
ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2210:30شنبهتمام ورودی ها1201000423(2)اصول فقه 
1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000101انقالب اسالمی

1397/10/2910:30شنبه892از ابتدا تا ورودی 1201000417آشنایی با عرفان و تصوف
1397/11/0113:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000409آشنایی با فلسفه اسالمی
1397/10/3013:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000506جوامع حدیثی اهل سنت
1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1201000309دانش خانواده و جمعیت

1397/10/3010:30یکشنبه892از ابتدا تا ورودی 1201000440(نرم افزارهای حدیثی، اینترنتی) روش تحقیق رایانه ای
1397/10/3008:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000301زبان خارجی

1397/10/1908:30چهار شنبهتمام ورودی ها1201000504سبک شناسی كتب حدیثی
1397/10/1708:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1201000453 به بعد921- (1)صرف عربی 
1397/10/1708:30دوشنبه به قبل921ورودی 9211201000426قبل از - (1)صرف عربی 
1397/11/0110:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1201000454 به بعد921- (2)صرف عربی 
1397/10/2608:30چهار شنبه به قبل921ورودی 9211201000427قبل از - (2)صرف عربی 
1397/10/2413:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1201000457 به بعد921- (4)صرف عربی 

1397/11/0113:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000424(1)فقه 
1397/11/0210:30سه شنبهتمام ورودی ها1201000425(2)فقه 

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1201000517(1)فقه الحدیث 
1397/10/2610:30چهار شنبهتمام ورودی ها1201000437قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000514مبانی فهم حدیث
1397/10/2313:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000436( 3)مکالمه عربی 
1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000434(1)مکالمه عربی
1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1201000435(2)مکالمه عربی

1397/10/2208:30شنبه به بعد921از ورودی 1201000450 به بعد921- (1)نحو عربی 
1397/10/2208:30شنبه به قبل921ورودی 9211201000428قبل از - (1)نحو عربی 
1397/10/1810:30سه شنبه به بعد921از ورودی 1201000451 به بعد921- (2)نحو عربی 
1397/10/1810:30سه شنبه به قبل921ورودی 9211201000429قبل از - (2)نحو عربی 
1397/10/1808:30سه شنبه به بعد921از ورودی 1201000452 به بعد921- (3)نحو عربی 
1397/10/2613:30چهار شنبه به قبل921ورودی 9211201000430قبل از - (3)نحو عربی 
1397/10/2613:30چهار شنبه به بعد921از ورودی 1201000455 به بعد921- (4)نحو عربی 

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1219000306انقالب اسالمی

دروس کارشناسی علوم حدیث

دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث



1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1219000305دانش خانواده و جمعیت
1397/10/3008:30یکشنبهتمام ورودی ها1219000302زبان انگلیسی 

1397/10/2413:30دوشنبهتمام ورودی ها1219000409كلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی
1397/10/1810:30سه شنبهتمام ورودی ها1219000406 (2)نحو كاربردی 

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2210:30شنبهتمام ورودی ها1202000423(2)  اصول فقه 
1397/10/2608:30چهار شنبه به قبل921ورودی 9211202000427قبل از - (2) صرف عربی 

1397/11/0113:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000424(1) فقه 
1397/11/0210:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000425(2) فقه 

1397/10/2313:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000436(3) مکالمه عربی 
1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000434(1) مکالمه عربی
1397/10/2310:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000435(2) مکالمه عربی

1397/10/2208:30شنبه به بعد921از ورودی 1202000445 به بعد921- (1) نحو عربی 
1397/10/2208:30شنبه به قبل921ورودی 9211202000428قبل از - (1) نحو عربی 
1397/10/1810:30سه شنبه به بعد921از ورودی 1202000446 به بعد921- (2) نحو عربی 
1397/10/1810:30سه شنبه به قبل921ورودی 9211202000429قبل از - (2) نحو عربی 
1397/10/1808:30سه شنبه به بعد921از ورودی 1202000447 به بعد921- (3) نحو عربی 
1397/10/2613:30چهار شنبه به قبل921ورودی 9211202000430قبل از - (3) نحو عربی 
1397/10/2613:30چهار شنبه به بعد921از ورودی 1202000448 به بعد921- (4) نحو عربی 

1397/10/2508:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000101انقالب اسالمی
1397/10/1913:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000420آشنایی با علم رجال

1397/11/0113:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000410آشنایی با فلسفه اسالمی
1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1202000514(1)تفسیر ترتیبی 

1397/10/2413:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000518(1)تفسیر موضوعی 
1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1202000308دانش خانواده و جمعیت

1397/10/1710:30دوشنبهتمام ورودی ها1202000504روش ها و گرایش های تفسیری
1397/10/3008:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000301زبان خارجی

1397/10/3013:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000442سبکهای تالوت و حفظ قرآن
1397/10/1708:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1202000449 به بعد921- (1)صرف عربی 
1397/10/1708:30دوشنبه به قبل921ورودی 9211202000426قبل از - (1)صرف عربی 
1397/11/0110:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1202000450 به بعد921- (2)صرف عربی 
1397/10/2413:30دوشنبه به بعد921از ورودی 1202000452 به بعد921- (4)صرف عربی 

1397/10/1813:30سه شنبهتمام ورودی ها1202000509(3)علوم قرآن 

دروس کارشناسی علوم و معارف قرآن



1397/10/2610:30چهار شنبهتمام ورودی ها1202000437قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها
1397/10/2308:30یکشنبهتمام ورودی ها1202000505مبانی فهم حدیث

1397/10/2913:30شنبهتمام ورودی ها1202000503مبانی و قواعد تفسیر قرآن

ساعتتاریخ آزمونروزگیرندگانکد درسعنوان درس

1397/10/2213:30شنبهتمام ورودی ها1203000529آئین دادرسی كیفری
1397/10/2010:30پنج شنبهتمام ورودی ها1203000308دانش خانواده و جمعیت

1397/10/3008:30یکشنبهتمام ورودی ها1203000312زبان انگلیسی
1397/11/0110:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000515فقه تطبیقی
1397/10/1708:30دوشنبهتمام ورودی ها1203000407(1)فلسفه اسالمی 

دروس کارشناسی فقه و حقوق اسالمی


