
 7 از 1ی فحهص
 

 به نام خدا

 (982)    98 – 99سال دوم سال تحصیلی بینی شده برای اجرا در نیمدروس پیش

 

 الف : کارشناسی

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی شتهر ردیف

 32 2 1معنا شناسی مطالعات قرآن 2معناشناسی 951 لوم قرآن و حدیثع  1

 ت قرآنمطالعا زبان قرآن 951 لوم قرآن و حدیثع  2
 

2 32 

 مطالعات قرآن روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 951 لوم قرآن و حدیثع  3
 

2 32 

 مطالعات قرآن روش ها و شیوه های تدبر 951 لوم قرآن و حدیثع  4
 

2 32 

 مشترک مراکز پژوهش قرآن و حدیث  ایران و جهان 951 لوم قرآن و حدیثع  5
 

1 16 

 عمومی دانش خانواده 951 لوم قرآن و حدیثع  6
 

2 32 

 عمومی انقالب اسالمی 951 لوم قرآن و حدیثع  7
 

2 32 

 32 2 3فقه  الحدیث  مطالعات حدیث مشکل الحدیث 951 لوم قرآن و حدیثع  8

 مطالعات حدیث جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر 951 لوم قرآن و حدیثع  9
 

2 32 

 مطالعات حدیث لعات حدیثی بین رشته ایروش شناسی مطا 951 لوم قرآن و حدیثع  10
 

2 32 

 مطالعات حدیث تحقیق موضوعی در حدیث 951 لوم قرآن و حدیثع  11
 

2 32 

 تخصصی شناخت نهج البالغه 961 لوم قرآن و حدیثع  12
 

2 32 

 32 2 2تفسیر ترتیبی  تخصصی 3تفسیر ترتیبی قرآن 961 لوم قرآن و حدیثع  13

 32 2 1تفسیر موضوعی تخصصی 2تفسیر موضوعی قرآن 961 لوم قرآن و حدیثع  14

 32 2 1فقه الحدیث تخصصی 2فقه الحدیث 961 لوم قرآن و حدیثع  15

 32 2 تاریخ استشراق/آشنایی با ادیان بزرگ مطالعات قرآن قصص انبیاء در قرآن و عهدین 961 لوم قرآن و حدیثع  16

 مطالعات قرآن یمتفسیر ساختاری قرآن کر 961 لوم قرآن و حدیثع  17
 

2 32 

 32 2 1علوم بالغی تخصصی 2علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن  961 لوم قرآن و حدیثع  18

 عمومی دانش خانواده 961 لوم قرآن و حدیثع  19
 

2 32 



 7 از 2ی فحهص
 

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی شتهر ردیف

 مشترک آیین نگارش متون علمی 961 لوم قرآن و حدیثع  20
 

2 32 

 طالعات حدیثم کتابخانه دیجیتالی 961 لوم قرآن و حدیثع  21
 

2 32 

 32 2 رجال ـ مصطلح ـ توثیق مطالعات حدیث رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 961 لوم قرآن و حدیثع  22

 پایه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 962 لوم قرآن و حدیثع  23
 

2 32 

 64 4 1تفسیر ترتیبی تخصصی 2تفسیر ترتیبی قرآن 962 لوم قرآن و حدیثع  24

 تخصصی 1تفسیر موضوعی قرآن 962 لوم قرآن و حدیثع  25
 

2 32 

 تخصصی 1فقه الحدیث 962 لوم قرآن و حدیثع  26
 

2 32 

 مشترک رابطه قرآن و سنت 962 لوم قرآن و حدیثع  27
 

2 32 

 پایه آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 962 لوم قرآن و حدیثع  28
 

2 32 

 تخصصی 1غی و زیبایی شناختی قرآنعلوم بال 962 لوم قرآن و حدیثع  29
 

2 32 

 مطالعات قرآن تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب 962 لوم قرآن و حدیثع  30
 

2 32 

 32 2 زبان تخصصی مشترک متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی 962 لوم قرآن و حدیثع  31

 64 2 1کارگاه قرائت و ترجمه پایه/ عملی 2ائت و ترجمهکارگاه قر 971 لوم قرآن و حدیثع  32

 تخصصی 1تفسیر ترتیبی قرآن 971 لوم قرآن و حدیثع  33
 

4 64 

 32 2 1قرائت و ترجمه متون تخصصی /2صرف و نحو تخصصی 2قرائت و ترجمه متون تخصصی 971 لوم قرآن و حدیثع  34

