
ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2008:30پنج شنبهتمام ورودی ها1203000401صرف و نحو (1)ادبیات عرب 

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000403صرف و نحو کاربردی (3)ادبیات عرب 

1397/10/1913:30چهار شنبهتمام ورودی ها1203000404علوم بالغت (4)ادبیات عرب 

1397/10/2608:30چهار شنبهتمام ورودی ها1203000313ادبیات فارسی

1397/10/198:30چهار شنبهتمام ورودی ها1203000501(1)اصول فقه 

1397/10/1813:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000503(3)اصول فقه 

1397/10/3008:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000439تاریخ تحلیلی اسالم

1397/10/2408:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000310تربیت بدنی

1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000307تعلیم و تربیت اسالمی

1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000412(1)تفسیر قرآن 

1397/10/3013:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000527(2)حقوق جزای اختصاصی 

1397/11/0213:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000525حقوق جزای عمومی

1397/10/2713:30پنج شنبهتمام ورودی ها1203000530حقوق کار

1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000519(2)حقوق مدنی 

1397/10/2410:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000419درایه الحدیث

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000415(1)زبان تخصصی 

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000416(2)زبان تخصصی 

1397/10/2013:30پنج شنبهتمام ورودی ها1203000532(3)زبان تخصصی 

1397/11/0208:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000414علوم قرآن

1397/10/3010:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000507(2)فقه 

1397/10/2210:30شنبهتمام ورودی ها1203000508(3)فقه 

1397/10/2513:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000511(6)فقه 

1397/11/0213:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000410(2)کالم 

1397/11/0108:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000411(3)کالم 

1397/10/1808:30سه شنبهتمام ورودی ها1203000420مقدمه علم حقوق

1397/10/2710:30پنج شنبهتمام ورودی ها1203000406(2)منطق 

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000402  اخالق

1397/11/0210:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000414 آشنایی با ادیان توحیدی

1397/11/0213:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000415 آشنایی با فرق اسالمی

1397/10/1910:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000433 ترجمه عربی به فارسی 

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000407(1) زبان تخصصی 

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000408(2) زبان تخصصی 

تاریخ آزمون های فقه و حقوق اسالمی

تاریخ آزمون های علوم و معارف قرآن



1397/10/2213:30شنبهتمام ورودی ها1202000431(1) علوم بالغی 

1397/11/0208:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000438 قرائت و درک متون معاصر عربی

1397/10/2513:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000416 کالم جدید

1397/11/0108:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000413(3) کالم و عقاید 

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000439اعراب قرآن 

1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000512(1)آشنایی با متون تفسیری 

1397/10/2610:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000513(2)آشنایی با متون تفسیری 

1397/10/1913:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000511بالغت قرآن

1397/10/2910:30شنبهتمام ورودی ها1202000502تاریخ تفسیر

1397/11/0110:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000418تاریخ حدیث

1397/10/2210:30شنبهتمام ورودی ها1202000501تاریخ قرآن

1397/10/2908:30شنبهتمام ورودی ها1202000441تجوید و آواشناسی

1397/10/2408:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000311تربیت بدنی

1397/10/1808:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000523(1)ترجمه قرآن 

1397/10/1810:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000524(2)ترجمه قرآن 

1397/10/2710:30پنج شنبهتمام ورودی ها1202000517(4)تفسیر ترتیبی 

1397/10/2908:30شنبهتمام ورودی ها1202000519(2)تفسیر موضوعی 

1397/10/3010:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000520(3)تفسیر موضوعی 

1397/10/2313:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000521(4)تفسیر موضوعی 

1397/10/1713:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000510سبک شناسی بیان قرآن

1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000432(2)علوم بالغی 

1397/10/2608:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000302فارسی

1397/10/1910:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000421فقه الحدیث

1397/10/2713:30پنج شنبهتمام ورودی ها1202000525قرآن و خاورشناسان

1397/11/0213:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000412(2)کالم و عقاید 

1397/10/2410:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000417مصطلحات حدیثی

1397/10/2910:30شنبهتمام ورودی ها1202000522مفردات قرآن

1397/10/1908:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000409منطق

1397/10/2008:30پنج شنبهتمام ورودی ها1202000506نقد و وضع حدیث

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2013:30پنج شنبهتمام ورودی ها1224000505اختالف الحدیث

1397/11/0210:30سه شنبهتمام ورودی ها1219000411آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

1397/10/2913:30شنبهتمام ورودی ها1224000501آشنایی با رجال 

1397/10/2708:30پنج شنبهتمام ورودی ها1219000410تاریخ تحلیلی اسالم

1397/11/0110:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000519تاریخ حدیث

تاریخ آزمون های علوم قرآن و حدیث



1397/10/2210:30شنبهتمام ورودی ها1219000509(تاریخ قرآن  )تاریخ کتابت قرآن و قرائات 

1397/10/2408:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000303تربیت بدنی

1397/10/2613:30چهار شنبهتمام ورودی ها1219000513 (2)تفسیر ترتیبی قرآن 

1397/10/2908:30شنبهتمام ورودی ها1219000515(1)تفسیر موضوعی قرآن 

1397/10/3010:30یکشنبهتمام ورودی ها1219000516(2)تفسیر موضوعی قرآن 

1397/11/0108:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000414رایانه و فضای مجازی

