
تعداد واحدگرایش/ رشتهمقطععنوان درسکد درس
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیفقه تطبیقی1203000515
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسی(2)حقوق تجارت 1203000522
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسی(2)زبان تخصصی 1203000416
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیحقوق بین الملل خصوصی1203000523
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیآئین دادرسی مدنی1203000528
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیعدل و معاد (3)کالم 1203000411
3 فقه و حقوق اسالمیکارشناسی(2)فلسفه اسالمی 1203000408
2 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیتعلیم و تربیت اسالمی1203000307
3 فقه و حقوق اسالمیکارشناسیادبیات فارسی1203000313
2روانشناسیکارشناسیروانشناسی دین1225000418
2روانشناسیکارشناسیراهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی1225000509
3روانشناسیکارشناسیآمار استنباطی1225000406
2علوم حدیثکارشناسی(1) نحو عربی 1201000428
2علوم حدیثکارشناسی آشنایی با فلسفه اسالمی1201000409
2علوم حدیثکارشناسی(2) تاریخ حدیث شیعه 1201000502
2علوم حدیثکارشناسی(1) تفسیر قرآن 1201000420
2علوم حدیثکارشناسی(2) تفسیر قرآن 1201000421
2علوم حدیثکارشناسی جوامع حدیثی اهل سنت1201000506
2علوم حدیثکارشناسی جوامع حدیثی شیعه1201000505
2علوم حدیثکارشناسیدانش و منابع رجالی شیعه1201000528
2علوم حدیثکارشناسی(1) فقه الحدیث 1201000517
2علوم حدیثکارشناسی(2) فقه الحدیث 1201000518
1علوم حدیثکارشناسیقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها1201000437
1علوم حدیثکارشناسی(1) مكالمه عربی1201000434
1علوم حدیثکارشناسی(2) مكالمه عربی1201000435
2علوم حدیثکارشناسی(2) منطق 1201000411
2علوم حدیثکارشناسی نقد و وضع حدیث1201000515
2علوم حدیثکارشناسی سبک شناسی کتب حدیثی1201000504
2علوم حدیثکارشناسی(3) کالم و عقاید 1201000449
2علوم حدیثکارشناسی(2) نحو عربی 1201000429
2علوم حدیثکارشناسی(1) نحو عربی 1201000450
1علوم حدیثکارشناسی(1)صرف عربی 1201000453
2علوم حدیثکارشناسی(2) زبان تخصصی 1201000408
2علوم حدیثکارشناسی قرائت و درک متون معاصر1201000438
2علوم حدیثکارشناسی(2)علوم بالغی 1201000432
2علوم حدیثکارشناسی(5)کالم و عقاید 1201000447



1علوم حدیثکارشناسی( 3) مكالمه عربی 1201000436
2علوم حدیثکارشناسی(1) فقه 1201000424
2علوم حدیثکارشناسی(2) فقه 1201000425
1علوم حدیثکارشناسی(4) نحو عربی 1201000455
1علوم حدیثکارشناسی(4)صرف عربی 1201000457
1علوم حدیثکارشناسی(3) نحو عربی 1201000452
برای ). متعاقبًا اعالم خواهد شد

(981دانشجویان ورودی 
2علوم حدیثکارشناسی(1)صرف عربی 

برای ). متعاقبًا اعالم خواهد شد
(981دانشجویان ورودی 

2علوم حدیثکارشناسی(1)نحو عربی 

2علوم قرآن و حدیثکارشناسیمتون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی1224000511
2علوم قرآن و حدیثکارشناسی(2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 1219000518
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(1)صرف عربی 1202000449
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(1) نحو عربی 1202000445
2علوم و معارف قرآنکارشناسیآشنایی با فلسفه اسالمی1202000410
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(1)آشنایی با متون تفسیری 1202000512
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2)آشنایی با متون تفسیری 1202000513
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2)ترجمۀ قرآن 1202000524
0علوم و معارف قرآنکارشناسیسبكهای تالوت و حفظ قرآن1202000442
1علوم و معارف قرآنکارشناسیفقه الحدیث1202000421
1علوم و معارف قرآنکارشناسیقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها1202000437
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(1) مكالمه عربی1202000434
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(2) مكالمه عربی1202000435
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(1) نحو عربی 1202000428
2علوم و معارف قرآنکارشناسینقد و وضع حدیث1202000506
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2)تفسیر ترتیبی 1202000515
2علوم و معارف قرآنکارشناسیروشها و گرایشهای تفسیری1202000504
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2) نحو عربی 1202000429
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2) زبان تخصصی 1202000408
2علوم و معارف قرآنکارشناسی قرائت و درک متون معاصر عربی1202000438
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2)علوم بالغی 1202000432
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(3) کالم و عقاید 1202000413
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(3) مكالمه عربی 1202000436
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(1) فقه 1202000424
2علوم و معارف قرآنکارشناسی(2) فقه 1202000425
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(4) نحو عربی 1202000448
1علوم و معارف قرآنکارشناسی(4)صرف عربی 1202000452



1علوم و معارف قرآنکارشناسی(3) نحو عربی 1202000447


