
سامانه برگزاري آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونعنوان درسرشته/ گرایشکد درس

مودل1399/04/1815روش تحقیق و پایان نامه نویسیفقه و مبانی حقوق1306001007

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1فقه و مبانی حقوق1306000513

مودل1399/04/2315آشنایی با حقوق جزافقه و مبانی حقوق1306001005

مودل1399/04/2415متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه)فقه و مبانی حقوق1306000514

مودل1399/04/2515زبان خارجیفقه و مبانی حقوق1306000501

مودل1399/04/2815قواعد فقه (1)فقه و مبانی حقوق1306000506

مودل1399/04/2915قواعد فقه (2)فقه و مبانی حقوق1306000507

مودل1399/04/3015مباحث اصول (2)فقه و مبانی حقوق1306000504

مودل1399/04/3115فقه استداللی (1)فقه و مبانی حقوق1306000508

مودل1399/05/0115فقه استداللی (2)فقه و مبانی حقوق1306000509

مودل1399/05/0415مباحث اصول (1)فقه و مبانی حقوق1306000503

مودل1399/05/0515فقه تطبیقیفقه و مبانی حقوق1306000511

مودل1399/05/0815دانش حدیثفقه و مبانی حقوق1306001008

ادوبی1399/04/1716تفسیر اجتماعی (1)علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150501

مودل1399/04/2215اخالق اجتماعی در قرآن (1)علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150510

مودل1399/04/2415فضاي فرهنگی اجتماعی نزول قرآن علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302151002

ادوبی1399/04/2917نظریه هاي جامعه شناسیعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302151001

مودل1399/04/3115زبان تخصصی علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150512

مودل1399/05/0115تفسیر اجتماعی (2)علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150502

مودل1399/05/0415جامعه در قرآن (1)علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150503

مودل1399/05/0615عدالت و آزادي در قرآن علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302150506

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی1302151006

مودل1399/04/1015مفردات قرآنعلوم قرآن و حدیث1305000507

مودل1399/04/1015مفردات قرآن کریمعلوم قرآن و حدیث1319000501

مودل1399/04/1415تاریخ قرآنعلوم قرآن و حدیث1305000509

مودل1399/04/1415تاریخ قرآن کریمعلوم قرآن و حدیث1319000505

ادوبی1399/04/1514تاریخ حدیثعلوم قرآن و حدیث1305000510

ادوبی1399/04/1514تاریخ حدیثعلوم قرآن و حدیث1319000508

مودل1399/04/1615علوم قرآنی (3)علوم قرآن و حدیث1305000503

ادوبی1399/04/1716بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث1305000512

مودل1399/04/1815مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشتهعلوم قرآن و حدیث1305000513

مودل1399/04/1815مقایسه قرآن و کتب آسمانی گذشتهعلوم قرآن و حدیث1319000513

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1)علوم قرآن و حدیث1305000517

مودل1399/04/2115متن خوانی عربیعلوم قرآن و حدیث1319001003

مودل1399/04/2215بررسی متون تخصصی از جهت فنّ اعراب و ترجمهعلوم قرآن و حدیث1305000514

مودل1399/04/2315علم رجالعلوم قرآن و حدیث1319000510

مودل1399/04/2315علم رجالعلوم قرآن و حدیث1305000701

مودل1399/04/2515متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) ـ روش شناسی تفسیر اثريعلوم قرآن و حدیث1305000518

ادوبی1399/04/2814تفسیر قرآن کریم (1)علوم قرآن و حدیث1319000503

ادوبی1399/04/2814تفسیر قرآن (1)علوم قرآن و حدیث1305000504

ادوبی1399/04/2916جایگاه حدیث در علوم مختلفعلوم قرآن و حدیث1305000703

زمانبندي برگزاري آزمونهاي نیم سال دوم تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی ارشد (ترم 982) + سامانه برگزاري آزمون



سامانه برگزاري آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونعنوان درسرشته/ گرایشکد درس

زمانبندي برگزاري آزمونهاي نیم سال دوم تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی ارشد (ترم 982) + سامانه برگزاري آزمون

مودل1399/04/3015علوم قرآنی (1)علوم قرآن و حدیث1319000506

مودل1399/04/3015علوم قرآنی (1)علوم قرآن و حدیث1305000501

مودل1399/04/3115زبان تخصصیعلوم قرآن و حدیث1305000704

مودل1399/05/0115تفسیر آیات مشکل قرآن کریمعلوم قرآن و حدیث1319000512

مودل1399/05/0115تفسیر قرآن (3)علوم قرآن و حدیث1305000506

مودل1399/05/0415فقه الحدیثعلوم قرآن و حدیث1319000509

مودل1399/05/0415فقه الحدیثعلوم قرآن و حدیث1305000511

ادوبی1399/05/0514روشهاي تفسیريعلوم قرآن و حدیث1305000508

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم قرآن و حدیث1305001008

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم قرآن و حدیث1305001010

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم قرآن و حدیث1319001004

ادوبی1399/04/0116علوم بالغی در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030704

مودل1399/04/1115حکومت و مدیریت در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030510

مودل1399/04/1515مبانی فهم حدیثعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030503

مودل1399/04/1615رابطه نهج البالغه با قرآنعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030707

ادوبی1399/04/1710روش تحقیق و پایان نامه نویسیعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301031022

