
 ساعت آزمون تاریخ آزمون روز آزمون گیرندگان تعداد واحد رشته / گرایش عنوان درس کد درس

 13:30 1400/06/06 شنبه 971ورودی  2 روانشناسی اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم( 1225000301

 13:30 1400/06/07 یک شنبه 971ورودی  1 اسینشنروا تربیت بدنی 1225000306

 13:30 1400/06/09 سه شنبه 971ورودی  2 روانشناسی دانش خانواده و جمعیت 1225000310

 10:30 1400/06/09 سه شنبه 971ورودی  3 روانشناسی زبان فارسی 1225000312

 13:30 1400/06/08 دوشنبه 971ورودی  2 روانشناسی ( )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی ) 1225000303

 8:30 1400/06/08 دوشنبه 971ورودی  1 روانشناسی (1ورزش ) 1225000308

 8:30 1400/06/11 پنج شنبه 971ورودی  2 روانشناسی انقالب اسالمی 1225000304

 13:30 1400/06/10 چهارشنبه 971ورودی  2 روانشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1225000305

 10:30 1400/06/06 شنبه 971ورودی  3 روانشناسی زبان انگلیسی 1225000311

 8:30 1400/06/10 چهارشنبه 971ورودی  2 روانشناسی ( )مبدأ و معاد(1اندیشه اسالمی ) 1225000302

 10:30 1400/06/07 یک شنبه 971ورودی  2 روانشناسی تفسیر موضوعی قرآن 1225000309

 8:30 1400/06/06 شنبه 971دی ورو 2 روانشناسی روانشناسی یادگیری 1225000422

 8:30 1400/06/07 یک شنبه 971ورودی  2 روانشناسی انگیزش و هیجان 1225000402

 10:30 1400/06/10 چهارشنبه 971ورودی  2 روانشناسی (2روانشناسی تحولی ) 1225000416

 10:30 1400/06/11 پنج شنبه 971ورودی  2 روانشناسی فیزیولوژیکناسی روانش 1225000421

 8:30 1400/06/09 سه شنبه 971ورودی  2 روانشناسی (1روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ) 1225000513

 10:30 1400/06/08 دوشنبه 971ورودی  2 روانشناسی (1متون روانشناسی به انگلیسی ) 1225000431

 13:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث اخالق   1201000402

 13:30 1400/06/07 یک شنبه به بعد 941از نیمسال  1 علوم حدیث تربیت بدنی 1201000312

 13:30 1400/06/09 سه شنبه به بعد 921از  2 علوم حدیث دانش خانواده و جمعیت 1201000309

 10:30 1400/06/09 سه شنبه هاتمام ورودی 3 علوم حدیث فارسی 1201000302

 8:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 941از نیمسال  1 علوم حدیث (1ورزش ) 1201000313

 8:30 1400/06/11 پنج شنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث انقالب اسالمی 1201000101

 10:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 3 علوم حدیث زبان خارجی 1201000301

 8:30 1400/06/10 چهارشنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث (1تفسیر قرآن )  1201000420

 10:30 1400/06/07 یک شنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث (1علوم بالغی )  1201000431

 8:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث شبهه شناسی  1201000525

 10:30 1400/06/10 چهارشنبه هاتمام ورودی 2 علوم حدیث (2زبان تخصصی )  1201000408

 به بعد 951از ورودی  1 علوم قرآن و حدیث تربیت بدنی 1219000303

 942قم: از ورودی 

 13:30 1400/06/07 یک شنبه

 به بعد 951از ورودی  2 علوم قرآن و حدیث دانش خانواده و جمعیت 1219000305

 942قم: از ورودی 

 13:30 1400/06/09 سه شنبه

 به بعد 951از ورودی  3 علوم قرآن و حدیث زبان فارسی 1219000301

 942قم: از ورودی 

 10:30 1400/06/09 سه شنبه

 8:30 1400/06/08 دوشنبه 951از ورودی  1 علوم قرآن و حدیث (1ورزش ) 1219000307

 به بعد 951از ورودی  2 علوم قرآن و حدیث انقالب اسالمی 1219000306

 942قم: از ورودی 

 8:30 1400/06/11 پنج شنبه

 به بعد 951از ورودی  2 علوم قرآن و حدیث تاریخ تحلیلی اسالم 1219000410

 942قم: از ورودی 

 13:30 1400/06/10 چهارشنبه
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 به بعد 951از ورودی  3 علوم قرآن و حدیث زبان انگلیسی  1219000302

