
ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/2914:30چهار شنبهمرضیه اسماعیلیتمام ورودی هادانش خانواده و جمعیت1203000308
1398/03/2708:30دوشنبهمحمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها(3)کالم 1203000411
ـــــــــــــــاستاد درستمام ورودی ها(1)ورزش 1203000311
1398/03/2014:30دوشنبهمهدی جعفریتمام ورودی ها(7)فقه 1203000512
1398/03/2514:30شنبهمحمدکاظم رحمان ستایشتمام ورودی ها(4)اصول فقه 1203000504
1398/03/1814:30شنبهمحسن محسنیتمام ورودی ها(4)زبان تخصصی 1203000533
1398/04/0114:30شنبهمحمدمهدی رحیمیتمام ورودی هاآیین دادرسی کیفری1203000529
1398/03/2214:30چهار شنبهحسام الدین ربانیتمام ورودی ها(8)فقه 1203000513
1398/03/2508:30شنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی ها(2)زبان تخصصی 1203000416
1398/04/0208:30یکشنبهشعبان نصرتیتمام ورودی ها(1)کالم 1203000409
1398/04/0108:30شنبهرسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها(علوم بالغت) (4)ادبیات عرب 1203000404
1398/03/2108:30سه شنبهاحمد علی رخیتمام ورودی ها(1)حقوق جزای اختصاصی 1203000526
1398/03/2308:30پنج شنبهعباس بنائیتمام ورودی ها(3)حقوق مدنی 1203000520
1398/03/2708:30دوشنبهاحمد کریمیتمام ورودی ها(4)فقه 1203000509
1398/03/2908:30چهار شنبهاحمد کریمیتمام ورودی ها(5)فقه 1203000510
1398/03/1908:30یکشنبهمحمدکاظم رحمان ستایشتمام ورودی ها(2)اصول فقه 1203000502
1398/03/2010:30دوشنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی هازبان انگلیسی عمومی1203000312
1398/03/1810:30شنبهحکیمه  کریمیتمام ورودی ها(2)ادبیات عرب 1203000402
1398/03/2510:30شنبهابراهیم شفیعی سروستانیتمام ورودی هاحقوق اساسی1203000517
1398/03/2710:30دوشنبهعباس بنائیتمام ورودی ها(1)حقوق مدنی 1203000518
1398/04/0110:30شنبهعلیرضا سرمدیتمام ورودی ها(1)فقه 1203000506
1398/03/2210:30چهار شنبهمهدی نصرتیانتمام ورودی ها(1)منطق 1203000405
1398/04/0210:30یکشنبهکبری  آرمیدهتمام ورودی ها(2)تفسیر قرآن 1203000413
1398/03/2910:30چهار شنبهمهدی ساجدیتمام ورودی هاتاریخ فقه و فقها1203000516
1398/03/2608:30یکشنبهمرتضی حائری شیرازیتمام ورودی هاتعلیم و تربیت اسالمی1203000307
1398/03/3008:30پنج شنبهزهراسادات موسوی حرجندیتمام ورودی هاعلوم قرآن1203000414
1398/03/2008:30دوشنبهحسین صادقی فردتمام ورودی هاادبیات فارسی1203000313
1398/03/1808:30شنبهمجید  کفعمیتمام ورودی ها(1)ادبیات عرب 1203000401
1398/03/2208:30چهار شنبهعلیرضا بهرامیتمام ورودی هاتاریخ تحلیلی اسالم1203000439
1398/03/2808:30سه شنبهزهراسادات موسوی حرجندیتمام ورودی ها(1)تفسیر قرآن 1203000412
1398/04/0208:30یکشنبهعباس بنائیتمام ورودی هامقدمه علم حقوق1203000420

ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
ـــــــــــــــاستاد درس971ورودی (1)ورزش 1225000308
1398/04/0110:30شنبهحمزه عبدی971ورودی 2مباحث اساسي در روانشناسي1225000428
1398/03/2510:30شنبهمحمود خلیلیان شلمزاری971ورودی احساس و ادراک1225000401

