
  

  �عا�یبا��ه 

رس ع���ه ��ح � ۹۷-۹۸ دومل �ندی ا��حا�ت ���سا�دول زمان  �دا
 

   اقدام نمایند. 16/4/98لغایت  29/3/98وق ذکر نگردیده است؛ در فاصله زمانیکه در جدول فنسبت به برگزاري امتحان دروسی مدارس علمیه  -2 گردد.صبح برگزار می10کلیه امتحانات رأس ساعت -1توجه : 

 

  

  رشته

  ورودي

  تاریخ

  تاریخ اسالم(حضوري)  (حضوري)قرآنو علوم تفسیر  فقه و اصول (حضوري)

 97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر 

نبهپنج ش  

30/3/98  

)10فقه ( )6فقه (  )2فقه (  )6تفسیر ترتیبی (  )4فقه (  )2فقه (   
تاریخ انقالب 

)2اسالمى (  
)4فقه ( )2(فقه    

 یکشنبه

2/4/98  

)4(فقه اصول فقه الحدیث )2فقه (اصول  )7تفسیر ترتیبی (  )4فقه (اصول  )2فقه (اصول  )4فقه (اصول تاریخ عباسیان  )2فقه (اصول   

 سه شنبه

4/4/98  

 هخاص عقائد

)1شیعه (  
)1قواعد فقهیه ( )3فقه (   

عقاید خاصه شیعه 

)2(  
)2بالغت کاربردي ( )3علوم قرآن (   

اسالم در هند و 

 آسیاي میانه

عقائد خاصه شیعه 

)2(  

سیره رسول خداو 

)2و1» (ع«اهل بیت  

 پنج شنبه

6/4/98  

)2تفسیر قرآن ( )7فقه (   
مقدمه علم 

 حقوق

تاریخ تفسیر و 

 مفسران
)3تفسیر ترتیبی ( )2(تفسیر قرآن  تجزیه و ترکیب   

» ع«تاریخ اهل بیت

)2(  
 تاریخ خلفاء

 شنبه

8/4/98  

)2عربی معاصر( )1( عربی معاصر   
کلیات علم 

 رجال
)6تفسیر موضوعی( )3تفسیر موضوعی (  )2تفسیر موضوعی(   فلسفه تاریخ عربی معاصر تاریخ تشیع 

 دوشنبه

10/4/98  

   
متون عربی معاصر 

)2(  

مبانی و قواعد تفسیر 

)2و1قرآن(    

آشنایی با مبانی، 

قواعد و.... قرآن 

)2(  

 اسالم در ایران تاریخ عثمانی
کلیات تاریخ تمدن 

 اسالمی

 چهارشنبه

12/4/98  

      
هاى فکرى جنبش

 و دینی معاصر

تاریخ اسالم در 

 مغرب و اندلس
 



  

  �عا�یبا��ه 

رس ع���ه ��ح � ۹۷-۹۸ دومل �ندی ا��حا�ت ���سا�دول زمان  �دا
 

   اقدام نمایند. 16/4/98لغایت  29/3/98وق ذکر نگردیده است؛ در فاصله زمانیکه در جدول فنسبت به برگزاري امتحان دروسی مدارس علمیه  -2 گردد.صبح برگزار می10کلیه امتحانات رأس ساعت -1توجه : 

 

  

 رشته

 ورودي

  تاریخ

(غیرحضوري)قرآنو علوم تفسیر فقه و اصول(غیرحضوري)  تاریخ اسالم(غیرحضوري) 

