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 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  علوم قرآن و حدیثرشته 

 یوستهپکارشناسی  دومترم 

 تعداد عنوان درس شماره درس ردیف

 واحد

نام و نام خانوادگی 

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 13–11 12/4/1422 در سایت برنامه مندرجطریق ارائه از  3 زبان انگلیسی 1102211 1

 32/13 – 32/11 16/4/1422 12-10 چهارشنبه آقای دکتر خوش منش 0 (0)کارگاه قرائت  4026121 0

 32/13 – 32/11 14/4/1422 13-11 سه شنبه آقای دکتر شفیعی 0 (0)صرف کاربردی  4026121 3

 12–10 11/4/1422 در سایت برنامه مندرجطریق ارائه از  0 تاریخ تحلیلی اسالم 1102210 4

 32/13 – 32/11 11/4/1422 2-12 شنبه آقای دکتر باقری 4 (1)نحو کاربردی  4026122 1

6 4026111 

 (11)گروه 

 32/13 – 32/11 00/4/1422 11-11 سه شنبه خانم دکتر انجم روز 0 آشنایی با ادیان بزرگ

 32/13 – 32/11 03/4/1422 12-10 یکشنبه آقای دکتر فائز 0 مفردات قرآن 4026213 1

 32/13 – 32/11 01/4/1422 12-10 شنبه آقای دکتر معارف 0 حدیثتاریخ  4026213 2



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 

 

 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  علوم قرآن و حدیثرشته 

 یوستهپکارشناسی  چهارمترم 

نام و نام خانوادگی  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

ساعت 

 ارائه

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 2–12 04/4/1422 در سایت برنامه مندرجطریق ارائه از  0 انقالب اسالمی ایران 1102221 1

 32/2 – 32/12 16/4/1422 2-12 سه شنبه آقای دکتر واعظی 0 مهارت آموزش و ترویج قرآن 4026116 0

 32/2 – 32/12 11/4/1422 2-12 دوشنبه خانم دکتر نفیسی 0 ماخذشناسی حدیث 4026010 3

 32/2 – 32/12 00/4/1422 2-12 یکشنبه شفیعیآقای دکتر  0 (1) علوم قرآنی 4026020 4

 آقای دکتر شاهرودی 4 (0)تفسیر ترتیبی قرآن  4026210 1

 آقای دکتر فقهی زاده

 شنبه

 یکشنبه

10-12 

10-12 

02/4/1422 32/11 – 32/13 

کتابشناسی و ماخذ شناسی علوم  4026004 6

 اسالمی

 32/2 – 32/12 11/4/1422 13-11 شنبه خانم دکتر نفیسی 0

 32/2 – 32/12 03/4/1422 12-10 سه شنبه آقای دکتر باقری 0 آشنایی با صحیفه سجادیه 4026011 1

 32/2 – 32/12 13/4/1422 13-11 یکشنبه آقای دکتر واعظی 0 ماخذشناسی تفاسیر قرآن 4026021 2

 32/2 – 32/12 10/4/1422 11-11 دوشنبه آقای دکتر اقبال 0 (1)علوم بالغی و زیباشناختی 4026021 1



 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اداره خدمات آموزشی

 
 

 

 

 9911-044سال تحصیلی  دومنیمسال  علوم قرآن و حدیثرشته 

 یوستهپکارشناسی  ششمترم 

خانوادگی نام و نام  واحد عنوان درس شماره درس ردیف

 استاد

روز ارائه 

 درس

تاریخ  ساعت ارائه

 امتحان

 ساعت امتحان

 32/12 –32/10 10/4/1422 12-10 شنبهچهار آقای دکتر پهلوان 0 (0)علوم بالغی و زیباشناختی 4026012 1

 32/12 –32/10 13/4/1422 13-11 شنبهچهار آقای دکتر پهلوان 0 (3)علوم قرآنی 4026024 2

 32/12 –32/10 14/4/1422 12-10 شنبه آقای دکتر باقری 0 (0)الحدیث  فقه 4026224 3

 32/12 –32/10 11/4/1422 12-10 سه شنبه آقای دکتر شاهرودی 0 تفسیر ساختاری قرآن 4026011 4

 32/13 –32/11 02/4/1422 13-11 یکشنبه خانم دکتر نفیسی 0 (0)معناشناسی  4026011 5

 32/12 –32/10 01/4/1422 11-11 سه شنبه خانم دکتر پویازاده 0 مطالعات قرآنیجریان شناسی  4026001 6

آقای دکتر خوش  0 زبان قرآن 4026031 7

 منش

 32/12 –32/10 00/4/1422 11-11 یکشنبه

 32/12 –32/10 11/4/1422 11-11 شنبه آقای دکتر شفیعی 0 آیین نگارش و متون علمی 4026000 8

های قرآنی و  هندسه دانش 4026030 9

 حدیثی

 32/12 –32/10 03/4/1422 13-11 شنبه آقای دکتر معارف 0

 32/12 –32/10 16/4/1422 2-12 دوشنبه آقای دکتر باقری 0 رابطه قرآن و سنت 4026002 11