دروس کارشناسی روانشناسی

دروس کارشناسی فقه و حقوق اسالمی



ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/1810:30شنبهمحمدرضا حسن زاده توکلی971ورودی آمار استنباطی1225000406
1398/03/2710:30دوشنبهمحمد تقی تبیک971ورودی روانشناسی اجتماعی1225000412
1398/03/2110:30سه شنبهمحمدمهدی عباسی آغوی971ورودی آشنایی با فلسفه اسالمی1225000405
1398/03/2910:30چهار شنبهحمزه عبدی971ورودی 1روانشناسی تحولی1225000415
1398/04/0210:30یکشنبهمحمد تقی تبیک971ورودی 1متون روانشناسی به انگلیسی1225000431
1398/03/2310:30پنج شنبهنجیب الله نوری971ورودی تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن1225000410
1398/03/2608:30یکشنبهمرتضی حائری شیرازی971ورودی (مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی1225000301
1398/03/2914:30چهار شنبهمرضیه اسماعیلی971ورودی دانش خانواده و جمعیت1225000310
1398/03/2008:30دوشنبهحسین صادقی فرد971ورودی زبان فارسی1225000312
1398/03/2010:30دوشنبهمحمدرضا صفوی971ورودی زبان انگلیسی1225000311

ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/2110:30سه شنبهپوران میرزاییتمام ورودی ها اختالف حدیث1201000520
1398/04/0210:30یکشنبهمحمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها آشنایی با فرق اسالمی1201000416
1398/03/2310:30پنج شنبهمحمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها شبهه شناسی1201000525
1398/03/1810:30شنبهاحمد کریمیتمام ورودی ها کالم جدید1201000418

1201000527
مبادی نظری و تطبیقی سند 

شناسی
1398/03/1910:30یکشنبهناصر حیدرزاده به بعد90ورودی 

1201000522
 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه 

فریقین
1398/03/2510:30شنبهسیدحمید حسینیتمام ورودی ها

1201000516
 مبانی و روش های تبلیغ در قرآن 

و سنت
1398/03/2610:30یکشنبهحجت اله بیاتتمام ورودی ها

1398/03/3010:30پنج شنبهمحمدعلی طباطباییتمام ورودی ها مستشرقان و حدیث1201000524
1398/03/2814:30سه شنبهپوران میرزاییتمام ورودی ها مشکل الحدیث1201000521
1398/03/2808:30سه شنبهعذرا جعفری موحدتمام ورودی ها آشنایی با ادیان توحیدی1201000415
1398/03/1814:30شنبهناصر حیدرزاده به بعد90ورودی  توثیقات عام وخاص1201000529
1398/03/2508:30شنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی ها(2) زبان تخصصی 1201000408
1398/03/3008:30پنج شنبهرسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها(2)علوم بالغی 1201000432
1398/03/2208:30چهار شنبهحسین پسندیدهتمام ورودی ها(3) فقه الحدیث 1201000519
1398/04/0108:30شنبهرضا میرابوالحسنی به بعد90ورودی قرائت و درک متون تفسیری1201000445
1398/03/2008:30دوشنبهسمیه درگاهی به بعد90ورودی 1 قرائت و درک متون حدیثی1201000526
1398/03/2708:30دوشنبهمحمدمهدی کرباسچی به بعد90ورودی (5)کالم و عقاید 1201000447
1398/03/2608:30یکشنبهمرتضی حائری شیرازیتمام ورودی ها  اخالق1201000402
1398/03/3008:30پنج شنبهزهراسادات موسوی حرجندیتمام ورودی ها آشنایی با علوم قرآنی1201000419
1398/03/2210:30چهار شنبهزینب مجلسی رادتمام ورودی ها آشنایی با نهج البالغه1201000523
1398/03/2914:30چهار شنبهمرضیه اسماعیلی به بعد921ورودی دانش خانواده و جمعیت1201000309
1398/03/2810:30سه شنبهسیدحمید حسینی به بعد91ورودی  روش تحقیق1201000444
1398/03/2008:30دوشنبهحسین صادقی فردتمام ورودی هافارسی1201000302

