
روانشناسی مثبت گراعلوم قرآن - مستشرقانفقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثنهج البالغهکالم و عقایدتفسیر اثريساعتتاریخروز

تفسیر قرآن (1)(مفردات)1397/10/1715:30دوشنبه
توحید در قرآن و حدیث

 امامت و والیت در قرآن و حدیث
زبان تخصصیــــــــمفردات قرآنرابطه نهج البالغه با قرآن

1397/10/1815:30سه شنبه
زبان تخصصی

بررسی تطبیقی منابع رجالی
ــــزبان تخصصیفقه استداللی (1)زبان تخصصیبررسی تطبیقی منابع رجالیــــ

تفسیر موضوعی (1)1397/10/1915:30چهار شنبه
علم کالم (1)

 مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حدیث
ــــــــزبان خارجیتاریخ حدیثعرفان و دعا در نهج البالغه

1397/10/2015:30پنج شنبه
دانش حدیث

 قرآن در روایات اهل بیت(ع)
دانش حدیثدانش حدیث

دانش حدیث

تفسیر قرآن (3)
دانش حدیث

دانش حدیث

مستشرقان و علوم قرآن(1)
دانش حدیث

فلسفه (تاریخ فلسفه)روش شناسی تفسیر اثري1397/10/2215:30شنبه
زندگانی تحلیلی امام علی(ع)و پیشینه صدور 

نهج البالغه
ــــقرآن و علوم بشريــــتفسیر قرآن (1)

مبانی جرح و تعدیل1397/10/2315:30یکشنبه
زبان انگلیسی تخصصی

 مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات

مبانی جرح و تعدیل

 مباحث اعتقادي در نهج البالغه (2)
فقه استداللی (3)مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته

مستشرقان و تفسیر قرآن

 قرآن و عهدین
ــــ

مبانی فهم متون (قرآن و حدیث)تاریخ تحلیلی قرآنمباحث اصول (1)تاریخ قرآنمبانی فهم حدیثمبانی فهم حدیث (1)مبانی فهم حدیث1397/10/2415:30دوشنبه

حوزه ها و مکاتب حدیثی1397/10/2515:30سه شنبه
معاد در قرآن و حدیث

حوزه ها و مکتب هاي حدیث

حوزه ها و مکاتب حدیثی

 زبان انگلیسی تخصصی
ــــقرآن و مستشرقانمباحث اصول (3)بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیث

کلیات و مفاهیممبانی و قواعد تفسیرــــجایگاه حدیث در علوم مختلفحکومت و مدیریت در نهج البالغهکتابشناسی احادیث اعتقادي اصول و مقدمات تفسیر1397/10/2615:30چهار شنبه

1397/10/2915:30شنبه
روش تحقیق و پایان نامه نویسی

روش تحقیق و تدوین مقاالت علمی

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

روش تحقیق و تدوین مقاالت

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البالغه

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

روش تحقیق و تدوین مقاالت
مباحث اساسی در روان شناسیتاریخ تحلیلی تفسیرــــ

ــــمستشرقان و سنتمقدمه علم حقوقبررسی متون تخصصی از جهت فنّ اعراب و ترجمهــــعرفان نظريآسیب  شناسی روایات تفسیري1397/10/3015:30یکشنبه

آمارتفسیر رواییقواعد فقه (2)علوم قرآنی (1)پژوهش هاي حدیثی در دوران معاصرکلیات تاریخ کالمپژوهش هاي حدیثی در دوران معاصر1397/11/0115:30دوشنبه

ــــمستشرقان و علوم قرآن(2)آیات االحکامفقه الحدیثسیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغهعلم کالم (2)تفسیر اثري (2)1397/11/0215:30سه شنبه

جدول زمانبندي آزمونهاي پایان نیم سال اول تحصیلی 98-97  (971)   - مقطع کارشناسی ارشد

  * 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.


