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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  علوم قرآن و حدیثرشته 

 یوستهپکارشناسی  ترم اول

شماره  ردیف

 درس

 تعداد عنوان درس

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

ساعت  روز ارائه درس

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 19-11 0/11/1911 مبدامعرفی استاد از سوی دانشکده  0 دانش خانواده و جعیت 1102211 1

 92/2-92/12 02/12/1911 2-12 سه شنبه آقای دکتر شفیعی 0 (1)صرف کاربردی  6024124 0

 19-11 1/11/1911 معرفی استاد از سوی دانشکده مبدا 9 زبان فارسی 1102212 9

 92/2-92/12 01/12/1911 12-10 شنبه خانم دکتر مفتونی 0 منطق 6024112 6

 92/2-92/12 2/11/1911 19-11 یکشنبه آقای دکتر سلیمانی 0 رایانه و فضای مجازی 6024112 1

 92/2-92/12 92/12/1911 12-10 یکشنبه آقای دکتر معارف 0 شناخت نهج البالغه 6024142 4

تاریخ )تاریخ کتابت قرآن و قرائات  6024024 2

 (قرآن

 92/2-92/12 6/11/1911 12-10 سه شنبه آقای دکتر فائز 0

 92/2-92/12 4/11/1911 2-12 دوشنبه آقای دکتر هدایی 0 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 6024110 2

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن کریم  6024126 1

(1) 

آقای دکتر خوش  0

 منش

 92/2-92/12 1/11/1911 2-12 یکشنبه
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 9911-044تحصیلی نیمسال اول سال  علوم قرآن و حدیث رشته 

 یوستهپکارشناسی  سومترم 

 

 ردیف

شماره 

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 92/12-92/10 4/11/1911 2-12 شنبه دکتر مطهری 0 کالم اسالمی 6024111 1

 92/12-92/10 2/11/1911 19-11 شنبه آقای دکتر شفیعی 0 روش تحقیق در علوم قرآن 6024110 0

 92/12-92/10 2/11/1911 11-12 یکشنبه آقای دکتر واعظی 0 زبان تخصصی 6024122 9

 سه شنبه آقای دکتر باقری 6 (0)نحو کاربردی  6024121 6

 شنبه

10-12 

10-12 

6/11/1911 92/10-92/12 

 92/12-92/10 1/11/1911 12-10 یکشنبه دکتر فقهی زادهآقای  0 اصول و مقدمات تفسیر 6024022 1

 یکشنبه آقای دکتر شاهرودی 6 (1)تفسیر ترتیبی قرآن کریم  6024119 4

 سه شنبه

11-19 

11-19 

02/12/1911 92/10-92/12 

 92/12-92/10 01/12/1911 19-11 دوشنبه آقای دکتر فائز 0 (1)قرائت و ترجمه متون تخصصی  6024112 2

 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  علوم قرآن و حدیثرشته 
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  علوم قرآن و حدیث رشته

 یوستهپکارشناسی  پنجمترم 

شماره  ردیف

 درس

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد واحد عنوان درس

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 92/2-92/12 02/12/1911 19-11 یکشنبه آقای دکتر شفیعی 0 0قرائت و ترجمه متون تخصصی  6024022 1

اعجاز، تحریف ) 0علوم قرآنی  6024029 2

 (ناپذیری

 92/2-92/12 1/11/1911 2-12 دوشنبه آقای دکتر اقبال 0

آقای دکتر خوش  0 9تفسیر ترتیبی قرآن کریم  6024069 3

 منش

 92/2-92/12 01/12/1911 12-10 یکشنبه

 92/19-92/11 2/11/1911 2-12 شنبه آقای دکتر باقری 0 1فقه الحدیث  6024019 4

 92/2-92/12 92/12/1911 2-12 یکشنبه آقای دکتر اقبال 0 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  6024021 5

 92/19-92/11 1/11/1911 12-10 شنبه آقای دکتر شاهرودی 0 1معناشناسی  6024012 6

 92/19-92/11 4/11/1911 19-11 شنبه خانم دکتر پویازاده 0 روش های تفسیری 6024222 7

آقای دکتر خوش  0 روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 6024092 8

 منش

 92/2-92/12 02/12/1911 19-11 دوشنبه

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث  6024004 9

 به زبان انگلیسی

 92/19-92/11 6/11/1911 12-10 سه شنبه دکتر شفیعیآقای  0

 92/19-92/11 2/11/1911 2-12 سه شنبه خانم دکتر نفیسی 0 ماخذشناسی حدیث 6024010 11
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 9911-044نیمسال اول سال تحصیلی  علوم قرآن و حدیث رشته

 یوستهپکارشناسی  هفتمترم 

شماره  ردیف

 درس

خانوادگی نام و نام  واحد عنوان درس

 استاد

روز ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت ارائه

 92/12-92/10 92/12/1911 19-11 شنبه آقای دکتر اقبال 0 6علوم قرآنی  6024021 1

 92/19-92/11 2/11/1911 19-11 دوشنبه خانم دکتر پویازاده 0 0تفسیر موضوعی قرآن  6024061 0

 92/12-92/10 02/12/1911 19-11 یکشنبه آقای دکتر معارف 0 9فقه الحدیث  6024016 9

 92/12-92/10 6/11/1911 2-12 دوشنبه آقای دکتر باقری 0 6فقه الحدیث  6024001 6

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات  6024014 1

 قرآنی در غرب

 92/12-92/10 1/11/1911 19-11 سه شنبه خانم دکتر نفیسی 0

 92/12-92/10 01/12/1911 12-10 شنبه آقای دکتر شفیعی 0 نگارش متون علمیآیین  6024000 4

 92/19-92/11 1/11/1911 12-10 یکشنبه آقای دکتر سلیمانی 0 روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 6024001 2

 92/19-92/11 2/11/1911 12-10 سه شنبه آقای دکتر واعظی 0 مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 6024002 2

 92/19-92/11 4/11/1911 11-12 دوشنبه آقای دکتر شیخ 0 آیین ویرایش متون علمی 6024009 1


