
       غیرحضوري(   هسسطح )  99-1400 دوممسال نی  بندي امتحاانت جدول زمان                                                                                                                                                                                                                                   
 تاریخ اسالم قرآنو علوم تفسير فقه و اصول شتهر

 ورودي
 99مهر  98مهر  97مهر  99مهر  98مهر  97مهر  99مهر  98مهر  97مهر  تاریخ

 شنبهسه
11/03/1400 

 (9فقه )
3011325  

مسأله یابی و منبع 
 یابی

3002210 

 (4فسیرترتیبی)ت
3021232 

 وش نقد و تحلیلر
3002214 

 سأله یابی و منبع یابیم
3002210 

 وش نقد و تحلیلر
  )بیشتر( 3002214

 مسأله یابی و منبع یابی
3002210 

 برگزاریساعت 
 )مجازی(صبح  9:15-8:30 ظهر 13:45-13:30  صبح 9:05-8:30 آزمون

 ظهر 13:45-13:30  صبح 10:15-10:00 ظهر 13:45-13:30 صبح 10:15-10:00 ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20

 شنبهپنج
13/03/1400 

روش تحقیق 
 پیشرفته

)ورودی  3012201
 (90و  89

 )بیشتر( 3012209

 (6فقه )
3011322 

 (3قه )ف
13011319 

وش تحقیق ر
 پیشرفته

)ورودی  3022201
 به قبل( )بیشتر( 96

 (4فقه )اصول
3021404 

 (2فقه )صولا
3021402 

 وش تحقیق در تاریخر
به  96)ورودی  3052201

 قبل( )بیشتر(
 (4فقه )اصول

3051404 
 (2فقه )صولا

3051402 

 برگزاریساعت 
 )مجازی(صبح  10:40-10:00 صبح 8:55-8:30 آزمون

 ای()مکاتبه 10:00-10:45
 )مجازی(ظهر  13:30-14:10

 )مجازی( صبح 10:40-10:00 صبح 8:55-8:30 ای()مکاتبه 13:30-14:15
 ای()مکاتبهصبح  10:00-10:45

 )مجازی( صبح 10:00-10:40
 )مجازی(صبح  10:40-10:00 صبح 8:55-8:30 ای()مکاتبهصبح  10:00-10:45

 ای()مکاتبهصبح  10:00-10:45
 )مجازی( صبح 10:00-10:40

 ای()مکاتبهصبح  10:00-10:45

 شنبهسه
18/3/1400 

 حقوق مدنی
3012305  

 حقوق مدنی
به  90) 3012302
 قبل(

 
 (2تفسیرموضوعی)
3021205 

 (1فسیر موضوعی )ت
3021234 

 به قبل( 93) 3021204

 جنبش های فکری...
3051828 

لیات تاریخ تمدن ک
 اسالمی

3051803 
 

 برگزاریساعت 
 )مجازی( صبح 10:45-10:00 صبح 9:15-8:30 ظهر 14:20-13:30 صبح 10:45-10:00  صبح 9:15-8:30  صبح 9:20-8:30 آزمون

  ای()مکاتبه 10:00-10:50

 پنج شنبه
20/3/1400 

عقائدخاصه شیعه 
(1) 

3011601 
 

 تجزیه و ترکیب
3011101 

قاید خاصه شیعه ع
(2) 

3021602 
 

 تجزیه و ترکیب
3021101 

 (1قائد خاصه شیعه)ع
3051601  

سیره رسول خداو اهل 
 (2و1« )ع»بیت

3051814 
 برگزاریساعت 

 )مجازی(ظهر  14:05-13:30  صبح 9:20-8:30 ظهر 13:55-13:30  صبح 9:20-8:30 ظهر 13:55-13:30  صبح 9:20-8:30 آزمون
 ای()مکاتبه 13:30-14:15

 یکشنبه
23/3/1400 

 (1تفسیر قرآن ) 
3011201  

مبانی و قواعد 
 (2تفسیر قرآن)

به  91) 3021221
 قبل(

مبانی و قواعد 
 (1تفسیرقرآن)