1397/10/2313:30یکشنبهتمام ورودی ها1224000503رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی

1397/10/2908:30شنبهتمام ورودی ها1219000701روانخوانی و تجوید مقدماتی

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000501زبان تخصصی 

1397/10/2608:30چهار شنبهتمام ورودی ها1219000301زبان فارسی

1397/10/1708:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000403(1)صرف کاربردی 

1397/10/2213:30شنبهتمام ورودی ها1219000517(1)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 

1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1219000518(2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 

1397/10/2413:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000409کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی

1397/10/2710:30پنج شنبهتمام ورودی ها1219000522(1)فقه الحدیث 

1397/10/1713:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000524(3)فقه الحدیث 

1397/10/1910:30چهار شنبهتمام ورودی ها1219000502(1)قرائت و ترجمه متون تخصصی 

1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1219000402 (2)کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 

1397/11/0113:30دوشنبهتمام ورودی ها1224000514کتاب خانه های دیجیتالی

1397/10/2610:30چهار شنبهتمام ورودی ها1219000520مآخذ شناسی حدیث

1397/10/1713:30دوشنبهتمام ورودی ها1224000507مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1224000511متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی

1397/10/1813:30سه شنبهتمام ورودی ها1224000504مشکل الحدیث

1397/10/2410:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000521مصطلح الحدیث

1397/10/2910:30شنبهتمام ورودی ها1219000504مفردات قرآن

1397/10/1908:30چهار شنبهتمام ورودی ها1219000407منطق

1397/10/2208:30شنبهتمام ورودی ها1219000405 (1)نحو کاربردی 

1397/10/1913:30چهار شنبهتمام ورودی ها1224000518هندسه دانش های قرآنی و حدیثی

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000402  اخالق

1397/10/2013:30پنج شنبهتمام ورودی ها1201000520 اختالف حدیث

1397/10/2410:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000503 اصطالحات حدیثی

1397/11/0210:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000415 آشنایی با ادیان توحیدی

1397/11/0208:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000419 آشنایی با علوم قرآنی

1397/11/0213:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000416 آشنایی با فرق اسالمی

تاریخ آزمون های علوم حدیث



1397/10/1910:30چهار شنبهتمام ورودی ها1201000433 ترجمه عربی به فارسی 

1397/11/0108:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000421(2) تفسیر قرآن 

1397/10/1810:30سه شنبه به بعد901ورودی 1201000529 توثیقات عام وخاص

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000407(1) زبان تخصصی 

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000408(2) زبان تخصصی 

1397/10/2913:30شنبهتمام ورودی ها1201000525 شبهه شناسی

1397/10/2213:30شنبهتمام ورودی ها1201000431(1) علوم بالغی 

1397/10/1808:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000518(2) فقه الحدیث 

1397/10/1913:30چهار شنبهتمام ورودی ها1201000519(3) فقه الحدیث 

1397/10/2213:30شنبه892ابتدا تا ورودی 1201000507 قرائت و درک متون حدیثی

1397/10/2213:30شنبه به بعد901ورودی 11201000526 قرائت و درک متون حدیثی

1397/11/0208:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000438 قرائت و درک متون معاصر

1397/10/2513:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000418 کالم جدید

1397/10/1713:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000522 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

1397/10/3013:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000516 مبانی و روش های تبلیغ در قرآن و سنت

1397/10/2713:30پنج شنبهتمام ورودی ها1201000524 مستشرقان و حدیث

1397/10/1813:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000521 مشکل الحدیث

1397/10/2008:30پنج شنبهتمام ورودی ها1201000515 نقد و وضع حدیث

1397/10/2510:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000439اعراب قرآن و حدیث

1397/10/2908:30شنبه به بعد901ورودی 12010000704تجوید و آواشناسی

1397/10/2408:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000312تربیت بدنی

1397/10/2913:30شنبه به بعد901ورودی 1201000528دانش و منابع رجالی شیعه

1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000432(2)علوم بالغی 

1397/10/2608:30چهار شنبهتمام ورودی ها1201000302فارسی

1397/10/2910:30شنبه به بعد901ورودی 1201000445قرائت و درک متون تفسیری

1397/10/2908:30شنبه به بعد901ورودی 1201000446(4)کالم و عقاید 

1397/11/0108:30دوشنبه به بعد901ورودی 1201000447(5)کالم و عقاید 

1397/10/2313:30یکشنبه به بعد901ورودی 1201000527مبادی نظری و تطبیقی سند شناسی

ساعتتاریخ آزمونروزگرایش/ رشتهعنوان درس

1397/10/1908:30چهار شنبهروانشناسیآمار توصیفی

1397/10/2408:30دوشنبهروانشناسی1تربیت بدنی

1397/10/3008:30یکشنبهروانشناسیزبان انگلیسی

1397/10/2608:30چهار شنبهروانشناسیزبان فارسی

1397/10/2208:30شنبهروانشناسیفیزیولوژی اعصاب و غدد

1397/10/1708:30دوشنبهروانشناسی1مباحث اساسی در روانشناسی

تاریخ آزمون های روانشناسی



1397/11/0208:30سه شنبهروانشناسیمبانی جامعه شناسی

1397/10/2708:30پنج شنبهروانشناسیمعرفت شناسی


