خارجی

1397/06/1110:30خودخوان به بعد921از ورودی 1202000451 به بعد921- (3)صرف عربی 

1397/06/1210:30محمدمجید شیخ بهایی به بعد921از ورودی 1202000452 به بعد921- (4)صرف عربی 

1397/06/1208:30رسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها1202000431(1)علوم بالغی 

1397/06/1210:30نازی قنبریتمام ورودی ها1202000432(2)علوم بالغی 

1397/06/1108:30خودخوانتمام ورودی ها1202000507(1)علوم قرآن 

1397/06/1310:30حسین صادقی فردتمام ورودی ها1202000302فارسی

1397/06/1410:30محمدرضا شهبازیتمام ورودی ها1202000417مصطلحات حدیثی

1397/06/1110:30رضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها1202000522مفردات قرآن

1397/06/1410:30خودخوانتمام ورودی ها1202000436(3)مکالمه عربی 

دروس مقطع کارشناسی علوم و معارف قرآن



1397/06/1408:30مهدیه محمدیتمام ورودی ها1202000435(2)مکالمه عربی

1397/06/1308:30خودخوان به بعد921از ورودی 1202000447 به بعد921- (3)نحو عربی 

ـــــــــــــــتمام ورودی ها1202000312(1)ورزش 


