
 علوم قرآن و حدیث:رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   یمسالن برنامه درسی ارائه شده در

 

  پیوسته کارشناسی: مقطع                                                           2: ترم

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

 روز ارائه نام و نام خانوادگی استاد

 درس

 ساعت ارائه

 درس

 ساعت امتحان امتحان تاریخ

 

 

 31/13-31/11 19/3/44 8-11 شنبهدو خانم دکتر نفیسی 1 مصطلح الحدیث 9116114 1

 یکشنبه آقای دکتر خوش منش 1 (1)کارگاه قرائت و ترجمه قرآن  9116181 1

 سه شنبه

11-8 

11-13 

3/9/44 31/11-31/13 

 31/13-31/11 16/3/44 13-11 یکشنبه خانم دکتر اربابی 1 (1)صرف کاربردی  9116184 3

 یکشنبه آقای دکتر حمید باقری 9 (1)نحو کاربردی  9116188 9

 شنبه سه

11-11 

11-11 

31/3/44 31/11-31/13 

 دکتر محمد نصیری آقای 1 اسالم تاریخ تحلیلی 1111111 1

 

 11-11 14/3/44 11-14 شنبه

 31/13-31/11 9/9/44 8-11 سه شنبه آقای دکتر فائز 1 مفردات قرآن 9116111 6

 31/13-31/11 1/9/44 13-11 دوشنبه آقای دکتر معارف 1 تاریخ حدیث 9116843 4

 (ب)1111111 8

 (خ)1111119

 طبق لیست مندرج در سایت دانشکده 1 تربیت بدنی

 31/13-31/11 14/3/44 11-11 شنبه روزخانم دکتر انجم  1 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 9116141 4



 علوم قرآن و حدیث:رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   یمسالن برنامه درسی ارائه شده در

 

 پیوسته کارشناسی: مقطع                                                                       4: ترم

 .می باشد 1931مخصوص دانشجویان ورودی ( 60گروه .)توجه داشته باشید( 1)دانشجویان محترم با توجه به سال ورود و ترم اخذ درس به گروه درس تفسیر موضوعی قرآن  .1

 

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

 روز ارائه نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 درس ارائه

 ساعت امتحان امتحان تاریخ

 

 

 ایرانانقالب اسالمی  1111114 1

 
 8-11 1/9/44 8-11 شنبهسه  سید رضا موسوی آقای دکتر 1

 31/8-31/11 16/3/44 11-11 یکشنبه آقای دکتر واعظی 1 مهارت های آموزش و ترویج قرآن 9116146 1

 31/8-31/11 31/3/44 8-11 یکشنبه آقای دکتر شفیعی 1 (1)قرائت و ترجمه متون تخصصی  9116148 3

 31/8-31/11 1/9/44 8-11 شنبهسه  فقهی زادهآقای دکتر  1 (وحی، نزول()1)علوم قرآنی 9116111 9

 شنبه آقای دکتر شاهرودی 9 (1)کریم  تفسیر ترتیبی قرآن 9116841 1

 دوشنبه

11-11 

11-8 

19/3/44 31/11-31/8 

 

6 
 

9116119 

کتاب شناسی و ماخذشناسی علوم 

اسالمی با تکیه بر مطالعات قرآن و 

 حدیث

 

1 

 

 آقای دکتر شفیعی

 

 سه شنبه

 

11-11 

 

14/3/44 

 

31/11-31/8 

آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و  9116111 4

 زیارات ماثوره
 31/8-31/11 3/9/44 13-11 یکشنبه آقای دکتر حمید باقری 1

 31/8-31/11 11/3/44 13-11 دوشنبه آقای دکتر واعظی 1 ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 9116114 8

 31/8-31/11 9/9/44 13-11 شنبه خانم دکتر پویازاده 1 (16گروه )(1)تفسیر موضوعی قرآن  9116199 4



 علوم قرآن و حدیث:رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   یمسالن برنامه درسی ارائه شده در

