
 رشته روانشناسی -دروس کارشناسی 
 ساعت تاریخ روز عنوان درس کد درس

 8:30 1398/10/29 یکشنبه اخالق اسالمی)مبانی و مفاهیم( 1225000301
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج دانش خانواده و جمعیت 1225000310
 13:30 1398/11/01 شنبهسه انقالب اسالمی 1225000304
 8:30 1398/10/21 شنبه زبان انگلیسی 1225000311
 8:30 1398/10/28 شنبه آمار توصیفي 1225000407
 8:30 1398/11/05 شنبه 1مباحث اساسي در روانشناسي 1225000427
 8:30 1398/11/06 یکشنبه تربیت بدنی 1225000306
 8:30 1398/10/30 دوشنبه زبان فارسی 1225000312
 8:30 1398/10/25 شنبهچهار فیزیولوژي اعصاب و غدد 1225000425
 8:30 1398/11/02 شنبهچهار شناسیمبانی جامعه 1225000429
 8:30 1398/10/23 دوشنبه معرفت شناسی 1225000433
 10:30 1398/10/22 یکشنبه روش تحقیق)کمی و کیفی( 1225000423
 10:30 1398/10/28 شنبه روانشناسی اجتماعی کاربردی 1225000510
 10:30 1398/11/05 شنبه )مبدأ و معاد(1اندیشه اسالمی 1225000302
 10:30 1398/10/24 شنبهسه روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 1225000413
 10:30 1398/10/26 شنبهپنج 2روانشناسی تحولی 1225000416
 10:30 1398/10/30 دوشنبه روانشناسی فیزیولوژیک 1225000421
 10:30 1398/11/01 شنبهسه روانشناسی یادگیری 1225000422
 10:30 1398/11/03 شنبهپنج 2متون روانشناسی به انگلیسی 1225000432
 10:30 1398/11/06 یکشنبه پزشکیکلیات روان 1225000808

 رشته علوم حدیث -کارشناسی دروس 
 ساعت تاریخ روز عنوان درس کد درس

 13:30 1398/10/30 دوشنبه ترجمه عربی به فارسی   1201000433
 10:30 1398/10/22 یکشنبه (1زبان تخصصی )  1201000407
 13:30 1398/11/02 شنبهچهار (1علوم بالغی )  1201000431
 8:30 1398/10/21 شنبه زبان خارجی 1201000301
 10:30 1398/10/28 شنبه اعراب قرآن و حدیث 1201000439
 13:30 1398/11/05 شنبه اصطالحات حدیثی  1201000503
 10:30 1398/10/29 یکشنبه آشنایی با ادیان توحیدی  1201000415
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار آشنایی با نهج البالغه  1201000523
 8:30 1398/11/06 یکشنبه تربیت بدنی 1201000312
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج دانش خانواده و جمعیت 1201000309
 8:30 1398/10/30 دوشنبه فارسی 1201000302



 واحد عملی واحد عملی واحد عملی (1ورزش ) 1201000313
 13:30 1398/11/01 شنبهسه انقالب اسالمی 1201000101

 10:30 1398/10/21 شنبه تجوید و آواشناسی 12010000704
 8:30 1398/10/28 شنبه (1صرف عربی ) 1201000453
 8:30 1398/11/05 شنبه (1نحو عربی )  1201000450
 8:30 1398/10/23 دوشنبه (1تاریخ حدیث شیعه )  1201000501
 8:30 1398/10/25 شنبهچهار (1منطق )  1201000410
 8:30 1398/10/29 یکشنبه اخالق   1201000402
 8:30 1398/11/02 شنبهچهار تاریخ عصر بعثت  1201000403
 10:30 1398/11/06 یکشنبه سیره پیشوایان دینی 1201000406
 10:30 1398/10/23 دوشنبه مبادی نظری و تطبیقی سند شناسی 1201000527
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار اختالف حدیث  1201000520
 10:30 1398/10/21 شنبه شبهه شناسی  1201000525
 8:30 1398/11/05 شنبه های تبلیغ در قرآن و سنتمبانی و روش  1201000516
 10:30 1398/10/28 شنبه مستشرقان و حدیث  1201000524
 10:30 1398/11/02 شنبهچهار مشکل الحدیث  1201000521
 13:30 1398/10/30 دوشنبه آشنایی با فرق اسالمی  1201000416
 13:30 1398/11/06 یکشنبه کالم جدید  1201000418
 13:30 1398/11/03 شنبهپنج مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین  1201000522