 942قم: از ورودی 

 10:30 1400/06/06 شنبه

 به بعد 951از ورودی  2 علوم قرآن و حدیث آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات   1219000526

 942قم: از ورودی 

 8:30 1400/06/06 شنبه

 به بعد 951از ورودی  2 حدیثعلوم قرآن و  (1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) 1219000517

 942قم: از ورودی 

 10:30 1400/06/07 یک شنبه

 به بعد 951از ورودی  2 علوم قرآن و حدیث متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی 1224000511

 942قم: از ورودی 

 10:30 1400/06/10 چهارشنبه

 13:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 2 علوم و معارف قرآن  اخالق   1202000402

 13:30 1400/06/07 یک شنبه به بعد 941از  1 علوم و معارف قرآن  تربیت بدنی 1202000311

 13:30 1400/06/09 سه شنبه به بعد 921از  2 معارف قرآن علوم و  دانش خانواده و جمعیت 1202000308

 10:30 1400/06/09 سه شنبه هاتمام ورودی 3 علوم و معارف قرآن  فارسی 1202000302

 13:30 1400/06/08 دوشنبه هاتمام ورودی 2 علوم و معارف قرآن  (2کالم و عقاید ) 1202000412

 8:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 941از  1 علوم و معارف قرآن  (1ورزش ) 1202000312

 8:30 1400/06/11 پنج شنبه هاتمام ورودی 2 علوم و معارف قرآن  انقالب اسالمی 1202000101

 10:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 3 علوم و معارف قرآن  زبان خارجی 1202000301

 8:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 1 علوم و معارف قرآن  آشنایی با علم رجال 1202000420

 8:30 1400/06/10 چهارشنبه هاتمام ورودی 0 علوم و معارف قرآن  رآنسبکهای تالوت و حفظ ق 1202000442

 10:30 1400/06/07 یک شنبه هاتمام ورودی 2 علوم و معارف قرآن  (1علوم بالغی )  1202000431

 10:30 1400/06/10 چهارشنبه هاتمام ورودی 2 قرآن  علوم و معارف (2زبان تخصصی )  1202000408

 13:30 1400/06/06 شنبه هاتمام ورودی 2 فقه و حقوق اسالمی  تعلیم و تربیت اسالمی 1203000307

 13:30 1400/06/06 شنبه ه بعدب 981از ترم  2 فقه و حقوق اسالمی  تعلیم و تربیت اسالمی 1227000301

 13:30 1400/06/07 یک شنبه به بعد 941از ترم  1 فقه و حقوق اسالمی  تربیت بدنی 1203000310

 13:30 1400/06/07 یک شنبه به بعد 981از ترم  1 فقه و حقوق اسالمی  تربیت بدنی 1227000303

 13:30 1400/06/09 سه شنبه هاتمام ورودی 2 فقه و حقوق اسالمی  دانش خانواده و جمعیت 1203000308

 13:30 1400/06/09 سه شنبه به بعد 981از ترم  2 فقه و حقوق اسالمی  جمعیت و دانش خانواده 1227000302

 951از ورودی  3 فقه و حقوق اسالمی  ادبیات فارسی 1203000313

 942قم: 

 10:30 1400/06/09 سه شنبه

 10:30 1400/06/09 سه شنبه به بعد 981از ترم  3 فقه و حقوق اسالمی  ادبیات فارسی 1227000306

 13:30 1400/06/08 دوشنبه هاتمام ورودی 2 فقه و حقوق اسالمی  (2کالم ) 1203000410

 13:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 981از ترم  2 فقه و حقوق اسالمی  (2کالم ) 1227000408

 8:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 951از ترم  1 فقه و حقوق اسالمی  (1ورزش ) 1203000314

 8:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 981از ترم  1 فقه و حقوق اسالمی  (1ورزش ) 1227000307

 951از ورودی  3 فقه و حقوق اسالمی  زبان انگلیسی عمومی 1203000312

 942قم: 

 10:30 1400/06/06 شنبه

 10:30 1400/06/06 شنبه به بعد 981از ترم  3 فقه و حقوق اسالمی  زبان انگلیسی عمومی 1227000305

 10:30 1400/06/10 چهارشنبه هاتمام ورودی 2 فقه و حقوق اسالمی  (2زبان تخصصی ) 1203000416

 10:30 1400/06/08 دوشنبه هاتمام ورودی 2 فقه و حقوق اسالمی  فقه تطبیقی 1203000515

 10:30 1400/06/08 دوشنبه به بعد 981از ترم  2 فقه و حقوق اسالمی  فقه تطبیقی 1227000513

 


