
 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی :نیمسال       علوم قرآن و حدیث  رشته :برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                اول: ترم

 : توجه**** 

دانشجویانی که قصد انتخاب واحد از ترم اول را .دنتمامی دروس ترم اول در سامانه جامع آموزش تا زمان انتخاب واحد ورودی های جدید غیرفعال می باش 

را در زمان حذف و  موردنظردرس و ارائه آن به کارشناس آموزش،  از ابتدای مهر و اخذ تایید از استاد مربوطه  مربوطه پس از شرکت در کالس می توانند دارند،

 .اضافه به لیست دروس خود اضافه نمایند

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

روز ارائه  نام و نام خانوادگی استاد

 درس

ساعت 

 ارائه درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 (خ)خانم دکتر عزتی 0 دانش خانواده و جمعیت 1102211 1

 (ب)آقای دکتر عزیزیان

 سه شنبه

 سه شنبه

10-12 

10-12 

01/12/19 02/10-02/12 

 02/9-02/12 04/12/19 9-12 دوشنبه آقای دکتر خوش منش 0 1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن  4026194 0

 02/9-02/12 09/12/19 9-12 جهارشنبه دکتر حسن پوریآقای  0 1صرف کاربردی  4026196 0

 02/9-02/12 01/12/19 10-11 یکشنبه آقای دکتر کوچنانی 0 منطق 4026112 4

 یکشنبه خانم دکتر کرمی 0 فارسیزبان  1102211 1

 سه شنبه

10-12 

12-9 

00/12/19 02/12-02/9 

 02/12-02/10 02/12/19 10-11 دوشنبه آقای دکتر پوربافرانی 0 کلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی  4026110 6

 02/9-02/12 0/11/19 10-11 سه شنبه آقای دکتر سلیمانی 0 رایانه و فضای مجازی 4026111 1

تاریخ )تاریخ کتابت قرآن و قرائات  4026026 9

 (قرآن

 02/9-02/12 1/11/19 9-12 یکشنبه آقای دکتر فائز 0

 02/12-02/10 00/12/19 12-10 چهارشنبه آقای دکتر معارف 0 شناخت نهج البالغه 4026161 1



 

 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی: نیمسال       رشته علوم قرآن و حدیث : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                سوم: ترم

 

  

تعداد  عنوان درس درس شماره ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 یکشنبه دکتر قنبریآقای  4 0نحو کاربردی  4026191 1

 سه شنبه

10-12 

10-12 

09/12/19 02/10-02/12 

 02/11-02/11 01/12/19 10-11 دوشنبه دکتر کوچنانیآقای  0 کالم اسالمی 4026111 0

 02/12-02/10 0/11/19 10-11 سه شنبه  دکتر شفیعیآقای  0 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 4026110 0

 02/10-02/11 00/12/19 9-12 یکشنبه دکتر واعظیآقای  0 زبان تخصصی 4026111 4

 02/12-02/10 1/11/19 10-11 یکشنبه دکتر شفیعیآقای  0 اصول و مقدمات تفسیر 4026029 1

 شنبه شاهرودیدکتر آقای  4 1 کریم تفسیر ترتیبی قرآن 4026110 6

 دوشنبه

10-12 

12-9 

01/12/19 02/10-02/12 

 02/12-02/10 02/12/19 10-11 شنبه دکتر نفیسیخانم  0 مصطلح الحدیث 4026111 1



 

 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی: نیمسال       رشته علوم قرآن و حدیث : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع                پنجم: ترم

  

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 02/11-02/11 00/12/19 12-10 شنبه دکتر فائزآقای  0 0ترجمه متون تخصصی قرائت و  4026022 1

 02/11-02/11 01/12/19 12-10 سه شنبه دکتر اقبالآقای  0 (اعجاز،تحریف ناپذیری)  0علوم قرآنی  4026020 0

 02/11-02/11 00/12/19 9-12 سه شنبه دکتر خوش منشآقای  0 0 کریم تفسیر ترتیبی قرآن 4026040 0

 02/11-02/11 0/11/19 9-12 دوشنبه دکتر باقریآقای  0 1فقه الحدیث  4026010 4

 02/11-02/11 04/12/19 9-12 یکشنبه دکتر اقبالآقای  0 0علوم بالغی و زیباشناختی قرآن  4026012 1

 02/11-02/11 01/12/19 10-11 شنبه دکتر شاهرودیآقای  0 1معناشناسی  4026019 6

 02/11-02/11 02/12/19 10-11 یکشنبه دکتر پویازادهخانم  0 روش های تفسیری 4026292 1

 02/11-02/11 01/12/19 10-11 دوشنبه دکتر خوش منشآقای  0 روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 4026002 9

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث  4026006 1

 به زبان انگلیسی

 02/11-02/11 09/12/19 9-12 شنبه دکتر شفیعیآقای  0

 02/11-02/11 1/11/19 12-10 یکشنبه دکتر نفیسیخانم  0 ماخذشناسی حدیث 4026010 12



 

 

 8991-99  اول سال تحصیلی: نیمسال       رشته علوم قرآن و حدیث : برنامه

 پیوسته کارشناسی: مقطع            هفتم : ترم

 

 

تعداد  عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت ارائه 

 درس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 

 

 02/10-02/11 01/12/19 9-12 شنبه دکتر باقریآقای  0 (0)فقه الحدیث   4026014 1

 02/10-02/11 00/12/19 9-12 دوشنبه شفیعیدکتر آقای  0 آیین ویرایش متون علمی 4026000 0

 02/10-02/11 00/12/19 12-10 یکشنبه دکتر پویازادهخانم  0 (0)تفسیر موضوعی قرآن  4026041 0

 02/10-02/11 04/12/19 10-11 سه شنبه دکتر اقبالآقای  0 (4)علوم قرآنی  4026021 4

تاریخ استشراق و سیر تحول  4026016 1

 در غربمطالعات قرآنی 

 02/10-02/11 01/12/19 9-12 یکشنبه دکتر نفیسیخانم  0

 02/10-02/11 09/12/19 10-11 دوشنبه دکتر پویازادهخانم  0 قصص انبیاء در قرآن و عهدین 4026002 6

روش شناسی مطالعات قرآنی بین  4026001 1

 رشته ای

 02/9-02/12 01/12/19 10-11 شنبه دکتر سلیمانیآقای  0

 02/10-02/11 02/12/19 9-12 سه شنبه دکتر معارفآقای  0 (4)فقه الحدیث  4026001 9

مراکز پژوهش قرآن و حدیث  4026001 1

 ایران و جهان

 02/11-02/11 1/11/19 10-11 یکشنبه دکتر واعظیآقای  1

 02/11-02/11 0/11/19 12-10 سه شنبه دکتر نفیسیخانم  0 (0)معناشناسی  4026011 12


