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11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1كلیات علم رجال21220187

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جوامع حدیثی31220196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ حدیث41220384

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1تفسیرقرآن 51220385

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1علوم قرآنی 61220386

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فقه الحدیث71220387

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١2مفردات قرآن 81220388

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2تفسیرقرآن 91220389

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم قرآنی 101220390

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2روشهای تفسیری111220391

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣3علوم قرآنی 121220392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣3تفسیرقرآن 131220393

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3مفردات قرآن 141220394

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ قرآن151220395

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1تاریخ قرآن(161220480

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1علوم بلاغی171220481

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1درایه الحدیث181220482

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1تفسیر ترتیبی قرآن كریم191220483

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1تفسیر موضوعی قرآن كریم201220484

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1مكاتب وروشهای تفسیر قرآن211220487

تشریحی4سمینار با موضوع مباحث جدید در علوم قرآن221220595

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4نقد و بررسی آرای رجالی( آموزش محور )231220596

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)251220659

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان خارجی261225059
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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ حدیث21220384

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1تفسیرقرآن 31220385

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1علوم قرآنی 41220386

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فقه الحدیث51220387

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١2مفردات قرآن 61220388

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2تفسیرقرآن 71220389

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم قرآنی 81220390

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2روشهای تفسیری91220391

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣3علوم قرآنی 101220392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣3تفسیرقرآن 111220393

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3مفردات قرآن 121220394

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ قرآن131220395

تشریحی4سمینار با موضوع مباحث جدید در علوم قرآن141220595

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4نقد و بررسی آرای رجالی( آموزش محور )151220596

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171220659

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1(وحی ،نزول)١علوم قرآنی181220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تاریخ حدیث191220745

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مصطلح الحدیث201220812

ات( تاریخ قرآن)211220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 221220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1تفسیر موضوعی قرآن 231220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ماخذ شناسی حدیث241220823

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روش های تفسیری251220837

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان خارجی261225059
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