
روانشناسیفقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

فقه الحدیث (2)اصول فقه (1)اصول فقه (1)08:30
ادبیات عرب (1) صرف و نحو

آئین دادرسی مدنی
-

10:30
صرف عربی (4)

کالم جدید

صرف عربی (4)

کالم جدید
آمار استنباطیادبیات عرب (2) صرف و نحو-

-زبان تخصصی (4)توثیق و تضعیف-توثیقات عام وخاص14:30

زبان تخصصی (1)08:30
ترجمه قرآن (2)

زبان تخصصی (1)
زبان تخصصی

زبان تخصصی (1)

اصول فقه (2)
-

-مبادي نظري و تطبیقی سند شناسی10:30
کالم اسالمی

رجال کاربردي با تکیه بر سند شناسی
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمانحقوق بین الملل خصوصی

--فقه الحدیث (4)--14:30

08:30
قرائت و درك متون حدیثی1

فارسی
فارسی

زبان فارسی

آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات
زبان فارسیادبیات فارسی

زبان خارجی10:30
زبان خارجی

تفسیر موضوعی (4)
زبان انگلیسیزبان انگلیسی عمومیزبان انگلیسی

-فقه (7)---14:30

08:30
تفسیر قرآن (1) - تاریخ تشیع (1)

اصول فقه (2)

فقه الحدیث

اصول فقه (2)
-

حقوق بین الملل عمومی

حقوق جزاي اختصاصی (1)
-

10:30
اختالف حدیث

انقالب اسالمی

انقالب اسالمی

علوم قرآن (3)

انقالب اسالمی

اختالف الحدیث
آشنایی با فلسفه اسالمی-

--آیین نگارش متون علمی--14:30

08:30
فقه الحدیث (3)

مکالمه عربی(2)
تفسیر ترتیبی قرآن (1)مکالمه عربی(2)

تاریخ تحلیلی اسالم

حقوق تجارت (1)
-

10:30
قرائت و درك متون معاصر

آشنایی با نهج البالغه

قرائت و درك متون معاصر عربی

سبک شناسی بیان قرآن
مبانی راهنمایی و مشاورهمنطق (1)شناخت نهج البالغه

-فقه (8)---14:30

08:30
زبان تخصصی (2)

تفسیر قرآن (2)
زبان تخصصی (2)

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث 

به زبان انگلیسی

حقوق تطبیقی

زبان تخصصی (2)
-

10:30
قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
احساس و ادراكحقوق اساسیمبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقینقرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

-اصول فقه (4)---14:30

08:30
اخالق

جوامع حدیثی شیعه
اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)تعلیم و تربیت اسالمی-آشنایی با متون تفسیري (2)

10:30
مبانی و روش هاي تبلیغ در قرآن و سنت

صرف عربی (3)

صرف عربی (3)

مفردات قرآن

مفردات قرآن

صرف کاربردي (2)
--

--علوم قرآنی (2) ( اعجاز ، تحریف ، ناپذیري )--14:30

08:30
کالم و عقاید (5)

منطق (2)
اصول و مقدمات تفسیرکالم و عقاید (3)

کالم (3)

فقه (4)
-

اعراب قرآن و حدیث10:30
اعراب قرآن

آشنایی با علم رجال
-

حقوق مدنی (1)

ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردي
روانشناسی اجتماعی

14:30-----

08:30
آشنایی با ادیان توحیدي

نحو عربی (3)

نحو عربی (3)

آشنایی با ادیان توحیدي
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

تفسیر قرآن (1)

فلسفه اسالمی (1)
-

روش تحقیق10:30
روش تحقیق

قرآن و خاورشناسان

روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث

جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر
--

--مشکل الحدیث-مشکل الحدیث14:30

نحو عربی (1)نحو عربی (1)08:30
قرائت و ترجمه متون تخصصی (2)

نحو کاربردي (1)

حقوق کار

فقه (5)
-

علوم بالغی (1)10:30
علوم بالغی (1)

آشنایی با متون تفسیري (1)
روانشناسی تحولی (1)تاریخ فقه و فقهاعلوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (1)

دانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیت14:30

08:30
آشنایی با علوم قرآنی

علوم بالغی (2)
-علوم قرآنعلوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (2)علوم بالغی (2)

10:30
نحو عربی (4)-مستشرقان و حدیث

نحو عربی (3)

نحو عربی (4)

نحو عربی (3)
--کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1)

14:30-----

قرائت و درك متون تفسیري08:30
بالغت قرآن

تفسیر موضوعی (2)
-ادبیات عرب (4) علوم بالغتتفسیر موضوعی قرآن (1)

مباحث اساسی در روانشناسی (2)فقه (1)نحو کاربردي (2)نحو عربی (2)نحو عربی (2)10:30

-آئین دادرسی کیفريتفسیر موضوعی قرآن (2)تفسیر موضوعی (3)-14:30

08:30-
علوم قرآن (2)

کالم و عقاید (1)
رابطه قرآن و سنت

مقدمه، علم حقوق-کالم (1)

فلسفه اسالمی (2)
-

آشنایی با فرق اسالمی10:30
ترجمه قرآن (1)

آشنایی با فرق اسالمی
متون روانشناسی به انگلیسی (1)تفسیر قرآن (2)هندسه دانش هاي قرآنی و حدیثی

14:30--
علوم قرآنی (3) ( مکی و مدنی ، 

اسباب نزول ، محکم و متشابه نسخ )
--

08:30
مکالمه عربی (3)

مبانی فهم حدیث

مکالمه عربی (3 )-تاریخ تفسیر

مبانی فهم حدیث
-حقوق مدنی (3)علوم قرآنی (1) ( وحی ، نزول )

10:30
شبهه شناسی-نقد و وضع حدیث

فقه (2)

فقه (2)

نقد و وضع حدیث
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن--

--مآخذ شناسی تفاسیر قرآن--14:30

  * نکته مهم :  همواره زمان نهایی و مالك برگزاري آزمون ها، تاریخ و ساعت درج شده مقابل هر درس در کارت ورود به جلسه آزمون می باشد.

1398/04/02 یکشنبه

1398/03/18شنبه

1398/03/21سه شنبه

1398/03/22چهارشنبه

1398/03/25شنبه

1398/03/26یکشنبه

1398/03/27دوشنبه

شنبه

جدول زمانبندي آزمونهاي پایان نیم سال دوم تحصیلی 98-97  (972)  - مقطع کارشناسی

1398/03/19یکشنبه

1398/03/20دوشنبه

1398/04/03دوشنبه

1398/04/01

1398/03/28سه شنبه

1398/03/29چهارشنبه

1398/03/30پنجشنبه


