
علوم و معارف قرآنروانشناسیفقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم حدیثساعتتاریخروز

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان(3)حقوق مدنی اختالف الحدیث اختالف حدیث09:00

تاریخ حدیث / (1)اصول فقه احساس و ادراک(1)فقه تاریخ حدیث(1)اصول فقه 11:00

انگیزش و هیجان(2)کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2) تاریخ تشیع 14:00

(2)فقه توثیق و تضعیف توثیقات عام وخاص16:00

(2)روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه تاریخ فقه و فقها(1)فقه الحدیث  / (1)صرف کاربردی (1)صرف عربی 09:00

(1) زبان تخصصی (1)زبان تخصصی زبان تخصصی(1) زبان تخصصی 11:00

(4)اصول فقه 14:00

علوم قرآن/ فقه تطبیقی (3)فقه الحدیث  آشنایی با علوم قرآنی16:00

اعراب قرآنصرف و نحو کاربردی (3)ادبیات عرب اعراب قرآن و حدیثاعراب قرآن و حدیث09:00

(1) مكالمه عربی حقوق کار(1) مكالمه عربی 11:00

(2) مكالمه عربی روانشناسی دین(داللت های قرآنی  ) (4)علوم قرآنی (2) مكالمه عربی 14:00

(3)فقه (4)فقه الحدیث 16:00

(1)آزمون های روانشناختی (4)فقه 09:00

آمار استنباطی(1)اصول فقه (2)صرف کاربردی (2) صرف عربی 11:00

(2)  اصول فقه آئین دادرسی کیفری(2)اصول فقه 14:00

شناخت نهج البالغه آشنایی با نهج البالغه16:00

مقدمه علم حقوق(1) منطق 09:00

(2) زبان تخصصی (981ورودی های قبل از ) (2)زبان تخصصی متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی(2) زبان تخصصی 11:00

(2)کالم و عقاید (نبوت و امامت) (2)اندیشه اسالمی (2)کالم 14:00

(2)علوم بالغی (2)فلسفه اسالمی (2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (3)کالم و عقاید  / (2)علوم بالغی 16:00

نقد و وضع حدیثتفسیر موضوعی قرآن نقد و وضع حدیث09:00

 آشنایی با ادیان توحیدیتاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آنآشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانیآشنایی با ادیان توحیدی / (1) تاریخ تشیع 11:00

انقالب اسالمیانقالب اسالمیانقالب اسالمیانقالب اسالمی14:00

(1)حقوق جزای عمومی 16:00

تجوید و آواشناسی(5)فقه (فصیح خوانی)روان خوانی و تجوید مقدماتی قرآن تجوید و آواشناسی09:00

11:00

(3)صرف عربی  / (3) کالم و عقاید (2)آزمون های روانشناختی (3)کالم (3)صرف عربی  / (5)کالم و عقاید 14:00

(3)تفسیر موضوعی (981ورودی های قبل از ) (1)حقوق مدنی (2)تفسیر موضوعی قرآن  جوامع حدیثی اهل سنت16:00

(تنیدگی)مدیریت استرس (1)ادبیات عرب روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته ای09:00

 روش تحقیق(6)فقه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث روش تحقیق11:00

آشنایی با فلسفه اسالمیکاربرد کامپیوتر در روانشناسیکالم اسالمی آشنایی با فلسفه اسالمی14:00

(2)حقوق تجارت (4)کالم و عقاید 16:00

سیره پیشوایان دینیسیره پیشوایان دینی09:00

(1) نحو عربی تاریخ تحلیلی صدر اسالم/ روانشناسی اجتماعی تاریخ تحلیلی اسالم( به بعد921ورودی ) (1) نحو عربی 11:00

دانش خانواده و جمعیتاصول روانشناسی بالینی/ دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیت14:00

(4)صرف عربی (2)اصول فقه (مكی و مدنی ، اسباب نزول ، محكم و متشابه نسخ  ) (3)علوم قرآنی (4)صرف عربی 16:00

نظریه های مشاوره و روان درمانی(2)حقوق جزای عمومی ( به بعد981ورودی ) (1) نحو عربی 09:00

11:00
 (1)حقوق مدنی  / (981ورودی های قبل از ) (3)اصول فقه 

(981ورودی های بعد از )