 97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر 

هپنج شنب  

30/3/98  

)9فقه ( )6فقه (  )2فقه (  )4(ترتیبی  تفسیر   )4فقه (  )2فقه (   
تاریخ انقالب 

)1اسالمى (  
)4( فقه )2فقه (   

 یکشنبه

2/4/98  

الحدیثفقه )4فقه (اصول  )2فقه (اصول   
قرآن و کتاب 

 مقدس 
)4فقه (اصول )2فقه (اصول  )4( فقهاصول تاریخ عباسیان  )2فقه (اصول   

 سه شنبه

4/4/98  

عقائد خاصه شیعه 

)1(  
)1قواعد فقهیه( )3فقه(   

عقائد خاصه شیعه 

)2(  

 بالغت کاربردي

)2(  
)2علوم قرآن (  

عقائد خاصه 

)1شیعه (  

هاي سنت

 تاریخی

و ا سیره رسول خد

)2و1» (ع«اهل بیت  

 پنج شنبه

6/4/98  

 حقوق مدنی
تفسیر قرآن 

)1(  
 تجزیه و ترکیب

تاریخ تفسیر و 

 مفسران
)1تفسیر قرآن ( تجزیه و ترکیب   

تاریخ اهل 

)2( »ع«بیت  
 تاریخ خلفاء

 شنبه

8/4/98  

)1عربی معاصر (  
کلیات علم 

 رجال
)5تفسیر ترتیبی (   

 تفسیر موضوعی

)2(  
)1تفسیر ترتیبی (  فلسفه تاریخ عربی معاصر عربی معاصر 

 دوشنبه

10/4/98  

   
متون عربی معاصر 

)2(  

مبانی و قواعد 

تفسیر قرآن 

)2و1(  

آشنایی با مبانی ترجمه 

)2( قرآن  

زبان انگلیسی 

)2(  

کلیات تاریخ 

 تمدن اسالمی
 

 چهارشنبه

12/4/98  

      
هاى فکرى جنبش

 و دینی معاصر
  



  

  �عا�یبا��ه 

رس ع���ه ��ح � ۹۷-۹۸ دومل �ندی ا��حا�ت ���سا�دول زمان  �دا
 

   اقدام نمایند. 16/4/98لغایت  29/3/98وق ذکر نگردیده است؛ در فاصله زمانیکه در جدول فنسبت به برگزاري امتحان دروسی مدارس علمیه  -2 گردد.صبح برگزار می10کلیه امتحانات رأس ساعت -1توجه : 

 

  

 رشته

 ورودي

  تاریخ

 امامت(حضوري) مهدویت(حضوري) کالم اسالمی(حضوري) فلسفه اسالمی(حضوري)