ادوبی1399/04/1814بررسی تطبیقی منابع رجالیعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030506

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1)علوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030517

ادوبی1399/04/2116اخالق و تربیت در نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030513

مودل1399/04/2215نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030507

مودل1399/04/2415مبانی جرح و تعدیلعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030502

ادوبی1399/04/2816قرائت متن و واژه شناسی نهج البالغهعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030703

مودل1399/04/2915متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) علوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030518

ادوبی1399/04/3010مباحث اعتقادي در نهج البالغه (1)علوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030508

مودل1399/05/0515حوزه ها و مکاتب حدیثیعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030501

مودل1399/05/0715آسیب شناسی حدیثعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301030504

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم حدیث گرایش نهج البالغه1301031023

ادوبی1399/04/0710مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حدیث	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020516

ادوبی1399/04/1112علم کالم (1)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020506

ادوبی1399/04/1414فلسفه (تاریخ فلسفه)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020710

مودل1399/04/1515مبانی فهم حدیث (1)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020501

ادوبی1399/04/1710علم و معرفت در قرآن و حدیث	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020508

مودل1399/04/1915کتابشناسی احادیث اعتقادي	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020505

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020518

مودل1399/04/2415مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی رواتعلوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020504

ادوبی1399/04/2910متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020519

ادوبی1399/04/2916عدل الهی در قرآن و حدیث	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020510

ادوبی1399/05/0110نبوت و رسالت در قرآن و حدیث	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020511

مودل1399/05/0515حوزه ها و مکتب هاي حدیث	علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020503

مودل1399/05/0715مبانی فهم حدیث (2)علوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301020502

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم حدیث گرایش کالم و عقاید1301021014



سامانه برگزاري آزمونساعت آزمونتاریخ آزمونعنوان درسرشته/ گرایشکد درس

زمانبندي برگزاري آزمونهاي نیم سال دوم تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی ارشد (ترم 982) + سامانه برگزاري آزمون

ادوبی1399/04/0916تفسیر موضوعی (2)علوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010510

مودل1399/04/1015تفسیر قرآن1 (مفردات)علوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010705

مودل1399/04/1515مبانی فهم حدیثعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010503

ادوبی1399/04/1814بررسی تطبیقی منابع رجالیعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010506

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1)علوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010517

ادوبی1399/04/2214تفسیر اثري(1)علوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010512

مودل1399/04/2415مبانی جرح و تعدیلعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010502

مودل1399/04/2515روش شناسی تفسیر اثريعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010507

ادوبی1399/04/2916متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) ـ جایگاه حدیث در علوم مختلفعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010518

مودل1399/04/3115زبان تخصصیعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010514

ادوبی1399/05/0514روش هاي تفسیريعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010704

مودل1399/05/0515حوزه ها و مکاتب حدیثیعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010501

مودل1399/05/0615تاریخ تفسیرعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010703

مودل1399/05/0715آسیب شناسی حدیثعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301010504

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301011020

مودل1399/05/0815دانش حدیثعلوم حدیث گرایش تفسیراثري1301011018

ــــــــــــــــــروابط مثبتروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090509

مودل1399/04/1515مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090710

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1)روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090517

مودل1399/04/2215روانشناسی دینروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090501

مودل1399/04/2315سمینار (بازسازي مثبت، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا (2))روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090514

مودل1399/04/2415روش فهم روانشناختی متون دینیروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090711

مودل1399/04/2815آسیب شناسی روانی(1)روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315091011

مودل1399/04/2915زبان تخصصیروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090513

مودل1399/04/3015متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) ـ رفتار درمانی شناختی روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090518

مودل1399/05/0115روش تحقیق پیشرفتهروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090503

مودل1399/05/0415حدیث و روانشناسی (2)روانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090512

مودل1399/05/0515سالمت و شادکامیروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090505

مودل1399/05/0715صفات و انگیزه هاي مثبتروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315090508

مودل1399/05/0815دانش حدیثروانشناسی اسالمی(گرایش مثبت گرا)1315091010

مودل1399/04/1415تاریخ تحلیلی قرآن علوم قرآن گرایش مستشرقان1321131003

مودل1399/04/1815قرآن و عهدین علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130513

مودل1399/04/2115متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه)ـ قرائت و درك متون حدیثی (1) علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130518

مودل1399/04/2515متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) ـ روش شناسی تفسیر اثري علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130519

مودل1399/04/3115زبان تخصصی علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130507

ادوبی1399/05/0514روش  و گرایش هاي تفسیري علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130501

مودل1399/05/0515متن پژوهی (3) (جایگزین پایان نامه) ـ حوزه ها و مکاتب حدیثی علوم قرآن گرایش مستشرقان1321130520

مودل1399/05/0615تاریخ تحلیلی تفسیر علوم قرآن گرایش مستشرقان1321131002

مودل1399/05/0815دانش حدیث علوم قرآن گرایش مستشرقان1321131006

 * حتما ضمن مدنظر قرار دادن زمان آزمونها ، همواره اطالعیه هاي  ذیل دروس در سامانه مودل را جهت اطالع از هرگونه جزئیات مهم، مالحظه نمائید.

  ** لینک شرکت در آزمونهاي مودل ذیل درس در سامانه مشاهده دروس (مطابق زمانبندي مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون) ، فعال خواهد شد.