دروس کارشناسی علوم حدیث



ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/2010:30دوشنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی هازبان خارجی1201000301
ـــــــــــــــاستاد درس به بعد941ورودی (1)ورزش 1201000313

ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/1814:30شنبهناصر حیدرزاده  به بعد951ورودی توثیق و تضعیف1224000502

1219000518
علوم بالغی و زیبایی شناختی 

(2)قرآن 
1398/03/3008:30پنج شنبهرسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها

1398/03/2814:30سه شنبهپوران میرزایی  به بعد951ورودی مشکل الحدیث1224000504
1398/04/0114:30شنبهمهدی رضوانی پورتمام ورودی ها(2)تفسیر موضوعی قرآن 1219000516

1219000507
مکی و مدنی، ) (3)علوم قرآنی 

اسباب نزول، محکم و متشابه، 
(نسخ

1398/04/0214:30یکشنبهمهدیه دهقانیتمام ورودی ها

1398/03/2114:30سه شنبهمهدی نصرتیان  به بعد951ورودی آیین نگارش متون علمی1224000512
1398/03/1914:30یکشنبهعبدالهادی مسعودی  به بعد951ورودی 4فقه الحدیث 1224000516

1219000506
اعجاز، تحریف ) (2)علوم قرآنی 

(ناپذیری
1398/03/2614:30یکشنبهوحید نوذریتمام ورودی ها

1224000511
متون تخصصی مطالعات قرآن و 

حدیث به زبان انگلیسی
1398/03/2508:30شنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی ها

1398/03/2208:30چهار شنبهمنیره دهقانی زاده  بغداد آبادتمام ورودی ها(1)تفسیر ترتیبی قرآن 1219000512
1398/04/0208:30یکشنبهمهدی غالمعلیتمام ورودی هارابطه قرآن و سنت1224000515
1398/03/2308:30پنج شنبهوحید نوذریتمام ورودی ها(وحی ، نزول  ) (1)علوم قرآنی 1219000505
1398/03/1808:30شنبهحسین پسندیدهتمام ورودی ها(2)فقه الحدیث 1219000523
1398/04/0108:30شنبهتوحید پاشاییتمام ورودی ها(1)تفسیر موضوعی قرآن 1219000515

1219000503
قرائت و ترجمه متون تخصصی 

(2)
1398/03/2908:30چهار شنبهمعصومه بخشعلی زادهتمام ورودی ها

1398/03/2708:30دوشنبهکبری  آرمیدهتمام ورودی هااصول و مقدمات تفسیر1219000511

1219000526
آشنایی با صحیفه سجادیه، 

ادعیه و زیارات
1398/03/2008:30دوشنبهاحمد غالمعلیتمام ورودی ها

1398/03/2210:30چهار شنبهزینب مجلسی رادتمام ورودی هاشناخت نهج البالغه1219000525

1219000413
روش تحقیق در علوم قرآن و 

حدیث
1398/03/2810:30سه شنبهسیدحمید حسینیتمام ورودی ها

ـــــــــــــــ تمام ورودی ها(1)ورزش 1219000307
1398/03/2010:30دوشنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی هازبان انگلیسی1219000302
1398/03/2610:30یکشنبهنازی قنبریتمام ورودی ها(2)صرف کاربردی 1219000404
1398/03/1910:30یکشنبهمحمد رنجبرحسینیتمام ورودی هاکالم اسالمی1219000408
1398/04/0110:30شنبهمهدی نصرتیانتمام ورودی ها(2)نحو کاربردی 1219000406
1398/03/3010:30پنج شنبهرضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها(1)کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1219000401
1398/03/2314:30پنج شنبهکبری  آرمیدهتمام ورودی هامآخذ شناسی تفاسیر قرآن1219000510