3021220 

بانی و قواعد م
  تفسیر قرآن
3021224 

 (1تفسیر قرآن ) 
3051201   

 برگزاریساعت 
 )مجازی(صبح  9:15-8:30  آزمون

 )مجازی( صبح 10:45-10:00  ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20
 ای()مکاتبه 10:00-10:50

 )مجازی( صبح 10:00-10:45
 ای()مکاتبه 10:00-10:50

 )مجازی(صبح  10:00-10:35
 )مجازی(صبح  9:15-8:30  ای()مکاتبه 10:00-10:45

   ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20

 شنبهسه 
 (1قواعد فقهیه )  25/3/1400

3011327 

 (1واعد فقهیه )ق
)ورودی  3011311
89) 

 (5تفسیرترتیبی)
3021233 

 (2الغت کاربردی )ب
 (1تاریخ انقالب اسالمى)  3021107

3051825 
 نت های تاریخیس

3051804 
 اریخ خلفاءت

3051808 
 برگزاریساعت 

 )مجازی(صبح  9:15-8:30 صبح 10:40-10:00 صبح 10:45-10:00  آزمون
 )مجازی(صبح  9:15-8:30  صبح 10:25-10:00 ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20

 ظهر 14:15-13:30 صبح 10:45-10:00 ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20

 پنج شنبه
27/3/1400 

 فقه الحدیث
3011504 

 لیات علم رجالک
3011503  

قرآن و کتاب 
مقدس مسیحیان و 

 یهودیان
3021222 

 2آشنایی با مبانی و...  
3021229 

 اریخ عباسیانت
3051817 

 (2اریخ اهل بیت )ت
3051811  

 برگزاریساعت 
 آزمون

 )مجازی(صبح  8:30-9:05
 )مجازی(صبح  9:15-8:30  صبح 10:50-10:00 ای()مکاتبه 8:30-9:15

 )مجازی(ظهر  14:15-13:30  ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20
 ای()مکاتبه 13:30-14:20

 )مجازی(صبح  8:30-9:15
  صبح 10:45-10:00 ای()مکاتبهصبح  8:30-9:20

 یکشنبه
30/3/1400 

 (4فقه )اصول 
3011404  

تاریخ تفسیر و 
 مفسران

3021801 
 (4قه )ف

3021304 
 (2لوم قرآن )ع

3021216 
 4اریخ اهل بیت ت

3051813 
 (4قه )ف

3051304 
 آستانه بعثتهان در ج

3051806 
 برگزاریساعت 

 )مجازی(صبح  10:40-10:00 صبح 9:20-8:30  صبح 10:50-10:00  آزمون
 )مجازی(صبح  10:40-10:00 صبح 9:15-8:30 ظهر 14:15-13:30 ای()مکاتبه 10:00-10:45

 ظهر 14:20-13:30 ای()مکاتبه 10:00-10:45

 سه شنبه
01/04/1400 

 (1عربی معاصر )
 (2فقه )  3011102

3011314 
وش شناسی ر

 مطالعات تطبیقی
 )بیشتر( 3002216

 (2فقه ) 
3021302 

 2انگلیسیتخصصی بان ز
 (2فقه )  3052102

3051302 
 برگزاریساعت 

 )مجازی(ظهر  14:10-13:30  صبح 8:45-8:30 ظهر 14:05-13:30  صبح 8:50-8:30 آزمون
 )مجازی(ظهر  14:10-13:30  صبح 9:00-8:30 ای()مکاتبه 13:30-14:15

 ای()مکاتبه 13:30-14:15

 پنج شنبه
03/04/1400 

 (2فقه )اصول  
3011402 

تون عربی معاصر م
(2) 

3021103 
 (1تفسیر ترتیبی ) 

 عربی معاصر  3021201
3051102 

 لسفه تاریخف
3051801 

 برگزاریساعت 
 )مجازی(ظهر  14:15-13:30  صبح 8:50-8:30 ظهر 14:20-13:30   آزمون

 )مجازی(ظهر  14:15-13:30 صبح 10:20-10:00  ای()مکاتبه 13:30-14:20
 ای()مکاتبه 13:30-14:20

 

                                                           
 (91ورودی 3011320) 4(، فقه90ورودی 3011317) 5(، فقه 89ورودی  3011308) 8به بعد(، دروس فقه  92ورودی  3011319) 3درس فقه  .1

 بسمه تعالی
 


