
علوم قرآن - مستشرقانفقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثنهج البالغهکالم و عقایدتفسیر اثريساعتتاریخروز

مبانی و قواعد تفسیرفقه استداللی (1)علم رجالرابطه نهج البالغه با قرآن امامت و والیت در قرآن و حدیث روش شناسی تفسیر اثري1396/10/1615:30شنبه

1396/10/1715:30یکشنبه
بررسی تطبیقی منابع رجالی

تفسیر موضوعی (1)
بررسی تطبیقی منابع رجالیعلم و معرفت در قرآن و حدیث

بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه 

قرآن و حدیث، تاریخ حدیث
--

علوم قرآنمباحث اصول (1)-زبان انگلیسی تخصصی معاد در قرآن و حدیث تفسیر اثري (2)1396/10/1815:30دوشنبه

تفسیر قرآن (1)(مفردات)1396/10/1915:30سه شنبه
توحید در قرآن و حدیث

مبانی فهم حدیث (2)
روش تحقیق و تدوین مقاالت علمی

تفسیر قرآن (3)

مفردات قرآن
--

تاریخ تحلیلی تفسیر--عرفان و دعا در نهج البالغهعلم کالم (2)آسیب  شناسی روایات تفسیري1396/10/2015:30چهارشنبه

--تاریخ قرآنمبانی فهم حدیثمبانی فهم حدیث (1)مبانی فهم حدیث1396/10/2113:30پنجشنبه

1396/10/2315:30شنبه
اصول و مقدمات تفسیر

تفسیر موضوعی (2)
کتابشناسی احادیث اعتقادي 

زندگانی تحلیلی امام علی(ع)و پیشینه صدور 

نهج البالغه، مباحث اعتقادي در نهج البالغه(2)
--علوم قرآنی (1)

تاریخ تحلیلی قرآنآیات االحکامزبان تخصصی-مبانی احتجاج و گفتگو در قرآن و حدیثزبان تخصصی1396/10/2415:30یکشنبه

کلیات تاریخ کالمروش تحقیق و تدوین مقاالت علمی1396/10/2515:30دوشنبه
قرائت متن و واژه شناسی نهج البالغه

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البالغه
--تفسیر قرآن (1)

تفسیر رواییمقدمه علم حقوقفقه الحدیث-عرفان نظريقرآن در روایات اهل بیت(ع)1396/10/2615:30سه شنبه

حکومت و مدیریت در نهج البالغهفلسفه (تاریخ فلسفه)روشهاي تفسیري 1396/10/2715:30چهارشنبه
جایگاه حدیث در علوم مختلف

روشهاي تفسیري
--

1396/10/2813:30پنجشنبه
تاریخ تفسیر

حوزه ها و مکاتب حدیثی
--مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشتهحوزه ها و مکاتب حدیثیحوزه ها و مکتب هاي حدیث

1396/10/3015:30 شنبه
پژوهش هاي حدیثی در دوران معاصر

مبانی جرح و تعدیل

روش تحقیق و تدوین مقاالت

مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی روات

پژوهش هاي حدیثی در دوران معاصر

سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج البالغه

روش تحقیق و تدوین مقاالت، بررسی متون 

تخصصی از جهت فنّ اعراب و ترجمه
روش و گرایش هاي تفسیري-

دانش حدیث1396/11/0115:30یکشنبه
دانش حدیث

زبان انگلیسی تخصصی

دانش حدیث

مبانی جرح و تعدیل
دانش حدیثدانش حدیثدانش حدیث
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