 97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر 

 پنج شنبه

30/3/98  

متون فلسفه 

 اسالمی
)4فقه ( )2فقه (   

فلسفه دین و 

مسائل جدید کالمی 

)3(  

)4فقه( )2فقه (  )2شبهات کالمی (  )4فقه (  )2فقه (   
تاریخ تحلیلی 

)2امامت (  
)4(فقه  )2فقه (   

 یکشنبه

2/4/98  

تاریخ فلسفه 

)4غرب (  
)4فقه (اصول )2فقه (اصول   

هاي ها و فرقهمکتب

)2کالمی (  

فقه اصول

)4(  

فقه  اصول  

)2(  
)2( فرق انحرافی  

فقه اصول

)4(  
)2فقه (اصول  

شناسی شبهه

 امامت
)4فقه (اصول  

فقه اصول

)2(  

 سه شنبه

4/4/98  

فلسفه دین و 

مسائل جدید 

)2(  

 منطق جدید
منطق قدیم 

)2(  
 معارف شیعی

فلسفه 

)3اسالمی (  

فلسفه 

)1اسالمی (  
 عقائد خاصه شیعه

امامت خاصه 

)2(  

امامت عامه 

)2(  
 نقد بهائیت

امامت 

» ع«امیرالمومنین

)2(  

امامت عامه 

)2(  

 پنج شنبه

6/4/98  

 عرفان اسالمی
فلسفه 

)4اسالمی (  

فلسفه 

)2اسالمی (  
)2قرآن (تفسیر   

کالم 

)4استداللی (  

کالم 

)2(استداللی  
 مهدویت در قرآن

 تفسیر قران

)2(  

 کالم استداللی

)2(  
 مهدویت

تفسیر قرآن 

)2(  

تفسیر 

)1قرآن (  

 شنبه

8/4/98  

 عربی معاصر
تاریخ فلسفه 

)2غرب (  

کالم اسالمی 

)1(  
 کالم تطبیقی

فلسفه دین و 

مسائل جدید 

)1کالمی (  

معرفت 

 شناسی

کارکردهاي 

مهدویتفرهنگی...   
 عربی معاصر

مبانی و روش 

هاي تفسیر 

 موضوعی

 عربی معاصر نقد وهابیت
معرفت 

 شناسی

 دوشنبه

10/4/98  

 زبان انگلیسی

)2(  

کالم اسالمی 

)3(  
 

انگلیسی زبان 

)2(  
)2زبان انگلیسی (    

فرق و مذاهب 

 کالمی

مسایل اساسی 

)1مهدویت (  

سیره اخالقی 

 معصومان
 کالم مقارن

کالم 

)2استداللی(  

 چهارشنبه

12/4/98  

 فلسفه اخالق
تفکر عقلی در 

 کتاب و سنت
)1معارف قرآن (     

مهدویت و آینده 

 جهان

مسائل 

اساسی 

)3مهدویت (  

 تاریخ حدیث
متون ادبی 

 امامت

وظائف امت 

 نسبت به امام
 



  

  �عا�یبا��ه 

رس ع���ه ��ح � ۹۷-۹۸ دومل �ندی ا��حا�ت ���سا�دول زمان  �دا
 

   اقدام نمایند. 16/4/98لغایت  29/3/98وق ذکر نگردیده است؛ در فاصله زمانیکه در جدول فنسبت به برگزاري امتحان دروسی مدارس علمیه  -2 گردد.صبح برگزار می10کلیه امتحانات رأس ساعت -1توجه : 

 

 

  رشته

  ورودي

  تاریخ

 مدرسی ادبیات عرب(حضوري) اخالق اسالمی(حضوري) مطالعات زنان(حضوري)

 97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر  97مهر  96مهر  95مهر 

 پنج شنبه

30/3/98  

)4تخصصی ( فقه  
 تخصصیفقه 

)2(  
)3( فقه عمومی )4( فقه اعراب القرآن  )2( فقه )4( فقه اخالق تطبیقی ادیان  ) 2فقه (   

 یکشنبه

2/4/98  

)6فقه (اصول )4(فقه اصول  )2(فقه اصول   
هاي آشنایی با عرفان

 کاذب
  )2( فقهاصول )4( فقهاصول

اعجاز ادبی قرآن 

 کریم
)4فقه (اصول )2فقه (اصول   

نبهسه ش  

4/4/98  

عقائد خاصه شیعه 

)2(  

مبانی و آثار 

)2فمینیسم (  
)4( فقه عمومی  اخالق کاربردي 

عقاید خاصه شیعه 

)2(  
)1اخالق در قرآن (  

عقاید خاصه شیعه 

)2(  
)1( تکمیلیبالغت    )2( نحو تکمیلی 

 پنج شنبه

6/4/98  

 زن در ادیان و

 مکاتب فلسفی

فلسفه حقوقی با 

 رویکرد اسالمی
)2( تفسیر قرآن )2تفسیر قرآن (   

متون تخصصی 

)2اخالق (  

فلسفه تعلیم و 

 تربیت اسالمی
)2تفسیر قرآن ( )3تجزیه و ترکیب (   

تجزیه و ترکیب 

)1(  

 شنبه

8/4/98  

)2فلسفه فقه (  عربی معاصر 
جریان شناسی 

 فمینیسم
 عربی معاصر

نظام اخالقی تربیتی 

)3اسالم (  

نظام اخالقی تربیتی 

)1اسالم (  

تحلیل ادبی نهج 

 البالغه
  )4( نحو تکمیلی

تعلیم و تربیت 

 اسالمی

 دوشنبه

10/4/98  

)2(انگلیسی زبان   
جنسیت و تعلیم 

 و تربیت

 معارف بنیادین

)1(  
)2(انگلیسی زبان  )3اخالق در قرآن (   انسان در قرآن 

تحلیل ادبی صحیفه 

 سجادیه

تاریخ ادبیات عرب 

)2(  

اصول و فنون 

 ترجمه

 چهارشنبه

12/4/98  

حقوق زن در 

 اسالم و غرب
  خانواده در اسالم

اصول و فنون مشاوره 

 و راهنمایی
   اصول و فنون مشاوره  روانشناسی اخالق