 رشته علوم قرآن و حدیث -دروس کارشناسی 
 ساعت تاریخ روز عنوان درس کد درس

 8:30 1398/10/21 شنبه زبان انگلیسی 1219000302
 10:30 1398/11/02 شنبهچهار مشکل الحدیث 1224000504
 واحد عملی واحد عملی واحد عملی (1ورزش ) 1219000307
 8:30 1398/11/06 یکشنبه (1تربیت بدنی ـ تربیت بدنی ) 1219000303
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار مآخذشناسی تفاسیر قرآن 1219000510
 8:30 1398/11/01 شنبهسه هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1224000518
 10:30 1398/11/01 شنبهسه کتاب شناسی و مآخذ شناسی علوم اسالمی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 1224000506
 13:30 1398/11/03 شنبهپنج مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین 1224000507
 8:30 1398/10/24 شنبهسه (1صرف کاربردی ) 1219000403
 10:30 1398/10/21 شنبه روانخوانی و تجوید مقدماتی 1219000701
 8:30 1398/10/26 شنبهپنج رایانه و فضای مجازی 1219000414
 8:30 1398/10/30 دوشنبه زبان فارسی 1219000301
 8:30 1398/11/03 شنبهپنج ( )وحی و نزول(1علوم قرآنی ) 1219000505
 10:30 1398/10/22 یکشنبه زبان تخصصی 1219000501



 13:30 1398/10/30 دوشنبه (1قرائت و ترجمه متون تخصصی ) 1219000502
 13:30 1398/10/28 شنبه (1فقه الحدیث ) 1219000522
 10:30 1398/10/24 شنبهسه (2کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) 1219000402
 10:30 1398/10/26 شنبهپنج مآخذ شناسی حدیث 1219000520
 10:30 1398/11/02 شنبهچهار مفردات قرآن 1219000504
 13:30 1398/11/05 شنبه مصطلح الحدیث 1219000521
 10:30 1398/10/29 یکشنبه آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1219000411
 10:30 1398/11/03 شنبهپنج تاریخ حدیث 1219000519
 13:30 1398/11/06 یکشنبه تاریخ کتابت قرآن و قرائات )تاریخ قرآن( 1219000509
 8:30 1398/10/22 یکشنبه (3فقه الحدیث ) 1219000524
 13:30 1398/11/02 شنبهچهار (1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ) 1219000517
 8:30 1398/10/26 شنبهپنج آشنایی با رجال 1224000501
 10:30 1398/10/24 شنبهسه های دیجیتالیکتابخانه 1224000514
 10:30 1398/10/28 شنبه ( )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی ) 1219000506
 10:30 1398/10/30 دوشنبه (2تفسیر ترتیبی قرآن ) 1219000513
 10:30 1398/10/23 دوشنبه رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1224000503
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار اختالف الحدیث 1224000505
 13:30 1398/10/21 شنبه جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر 1224000508
 13:30 1398/10/28 شنبه ( )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی ) 1219000508
 13:30 1398/10/30 دوشنبه ایروش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته 1224000509
 13:30 1398/11/02 شنبهچهار آیین ویرایش متون علمی 1224000513
 13:30 1398/11/05 شنبه تحقیق موضوعی در حدیث 1224000517
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج دانش خانواده و جمعیت 1219000305
 13:30 1398/11/01 شنبهسه انقالب اسالمی 1219000306
 13:30 1398/11/06 یکشنبه مهارت های آموزش و ترویج قرآن 1219000412
 13:30 1398/10/29 یکشنبه (3تفسیر ترتیبی قرآن ) 1219000514
 13:30 1398/10/24 شنبهسه آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات 1219000526
 13:30 1398/10/22 یکشنبه مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان 1224000510
 10:30 1398/10/29 یکشنبه (2نحو کاربردی ) 1219000406
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار شناخت نهج البالغه 1219000525

 رشته علوم و معارف قرآن -دروس کارشناسی 
 ساعت تاریخ روز عنوان درس کد درس

 10:30 1398/10/21 شنبه تجوید و آواشناسی 1202000441
 13:30 1398/10/30 دوشنبه ترجمه عربی به فارسی   1202000433
 10:30 1398/10/22 یکشنبه (1زبان تخصصی )  1202000407