 

 پیوسته کارشناسی: مقطع                                                                       6: ترم

  

 .می باشد 1930مخصوص دانشجویان ورودی ( 60گروه .)توجه داشته باشید( 1)دانشجویان محترم با توجه به سال ورود و ترم اخذ درس به گروه درس تفسیر موضوعی قرآن  .2

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

 روز ارائه نام و نام خانوادگی استاد

 درس

 ساعت ارائه

 درس

 ساعت امتحان امتحان تاریخ

 

 

  3علوم قرآنی  9116119 1

 ...(مکی،مدنی،اسباب نزول و)

 31/11-31/11 11/3/44 13-11 یکشنبه آقای دکتر اقبال 1

 31/11-31/11 19/3/44 8-11 یکشنبه دکتر واعظیآقای  1 (18گروه )(1)تفسیر موضوعی قرآن  9116199 1

 31/11-31/11 16/3/44 13-11 سه شنبه آقای دکتر حمید باقری 1 (1)فقه الحدیث  9116889 3

 31/11-31/11 14/3/44 11-11 شنبهیک آقای دکتر فقهی زاده 1 تفسیر ساختاری قرآن کریم 9116114 9

 31/11-31/11 1/9/44 11-11 سه شنبه شاهرودیآقای دکتر  1 (1)معنا شناسی  9116114 1

 31/11-31/11 1/9/44 8-11 شنبه آقای دکتر شفیعی 1 جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 9116111 6

 31/11-31/11 3/9/44 8-11 دوشنبه آقای دکتر خوش منش 1 زبان قرآن 9116131 4

 31/11-31/11 9/9/44 11-11 شنبه معارفآقای دکتر  1 هندسه دانشهای قرانی و حدیثی 9116131 8

 31/11-31/11 31/3/44 13-11 دوشنبه خانم دکتر پویازاده 1 قصص انبیا در قرآن و عهدین 9116111 4

 31/11-31/11 18/3/44 8-11 سه شنبه آقای دکتر حمید باقری 1 رابطه قرآن و سنت 9116118 11



 علوم قرآن و حدیث:رشته   8991-99دوم سال تحصیلی   یمسالن برنامه درسی ارائه شده در

 

 :نکته*** 

واحد اضافه از سوی اداره . واحد می باشند 84مشروط می باشند، تنها مجاز به اخذ حداکثر  8991-99تحصیلی دانشجویانی که در نیمسال اول سال .8

 .آموزش حذف خواهد شد

و یا در بازه حذف و اضافه تقاضای جابه جایی دروس را دارند، ( با توجه به معیار معدل)دانشجویانی که تقاضای اخذ واحد بیش از حدنصاب را دارند.2

اخذ درس در حذف و اضافه مجوزی بر غیبت های قبل از حذف و اضافه نمی باشد و اساتید تمامی حضور و . از ابتدای ترم در کالسها حاضر شوند حتما

 .غیاب ها را از ابتدای ترم لحاظ می نمایند

توسط ( غیبت بیش از حد نصاب -5/0)ج اصال حذف اضطراری نداشته و غیبت بیش از یک جلسه منجر به در( عملی)درس تربیت بدنی و ورزش . 9

 .استاد مربوطه در کارنامه دانشجویان خواهد شد

 .اطمینان حاصل نمایید( مقطع/رشته/گرایش)قبل از انتخاب واحد از درستی کد درس مربوطه . 4

در هنگام انتخاب . اری درس می باشدکد دروس عمومی در تمامی دانشکده های دانشگاه تهران مشترک بوده و تنها گروه نشان دهنده محل برگز. 5

 .واحد از مکان برگزاری درس اطمینان حاصل نمایید

 .مکان تشکیل کالس و برگزاری آزمون دروس عمومی اخذ شده در سایر دانشکده ها در همان دانشکده انتخاب شده می باشد.6

 اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 


