
روانشناسیفقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

08:30
صرف عربی (1)- 921 به بعد

صرف عربی (1)- قبل از 921

صرف عربی (1)- 921 به بعد

صرف عربی (1)- قبل از 921
مباحث اساسی در روانشناسی (1)فلسفه اسالمی (1)صرف کاربردي (1)

ــــزبان تخصصی (1)زبان تخصصی زبان تخصصی (1)، روشها و گرایشهاي تفسیريزبان تخصصی (1)، فقه الحدیث (1)10:30

سبک شناسی بیان قرآنمبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین13:30
فقه الحدیث (3)

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
ــــــــ

08:30
فقه الحدیث (2)

 نحو عربی (3)- 921 به بعد
ــــمقدمه، علم حقوقــــترجمۀ قرآن (1)، نحو عربی (3)- 921 به بعد

10:30
توثیقات عام وخاص، نحو عربی (2)- قبل از 921

نحو عربی (2)- 921 به بعد

ترجمۀ قرآن (2)، نحو عربی (2)- قبل از 921

 نحو عربی (2)- 921 به بعد
ــــــــنحو کاربردي (2)

ــــاصول فقه (3)مشکل الحدیثعلوم قرآن (3) مشکل الحدیث13:30

مبانی جامعه شناسیاصول فقه (1)منطقمنطقسبک شناسی کتب حدیثی08:30

ــــــــقرائت و ترجمه متون تخصصی (1)فقه الحدیث، ترجمه عربی به فارسیترجمه عربی به فارسی10:30

ــــادبیات عرب (4) علوم بالغتهندسه دانش هاي قرآنی و حدیثیبالغت قرآن، آشنایی با علم رجالفقه الحدیث (3)13:30

ــــادبیات عرب (1) صرف و نحوــــنقد و وضع حدیثنقد و وضع حدیث08:30

دانش خانواده و جمعیت10:30
دانش خانواده و جمعیت

 تفسیر ترتیبی (1)

دانش خانواده و جمعیت

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2)
ــــدانش خانواده و جمعیت

ــــزبان تخصصی (3)اختالف حدیثــــاختالف حدیث13:30

08:30
نحو عربی (1)- 921 به بعد

نحو عربی (1)- قبل از 921

نحو عربی (1)- 921 به بعد

 نحو عربی (1)- قبل از 921
فیزیولوژي اعصاب و غددــــنحو کاربردي (1) 

ــــفقه (3)تاریخ کتابت قرآن و قرائات ( تاریخ قرآن )اصول فقه (2)، تاریخ قرآناصول فقه (2)10:30

13:30
قرائت و درك متون حدیثی1

قرائت و درك متون حدیثی، علوم بالغی (1)
ــــآئین دادرسی کیفريعلوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (1)علوم بالغی (1)

مکالمه عربی(1)، مبانی فهم حدیث08:30
مکالمه عربی(1)، مبانی فهم حدیث

آشنایی با متون تفسیري (1)
ــــتفسیر قرآن (1)ــــ

ــــحقوق مدنی (2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (2)علوم بالغی (2)، مکالمه عربی(2)علوم بالغی (2)، مکالمه عربی(2)10:30

13:30
مبادي نظري و تطبیقی سند شناسی

 مکالمه عربی (3 )، سند شناسی احادیث
ــــــــرجال کاربردي با تکیه بر سند شناسیمکالمه عربی (3 )، تفسیر موضوعی (4)

تربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنی08:30

ــــدرایه الحدیثمصطلح الحدیثمصطلحات حدیثیاصطالحات حدیثی10:30

صرف عربی (4)- 921 به بعد13:30
صرف عربی (4)- 921 به بعد

 تفسیر موضوعی (1)
ــــــــکلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی

ــــتعلیم و تربیت اسالمیانقالب اسالمیاخالق، انقالب اسالمیاخالق، انقالب اسالمی08:30

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسیزبان تخصصی (2)، اعراب قرآنزبان تخصصی (2)، اعراب قرآن و حدیث10:30
زبان تخصصی (2)

 ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردي
ــــ

ــــفقه (6)ــــکالم جدیدکالم جدید13:30

زبان فارسیادبیات فارسیزبان فارسیفارسی، صرف عربی (2)- قبل از 921فارسی، صرف عربی (2)- قبل از 08:30921

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها10:30
قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

آشنایی با متون تفسیري (2)
ــــــــمآخذ شناسی حدیث

13:30
نحو عربی (4)- 921 به بعد

 نحو عربی (3)- قبل از 921

نحو عربی (4)- 921 به بعد

نحو عربی (3)- قبل از 921
ــــــــتفسیر ترتیبی قرآن (2)

معرفت شناسیــــتاریخ تحلیلی اسالمــــــــ08:30

ــــمنطق (2)فقه الحدیث (1)تفسیر ترتیبی (4)ــــ10:30

ــــحقوق کارــــقرآن و خاورشناسانمستشرقان و حدیث13:30

تجوید و آواشناسی، تفسیر موضوعی (2)کالم و عقاید (4)، تجوید و آواشناسی08:30
روانخوانی و تجوید مقدماتی

تفسیر موضوعی قرآن (1)
ــــــــ

10:30
قرائت و درك متون تفسیري

 آشنایی با عرفان و تصوف
ــــــــمفردات قرآنمفردات قرآن، تاریخ تفسیر

13:30
شبهه شناسی

 دانش و منابع رجالی شیعه
ــــــــآشنایی با رجالمبانی و قواعد تفسیر قرآن

زبان انگلیسیزبان خارجیزبان خارجی08:30
تاریخ تحلیلی اسالم

 زبان انگلیسی عمومی
زبان انگلیسی

10:30
روش تحقیق رایانه اي

(نرم افزارهاي حدیثی، اینترنتی)
ــــفقه (2)تفسیر موضوعی قرآن (2)تفسیر موضوعی (3)

13:30
مبانی و روش هاي تبلیغ در قرآن و سنت

جوامع حدیثی اهل سنت
ــــحقوق جزاي اختصاصی (2)ــــسبکهاي تالوت و حفظ قرآن

ــــکالم (3)رایانه و فضاي مجازيکالم و عقاید (3)کالم و عقاید (5)، تفسیر قرآن (2)08:30

صرف عربی (2)- 921 به بعد10:30
صرف عربی (2)- 921 به بعد

تاریخ حدیث
ــــفقه تطبیقیتاریخ حدیث

ــــــــکتاب خانه هاي دیجیتالیفقه (1)، آشنایی با فلسفه اسالمیفقه (1)، آشنایی با فلسفه اسالمی13:30

08:30
قرائت و درك متون معاصر

آشنایی با علوم قرآنی
آمار توصیفیعلوم قرآنــــقرائت و درك متون معاصر عربی

10:30
آشنایی با ادیان توحیدي

 فقه (2)
ــــــــآشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانیآشنایی با ادیان توحیدي، فقه (2)

ــــکالم (2)، حقوق جزاي عمومیــــآشنایی با فرق اسالمی، کالم و عقاید (2)آشنایی با فرق اسالمی13:30

1397/11/02سه شنبه

1397/10/30

1397/10/26چهارشنبه

1397/10/27پنج شنبه

1397/10/29شنبه

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

1397/10/18سه شنبه

1397/10/19چهارشنبه

  * 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.

1397/11/01 دوشنبه

1397/10/17دوشنبه

1397/10/20پنج شنبه

1397/10/22شنبه

1397/10/23یکشنبه

1397/10/24دوشنبه

1397/10/25سه شنبه

یکشنبه


