
)95يویژه ورودچارت جدید( گرایش مطالعات قرآن- دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیثجدیدآرایش ترمی
ترم دو مترم او ل

تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درستاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درس

8سوم 2کلیات منطق821150221اول 3زبان خارجه عمومی251
تاریخ پیشوایان معصوم821150301دوازدهم   2تعلیم و تربیت اسالمی11

)قرآنتطبیق با قصص انبیاء در(
8چهارم   تاریخ و سیره پیامبر 2

تاریخ و سیره پیامبر اکرم21150210
)تطبیق با تاریخ تحلیلی اسالم(

8دوم   2روش تحقیق            821150276سوم2

8دهم  )1(صرف 3)2(صرف 1421150356دهم2مهارتهاي زندگی  دانشجویی 21443005
8دوازدهم )1(نحو 4)2(نحو 821150367یازدهم  2)1(صرف21150196
8نهم 1کالم و عقاید اسالمی2حذف)2(کالم و عقاید اسالمی821150312نهم  4)1(نحو 21150209
1کالم و عقاید اسالمی 21150390

)تطبیق با کالم اسالمی(
8هفتم2آشنایی با ادیان بزرگ821150447ششم   2

مبادي اصول821150345پنجم   3فارسی عمومی250
)تطبیق با کلیات فقه و مبانی حقوق(

8ششم 2

1تربیت بدنی 220
٢٠جمع واحد١٩جمع واحد

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

8اول14تفسیر ترتیبی 1421152307ششم 2تخصصیزبان 21152363

روانخوانی و تجوید 12قرانکارگاه قرائت و ترجمه 21150618
مقدماتی

8دوم1کارگاه قرائت و ترجمه قران22کارگاه قرائت و ترجمه قران1421150603هشتم

8یازدهم12فقه الحدیث 1421152330دوم 2انقالب اسالمی21153377
8چهارم1نحو 1صرف 12قرائت و ترجمه متون تخصصی21152487-2رایانه و فضاي مجازي21150594
8دوازدهم2ماخذشناسی تفاسیر قرآن1621152385دهم 2رابطه قرآن و سنت21153468

8نهم1علوم قرآنی22علوم قرآنی 1621152454دهموازد2اصول ومقدمات تفسیر21152410

8پنجم2حدیثیهندسه دانشهاي قرآنی و 1621153399چهارم 2تاریخ حدیث 21152283
8هفتم2مفردات قرآن821152374اول 12علوم قرآنی 21152409
14دهم2مصطلح الحدیث1421152443نهم 2شناخت نهج البالغه21152294

14هفتم 2دانش خانواده525
20جمع واحد20جمع واحد

ترم ششم ترم پنجم
تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درستاریخ امتحاننیازپیشواحدنام درسشماره درس

10اول 2تفسیر ترتیبی 32تفسیر ترتیبی 1021152329اول 1تفسیر ترتیبی 24تفسیر ترتیبی 21152318
10یازدهم2فقه الحدیث 32فقه الحدیث 1021152352یازدهم1فقه الحدیث 22فقه الحدیث 21152341
قرائت و ترجمه متون 22قرائت و ترجمه متون تخصصی 21152498

2نحو2، صرف 1تخصصی
10سوم 12تفسیر موضوعی 1021152534چهارم 

10دوم3علوم قرآنی 42علوم قرآنی 1021152476نهم 2علوم قرآنی 32علوم قرآنی 21152465
متون تخصصی مطالعات قران و 21153388

انگلیسیحدیث به 
تاریخ استشراق و سیر تحول 1021153435سوم زبان تخصصی 2

مطالعات قرانی در غرب
10هم ن2

کتابشناسی و ماخذشناسی علوم اسالمی 21153424
با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 

آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و 1021152432دوازدهم 2
زیارات ماثوره

10ششم 2

10هفتم 12علوم بالغی و زیبایی شناختی قران1021152512هشتم 2آیین نگارش متون علمی21153526
معاصر1021153446هفتم 2روشهاي تفسیري21153402 10دهم2جریان شناسی مطالعات قرانی

10پنجم 2تفسیر ساختاري قران کریم 1021153457پنجم 2مراکز پژوهش قران و حدیث ایران و جهان21153413
10دوازدهم 12معناشناسی 1١21153504ورزش 221

20جمع واحد20جمع واحد
ادامه ترم ھفتمترم ھفتم 

تاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درس شماره درستاریخ امتحانپیش نیازواحدنام درسشماره درس

14هشتم 2تاریخ کتابت قرآن و قرائات1421152421ششم 2آموزش وترویج قران کریممهارتهاي21150607
14پنجم 2روشها و شیوه هاي تدبر در قرآن1421153479اول 1تفسیر موضوعی 22تفسیر موضوعی 21152545

علوم بالغی و زیبایی 22علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن 21152523
1قران شناختی 

14دهم 2بینارشته ايروش شناسی مطالعات قرآنی 1421153480هفتم 

14دوازدهم 1معناشناسی 22معناشناسی 1421153515یازدهم رابطه قران و سنت42فقه الحدیث 21153366
14سوم 2زبان قرآن21153548
واحد 137جمع کل واحدها    18جمع واحد


