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تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درسامتحانتاریخ پیش نیازواحدنام درسشماره درس
8ساعتسوم2کلیات منطق821150221اول3زبان خارجه عمومی251
8چهارم   تاریخ و سیره پیامبر 2تاریخ پیشوایان معصوم821150301دوازدهم 2تعلیم و تربیت اسالمی11

8دوم   2روش تحقیق            821150276سوم2تاریخ و سیره پیامبر اکرم21150210
8دهم  )1(ف صر3)2(صرف 821150356هفتم2مبادي فقه21150436
8دوازدهم )1(نحو 4)2(نحو 821150367یازدهم2)1(صرف21150196
8نهم 1کالم و عقاید اسالمی2)2(کالم و عقاید اسالمی821150312نهم  4)1(نحو 21150209
8هفتم2بزرگآشنایی با ادیان 821150447ششم12کالم و عقاید اسالمی 21150390

8ششم 2مبادي اصول821150345پنجم   3فارسی عمومی250
1تربیت بدنی 220

٢٠جمع واحد٢٠دحجمع وا

ترم چھارم ترم سوم
تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درستاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درس

10دهم )1(آشنایی بانهج البالغه 2)2(آشنایی بانهج البالغه 21152090تربیت بدنی11رزش و221

10پنجم)1(تاریخ تفسیر2)2(تاریخ تفسیر 1021152023اول )2(نحو 4)3(نحو 21150378
10هفتم)1(تاریخ قرآن 2)2(تاریخ قرآن 1021152136سوم2)1(تاریخ قرآن 21152001
10هشتم)1(تاریخ حدیث 2)2(تاریخ حدیث 1021152158دوم2)1(تاریخ حدیث 21152034
10سوم2نحو 2صرف 4)1(علوم قرآنی 1021152078ششمکلیات منطق2آشنایی بافلسفه وعرفان اسالمی21150403

10اول 3نحو 4)1(تفسیر تخصصی قرآن کریم1021152192پنجم2تاریخ زبان و ادبیات عربی21150414

10دوازدهم  3نحو 2علوم بالغی 1021150425دوازدهم  2تاریخ فرق ومذاهب اسالمی21150334
10یازدهم3نحو 2قرائت و درك متون کهن    1021150389هشتم2)1(تاریخ تفسیر 21152012
10دهم   2نحو 2صرف 2)1(ایی بانهج البالغهآشن21152238

٢٠جمع واحد١٩جمع واحد
ترم ششم ترم پنجم

تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درستاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درس
10دوازدهم )1(درایه الحدیث 2)2(درایه الحدیث 1421152056دهم  علوم بالغی2)1(علوم بالغت 21152261
10دهم1فقه الحدیث 2)2(فقه الحدیث 1421152067اول 1علوم قرآنی 4)2(علوم قرآنی 21152181
10سوم2علوم قرآنی 4)3(علوم قرآنی 1421152205پنجم )1(تفسیر تخصصی 4)2(تفسیرتخصصی قرآن کریم 21152216
10اول )2(تفسیر تخصصی 4)3(تفسیرتخصصی قرآن کریم 1421152227هشتم 2تاریخ تفسیر 2)3(تاریخ تفسیر 21152147
10ششم)1(زبان 2)2(زبان خارجی تخصصی 1421152125ششم   زبان عمومی2)1(زبان خارجی تخصصی 21152114
10هشتم1علوم بالغت 2)2(علوم بالغت 1421152103دوازدهم 2)1(فقه الحدیث 21152169
10چهارم2درس اختیاري14دوم )2(و 1(تاریخ حدیث 2)1(درایه الحدیث 21152045
8سوم  3نحو 2قرائت و درك متون معاصر21150287

١٨جمع واحد٢٠جمع واحد
ترم ھفتم 

12تعداد  واحد عمومییخ امتحانتارپیش نیازواحدنام درسشماره درس
51تعداد واحد پایه16دوم3نحو 2مهارتهاي ترجمه21150298
70تخصصیتعداد واحد 16دوازدهم1تاریخ حدیث 1تاریخ قرآن 2مطالعات مستشرقان درباره قرآن و 21152249

واحد10واحد از 4تعداد واحد اختیاري16نهم)2(و ) 1(تاریخ حدیث )  1(تاریخ قرآن 2یثماخذشناسی مطالعات قران وحد21152272
137جمع کل واحد ها16دهم  3نحو 2اعراب قرآن و حدیث21150323
عناوین دروس اختیاري 16اول2تفسیرتخصصی 4تفسیر موضوعی21152089
جامعه شناسی1621153242چهارم2فقه الحدیث 2)3(فقه الحدیث 21152170
)مبادي فقه: پیش نیاز(عبادات-تفسیر فقهی 1621153220ششم3نحو 2ادعیه وزیارات ،مضامین و مآخذ21152250

)2کالم و عقاید : پیش نیاز(فلسفه دین1621153231سوم    2درس اختیاري
)مبادي فقه: پیش نیاز(معامالت–تفسیر فقهی 1421153219هفتم  2جمعیتخانواده و دانش 525

تجوید و آواشناسی٢٠21153253جمع واحد