دروس کارشناسی قرآن و حدیث



ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/03/2110:30سه شنبهپوران میرزایی به بعد951ورودی اختالف الحدیث1224000505

1219000411
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب 

آسمانی
1398/03/2808:30سه شنبهعذرا جعفری موحدتمام ورودی ها

1398/03/2914:30چهار شنبهمرضیه اسماعیلیتمام ورودی هادانش خانواده و جمعیت1219000305
1398/03/2008:30دوشنبهحسین صادقی فردتمام ورودی هازبان فارسی1219000301

1224000503
رجال کاربردی با تکیه بر سند 

شناسی
1398/03/1910:30یکشنبهناصر حیدرزاده  به بعد951ورودی 

1224000507
مبانی شناخت حدیث از دیدگاه 

فریقین
1398/03/2510:30شنبهسیدحمید حسینی  به بعد951 ورودی 

1398/03/2610:30یکشنبهرضا میرابوالحسنیتمام ورودی هامفردات قرآن1219000504

ساعتتاریخ آزمونروز آزموناستادگیرندگانعنوان درسکد درس
1398/04/0210:30یکشنبهمحمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها آشنایی با فرق اسالمی1202000415
1398/03/1810:30شنبهاحمد کریمیتمام ورودی ها کالم جدید1202000416
1398/04/0108:30شنبهرسول مظهرقراملکیتمام ورودی هابالغت قرآن1202000511
1398/03/2010:30دوشنبهمهدی رضوانی پورتمام ورودی ها(4)تفسیر موضوعی 1202000521
1398/03/2210:30چهار شنبهالهام محمدیتمام ورودی هاسبک شناسی بیان قرآن1202000510
1398/03/2810:30سه شنبهحمیدرضا ساالرکیاتمام ورودی هاقرآن و خاورشناسان1202000525
1398/03/2610:30یکشنبهرضا میرابوالحسنیتمام ورودی هامفردات قرآن1202000522
1398/03/2808:30سه شنبهعذرا جعفری موحدتمام ورودی ها آشنایی با ادیان توحیدی1202000414
1398/03/2508:30شنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی ها(2) زبان تخصصی 1202000408
1398/03/3008:30پنج شنبهرسول مظهرقراملکیتمام ورودی ها(2)علوم بالغی 1202000432
ـــــــــــــــاستاد درس به بعد941ورودی (1)ورزش 1202000312
1398/03/2308:30پنج شنبهکبری  آرمیدهتمام ورودی هاتاریخ تفسیر1202000502
1398/03/2608:30یکشنبهرضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها(2)آشنایی با متون تفسیری 1202000513
1398/03/1908:30یکشنبهرضا میرابوالحسنیتمام ورودی ها(2)ترجمۀ قرآن 1202000524
1398/04/0114:30شنبهمهدی رضوانی پورتمام ورودی ها(3)تفسیر موضوعی 1202000520
1398/03/2108:30سه شنبهمحمدمجید شیخ بهاییتمام ورودی هافقه الحدیث1202000421
1398/03/2608:30یکشنبهمرتضی حائری شیرازیتمام ورودی ها  اخالق1202000402
1398/03/2914:30چهار شنبهمرضیه اسماعیلی به بعد921ورودی دانش خانواده و جمعیت1202000308
1398/03/2810:30سه شنبهسیدحمید حسینیتمام ورودی ها روش تحقیق1202000401
1398/03/2008:30دوشنبهحسین صادقی فردتمام ورودی هافارسی1202000302
1398/04/0208:30یکشنبهمحمد رنجبرحسینیتمام ورودی ها(1)کالم و عقاید 1202000411
1398/03/2708:30دوشنبهمحمدمهدی کرباسچیتمام ورودی ها(3) کالم و عقاید 1202000413
1398/03/2010:30دوشنبهمحمدرضا صفویتمام ورودی هازبان خارجی1202000301
1398/04/0108:30شنبهتوحید پاشاییتمام ورودی ها(2)تفسیر موضوعی 1202000519

دروس کارشناسی علوم و معارف قرآن


