
 (95  یویژه ورود چارت جدید)   گرایش مطالعات قرآن -دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث جدید آرایش ترمی
 ترم دو م ترم او ل

 تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس

منطقکلیات  12255112   3 زبان خارجه عمومی 152  1   

 12255352   1 تعلیم و تربیت اسالمی 22
 تاریخ پیشوایان معصوم

( قرآن )تطبیق با قصص انبیاء در  
  تاریخ و سیره پیامبر 1

12255125 
 تاریخ و سیره پیامبر اکرم
 )تطبیق با تاریخ تحلیلی اسالم(

   1 روش تحقیق 12255112   1

(1صرف ) 12255352   1 مهارتهای زندگی  دانشجویی 12333555 (2صرف ) 3    

(2صرف) 12255212 (1نحو ) 12255321   1  (2نحو ) 3    

(2نحو ) 12255151 حذف(1کالم و عقاید اسالمی) 12255321   3  2کالم و عقاید اسالمی 1    

12255315 
 2کالم و عقاید اسالمی 
 )تطبیق با کالم اسالمی(

   1 آشنایی با ادیان بزرگ 12255331   1

 12255335   3 فارسی عمومی 155
 مبادی اصول

 )تطبیق با کلیات فقه و مبانی حقوق(
1   

   2 تربیت بدنی 115     

   02  جمع واحد   91  جمع واحد

 ترم چهارم ترم سوم

نيازپيش  واحد نام درس شماره درس تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس  تاریخ امتحان 

تخصصیزبان  12251323 2تفسیر ترتیبی  12251351   1   3   

2کارگاه قرائت و ترجمه قران 12255222  1 
روانخوانی و تجوید 

1ارگاه قرائت و ترجمه قرانک 12255235  مقدماتی 2کارگاه قرائت و ترجمه قران 1    

   1 2فقه الحدیث  12251335   1 انقالب اسالمی 12253311

2قرائت و ترجمه متون تخصصی 12251321   1 رایانه و فضای مجازی 12255513 2نحو       2صرف  1    

   1 ماخذشناسی تفاسیر قرآن 12251325   1 رابطه قرآن و سنت 12253322

1علوم قرآنی  12251353   1 اصول ومقدمات تفسیر 12251325 2علوم قرآنی 1    

   1 هندسه دانشهای قرآنی و حدیثی 12253311   1 تاریخ حدیث 12251123

2علوم قرآنی  12251351    1 مفردات قرآن 12251313   1 

   1 مصطلح الحدیث 12251333   1 شناخت نهج البالغه 12251113

        1 دانش خانواده 515

  02  جمع واحد   02  جمع واحد

 ترم ششم ترم پنجم
نيازپيش  واحد نام درس شماره درس  تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس تاریخ امتحان 

1تفسیر ترتیبی  12251322 2تفسیر ترتیبی  3  3تفسیر ترتیبی  12251311   1تفسیر ترتیبی  1    

1فقه الحدیث  12251332 2فقه الحدیث  1  3فقه الحدیث  12251351   1فقه الحدیث  1    

1تخصصی قرائت و ترجمه متون  12251312  1 
قرائت و ترجمه متون 

1نحو 1، صرف  2 تخصصی  
2تفسیر موضوعی  12251533   1   

3علوم قرآنی  12251325 1علوم قرآنی  1  3علوم قرآنی  12251312   3علوم قرآنی  1    

12253322 
متون تخصصی مطالعات قران و 

 حدیث به انگلیسی
 12253335  زبان تخصصی 1

 تاریخ استشراق و سیر تحول

 مطالعات قرانی در غرب
1   

12253313 
کتابشناسی و ماخذشناسی علوم اسالمی 

 با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
1   12251331 

آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و 

 زیارات ماثوره
1   

2علوم بالغی و زیبایی شناختی قران 12251521   1 آیین نگارش متون علمی 12253512  1   

   1 جریان شناسی مطالعات قرانی معاصر 12253332   1 روشهای تفسیری 12253351

   1 تفسیر ساختاری قران کریم 12253351   1 مراکز پژوهش قران و حدیث ایران و جهان 31132112

2ورزش  112 2معناشناسی  12253553   9   1   
 

   02  جمع واحد   02  جمع واحد

 ادامه ترم هفتم ترم هفتم 

 تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس تاریخ امتحان پيش نياز واحد نام درس شماره درس

   1 تاریخ کتابت قرآن و قرائات 31133131   1 مهارتهای آموزش وترویج قران کریم 12255251

1تفسیر موضوعی  12251535 2تفسیر موضوعی  1     1 قرآنروشها و شیوه های تدبر در  12253311  

 1 1علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  12251513
علوم بالغی و زیبایی 

2شناختی قران   
   1 ای بینارشتهروش شناسی مطالعات قرآنی  31132112 

3فقه الحدیث  12253322 2معناشناسی  1 1معناشناسی  31132313  رابطه قران و سنت 1    
        1 زبان قرآن 12253532

واحدجمع   واحد   231جمع کل واحدها        81  
 