 8:30 1398/10/28 شنبه (1صرف عربی ) 1202000426
 8:30 1398/10/28 شنبه (1صرف عربی ) 1202000449
 13:30 1398/11/02 شنبهچهار (1علوم بالغی )  1202000431
 8:30 1398/11/05 شنبه (1نحو عربی )  1202000445
 8:30 1398/10/21 شنبه زبان خارجی 1202000301
 10:30 1398/10/28 شنبه اعراب قرآن  1202000439
 10:30 1398/11/03 شنبهپنج تاریخ حدیث 1202000418
 13:30 1398/11/06 یکشنبه تاریخ قرآن 1202000501
 13:30 1398/11/05 شنبه مصطلحات حدیثی 1202000417
 8:30 1398/10/29 یکشنبه اخالق   1202000402
 10:30 1398/10/29 یکشنبه آشنایی با ادیان توحیدی  1202000414
 8:30 1398/11/02 شنبهچهار تاریخ عصر بعثت  1202000403
 8:30 1398/11/06 یکشنبه تربیت بدنی 1202000311
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج دانش خانواده و جمعیت 1202000308
 10:30 1398/11/06 یکشنبه سیره پیشوایان دینی 1202000405
 8:30 1398/10/30 دوشنبه فارسی 1202000302
 10:30 1398/11/05 شنبه (2کالم و عقاید ) 1202000412
 واحد عملی واحد عملی واحد عملی (1ورزش ) 1202000312
 13:30 1398/11/01 شنبهسه انقالب اسالمی 1202000101
 10:30 1398/10/23 دوشنبه بالغت قرآن 1202000511
 10:30 1398/10/21 شنبه (4تفسیر موضوعی ) 1202000521
 10:30 1398/10/25 شنبهچهار شناسی بیان قرآنسبک 1202000510
 13:30 1398/11/05 شنبه قرآن و خاورشناسان 1202000525
 10:30 1398/11/02 شنبهچهار مفردات قرآن 1202000522
 13:30 1398/10/30 دوشنبه آشنایی با فرق اسالمی  1202000415
 13:30 1398/11/06 یکشنبه کالم جدید  1202000416

 رشته فقه و حقوق اسالمی -دروس کارشناسی 
 ساعت تاریخ روز عنوان درس کد درس

 10:30 1398/10/23 دوشنبه ( )علوم بالغت(4ادبیات عرب ) 1203000404
 13:30 1398/11/05 شنبه درایه الحدیث 1203000419
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج دانش خانواده و جمعیت 1203000308
 واحد عملی واحد عملی واحد عملی (1ورزش ) 1203000314
 8:30 1398/10/22 یکشنبه (1ادبیات عرب ) 1227000401
 10:30 1398/10/26 شنبهپنج مبانی اصول فقه 1227000406
 8:30 1398/11/01 شنبهسه مقدمه علم حقوق 1227000405



 8:30 1398/10/24 شنبهسه اخالق حقوق و قضا 1227000412
 8:30 1398/10/29 یکشنبه تعلیم و تربیت اسالمی 1227000301
 8:30 1398/11/06 یکشنبه (1تربیت بدنی ) 1227000303
 8:30 1398/10/30 دوشنبه ادبیات فارسی 1227000306
 8:30 1398/10/21 شنبه زبان انگلیسی عمومی 1203000312
 8:30 1398/10/28 شنبه (2ادبیات عرب ) 1203000402
 8:30 1398/10/23 دوشنبه حقوق اساسی 1203000517
 8:30 1398/10/26 شنبهپنج (1حقوق مدنی ) 1203000518
 8:30 1398/11/01 شنبهسه (1فقه ) 1203000506
 8:30 1398/11/03 شنبهپنج (1منطق ) 1203000405
 8:30 1398/11/05 شنبه (2تفسیر قرآن ) 1203000413
 10:30 1398/10/29 یکشنبه تاریخ فقه و فقها 1203000516
 10:30 1398/10/22 یکشنبه (1زبان تخصصی ) 1203000415
 10:30 1398/10/28 شنبه ( صرف و نحو کاربردی3ادبیات عرب ) 1203000403
 8:30 1398/10/24 شنبهسه حقوق جزای عمومی 1203000525
 8:30 1398/10/26 شنبهپنج (2حقوق مدنی ) 1203000519
 10:30 1398/10/30 دوشنبه (2فقه ) 1203000507
 8:30 1398/11/02 شنبهچهار (3فقه ) 1203000508
 10:30 1398/11/05 شنبه (2منطق ) 1203000406
 10:30 1398/11/03 شنبهپنج (1اصول فقه ) 1203000501
 8:30 1398/10/25 شنبهچهار (3زبان تخصصی ) 1203000532
 8:30 1398/10/29 یکشنبه (2حقوق جزای اختصاصی ) 1203000527
 8:30 1398/11/01 شنبهسه (3اصول فقه ) 1203000503
 10:30 1398/10/23 دوشنبه (6فقه ) 1203000511
 8:30 1398/11/06 یکشنبه تربیت بدنی 1203000310
 10:30 1398/11/05 شنبه ( نبوت و امامت2کالم ) 1203000410
 8:30 1398/11/03 شنبهپنج حقوق کار 1203000530
 8:30 1398/10/22 یکشنبه (1فلسفه اسالمی ) 1203000407
 10:30 1398/10/29 یکشنبه (5اصول فقه ) 1203000505
 10:30 1398/11/05 شنبه (9فقه ) 1203000514
 8:30 1398/11/03 شنبهپنج (1حقوق تجارت ) 1203000521
 13:30 1398/10/26 شنبهپنج حقوق بین الملل عمومی 1203000524
 13:30 1398/10/24 شنبهسه حقوق تطبیقی 1203000531

 


