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روز

روز

تاریخ

شنبه

شنبه

1397/06/10

یکشنبه

یکشنبه

1397/06/11

دوشنبه

دوشنبه

1397/06/12

سهشنبه

سهشنبه

1397/06/13

چهارشنبه

چهارشنبه

1397/06/14

ساعت

علوم حدیث

علوم و معارف قرآن

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسالمی

کارشناسی ارشد

08:30

زبان تخصصی ()1
آشنایی با فرق اسالمی

زبان تخصصی ()1
آشنایی با فرق اسالمی

زبان تخصصی

زبان تخصصی ()1

ــــ

10:30

زبان تخصصی ()2
آشنایی با فلسفه اسالمی

زبان تخصصی ()2
آشنایی با فلسفه اسالمی

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به
زبان انگلیسی

زبان تخصصی ()2

آسیب شناسی روایات تفسیری
كتابشناسی احادیث اعتقادی

08:30

زبان خارجی
ترجمه عربی به فارسی

زبان خارجی ،علوم قرآن ()1
ترجمه عربی به فارسی

زبان انگلیسی
قرائت و ترجمه متون تخصصی ()1

زبان انگلیسی

ــــ

10:30

جوامع حدیثی شیعه
صرف عربی ( 921 -)3به بعد

مفردات قرآن ،بالغت قرآن
صرف عربی ( 921 -)3به بعد

مفردات قرآن

ادبیات عرب ( )4علوم بالغت

ــــ

08:30

علوم بالغی ()1
اعراب قرآن و حدیث

علوم بالغی ()1
اعراب قرآن

علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ()1

ادبیات عرب ( )3صرف و نحو كاربردی

ــــ

10:30

علوم بالغی ()2
صرف عربی ( 921 -)4به بعد

علوم بالغی ()2
صرف عربی ( 921 -)4به بعد

علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن ()2

ــــ

تفسیر اثری( ،)2معاد در قرآن و حدیث
زبان تخصصی (نهج البالغه)

08:30

تربیت بدنی ،اصول فقه ()1
نحو عربی ( 921 -)3به بعد

تربیت بدنی ،اصول فقه ()1
نحو عربی ( 921 -)3به بعد

تربیت بدنی

تربیت بدنی

ــــ

10:30

فارسی
اصول فقه ()2

فارسی
اصول فقه ( ،)2تفسیر موضوعی ()4

08:30

مكالمه عربی()2
دانش خانواده و جمعیت

مكالمه عربی( ،)2دانش خانواده وجمعیت

آشنایی با وحی و كتب آسمانی

10:30

اصطالحات حدیثی
انقالب اسالمی ،مكالمه عربی()3

مصطلحات حدیثی
انقالب اسالمی ،مكالمه عربی()3

زبان فارسی

ادبیات فارسی

ــــ

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

ــــ

مصطلح الحدیث
انقالب اسالمی

درایه الحدیث

روش شناسی تفسیر اثری ،دانش حدیث
عرفان و دعا در نهجالبالغه