منابع حدیثروانشناسی شخصیتمآخذ شناسی حدیث(3) نحو عربی 14:00

کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی16:00

فنون مشاوره و روان درمانیمبانی اصول فقه09:00

(1)روانشناسی تحولی (1)نحو کاربردی ( به بعد981ورودی ) (2) نحو عربی 11:00

روانشناسی سالمت(7)فقه 14:00

(1) فقه حقوق بین الملل خصوصی(1) فقه 16:00

(2) نحو عربی ( به بعد921ورودی ) (2) نحو عربی 09:00

(صرف و نحو) (2)ادبیات عرب  / (2)ادبیات عرب 11:00

روان سنجی جوامع حدیثی شیعه14:00

(2)حقوق مدنی مشكل الحدیث مشكل الحدیث16:00

تاریخ عصر بعثتفلسفه علم روانشناسی( به بعد981ورودی ) (3)اصول فقه تاریخ عصر بعثت09:00

مفردات قرآن/ فارسی زبان فارسی / (2)مباحث اساسی در روانشناسی ادبیات فارسیزبان فارسی/ مفردات قرآن فارسی11:00

(1)آشنایی با متون تفسیری (8)فقه (1)تفسیر ترتیبی قرآن 14:00

(1) قرائت و درک متون حدیثی 16:00

 کالم جدید کالم جدید کالم جدید09:00

 ترجمه عربی به فارسیشیوه های اصالح و تغییر رفتار(2)حقوق جزای اختصاصی (1)قرائت و ترجمه متون تخصصی  ترجمه عربی به فارسی11:00

آسیب شناسی اجتماعیدانش و منابع رجالی شیعه14:00

(2)کالم و عقاید 16:00

  اخالق(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی  / (2)آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث تعلیم و تربیت اسالمی  اخالق09:00

(1)ورزش (1)ورزش (1)ورزش (1)ورزش (1)ورزش  / (2) منطق 11:00

آشنایی با رجال14:00

 قرائت و درک متون معاصر عربیآئین دادرسی مدنیآیین نگارش متون علمی قرائت و درک متون معاصر16:00

(2)آشنایی با متون تفسیری روانشناسی و مشاوره خانواده(3)تفسیر ترتیبی قرآن (2) فقه الحدیث 09:00

(1)متون روانشناسی به انگلیسی (982ورودی ) (1)زبان تخصصی  / (972ورودی ) (3)زبان تخصصی (2) تاریخ حدیث شیعه 11:00

روانشناسی شناختی(981ورودی ) (2)زبان تخصصی  / (971ورودی ) (4)زبان تخصصی  سبک شناسی کتب حدیثی14:00

(3) مكالمه عربی تحقیق موضوعی در حدیث(3) مكالمه عربی 16:00

(1) تاریخ حدیث شیعه 09:00

تربیت بدنی / (4)نحو عربی تربیت بدنی/ بهداشت روانی تربیت بدنیتربیت بدنی / (اعجاز، تحریف ناپذیری) (2)علوم قرآنی تربیت بدنی / (4)نحو عربی 11:00

زبان خارجیزبان انگلیسیزبان انگلیسی عمومیزبان انگلیسی / (2)قرائت و ترجمه متون تخصصی زبان خارجی14:00

(5)اصول فقه رجال کاربردی با تكیه بر سند شناسیمبادی نظری و تطبیقی سند شناسی16:00

(4)تفسیر ترتیبی روانشناسی جنسیت(3) فقه الحدیث 09:00

مصطلحات حدیثیآشنایی با فلسفه اسالمیدرایه الحدیثمصطالح الحدیث اصطالحات حدیثی11:00

(1)آسیب شناسی روانی (1)کالم و عقاید 14:00

مبانی فهم حدیث(9)فقه مهارت های آموزش و ترویج قرآن مبانی فهم حدیث16:00

1400/04/19شنبه

1400/04/20یكشنبه

1400/04/21دوشنبه

1400/04/15سه شنبه

1400/04/16چهارشنبه

1400/04/17پنجشنبه

1400/04/12شنبه

1400/04/13یكشنبه

1400/04/14دوشنبه

1400/04/08سه شنبه

1400/04/09چهارشنبه

1400/04/10پنجشنبه

1400/04/05شنبه

1400/04/06یكشنبه

1400/04/07دوشنبه

1400/04/03پنجشنبه

ـ مقطع کارشناسی (992) 1399 - 1400جدول زمانبندی آزمون های پایان نیم سال تحصیلی 

1400/04/01سه شنبه

1400/04/02چهارشنبه