 رآنمطالعات ق روش های تفسیری 971 لوم قرآن و حدیثع  35
 

2 32 

 مشترک هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 971 لوم قرآن و حدیثع  36
 

2 32 

 تخصصی زبان تخصصی 971 لوم قرآن و حدیثع  37
 

2 32 

 تخصصی مصطلح الحدیث 971 لوم قرآن و حدیثع  38
 

2 32 

 تخصصی )داللت های قرآنی(4علوم قرآنی 971 لوم قرآن و حدیثع  39
 

2 32 

 مطالعات حدیث آشنایی با رجال 971 حدیثلوم قرآن و ع  40
 

2 32 

 تخصصی مفردات قرآن 981 لوم قرآن و حدیثع  41
 

2 32 

 32 2 1صرف کاربردی پایه 2صرف کاربردی 981 لوم قرآن و حدیثع  42

 64 4 1نحو کاربردی پایه 2نحوکاربردی 981 لوم قرآن و حدیثع  43



 7 از 3ی فحهص
 

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی شتهر ردیف

 32 1 1تربیت بدنی  عمومی/ عملی 1ورزش  981 لوم قرآن و حدیثع  44

 تخصصی تاریخ حدیث 981 لوم قرآن و حدیثع  45
 

2 32 

 پایه/ عملی رایانه و فضای مجازی 981 لوم قرآن و حدیثع  46
 

2 64 

 تخصصی )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی 981 لوم قرآن و حدیثع  47
 

2 32 

 پایه تاریخ تحلیلی اسالم 981 لوم قرآن و حدیثع  48
 

2 32 

 48 3 7فقه  تخصصی 8فقه  951 قه و حقوق اسالمیف  49

 48 3 8فقه  تخصصی 9فقه  951 قه و حقوق اسالمیف  50

 32 2 (6فقه ) تخصصی فقه تطبیقی 951 قه و حقوق اسالمیف  51

 32 2 ندارد تخصصی حقوق تطبیقی 951 قه و حقوق اسالمیف  52

 32 2 ندارد مومیع دانش خانواده و جمعیت 951 قه و حقوق اسالمیف  53

 32 2 2کالم پایه 3کالم 962و961 قه و حقوق اسالمیف  54

 48 3 3اصول فقه  تخصصی 4اصول فقه  962و961 قه و حقوق اسالمیف  55

 32 2 حقوق جزای عمومی تخصصی آیین دادرسی کیفری 962و961 قه و حقوق اسالمیف  56

 32 1 داردن عمومی 2تربیت بدنی  962و961 قه و حقوق اسالمیف  57

 48 3 6فقه  تخصصی 7فقه  962و961 قه و حقوق اسالمیف  58

 32 2 (3زبان تخصصی ) تخصصی 4زبان تخصصی  962و961 قه و حقوق اسالمیف  59

 48 3 7فقه  تخصصی 8فقه  962و961 قه و حقوق اسالمیف  60

 32 2 ندارد عمومی دانش خانواده و جمعیت 962و961 قه و حقوق اسالمیف  61

 32 2 ندارد پایه علوم قرآن 962 قه و حقوق اسالمیف  62

 32 2 ندارد عمومی تعلیم و تربیت اسالمی 962 قه و حقوق اسالمیف  63

 32 2 حقوق جزای عمومی تخصصی 1حقوق جزای اختصاصی 971 قه و حقوق اسالمیف  64

 32 2 ندارد پایه 1کالم 971 قه و حقوق اسالمیف  65

 32 2 2حقوق مدنی  تخصصی 3حقوق مدنی  971 قه و حقوق اسالمیف  66

 48 3 1اصول فقه  تخصصی (2اصول فقه ) 971 قه و حقوق اسالمیف  67

 48 3 3فقه  تخصصی (4فقه ) 971 قه و حقوق اسالمیف  68



 7 از 4ی فحهص
 

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی شتهر ردیف

 48 3 4فقه  تخصصی (5فقه)  971 قه و حقوق اسالمیف  69

 32 2 (3ب )ادبیات عر پایه (4ادبیات عرب ) 971 قه و حقوق اسالمیف  70

 32 2 (1زبان تخصصی ) پایه 2زبان تخصصی  971 قه و حقوق اسالمیف  71

 64 4 (1ادبیات عرب) پایه (2ادبیات عرب) 981 قه و حقوق اسالمیف  72

 32 2 ندارد تخصصی تاریخ فقه و فقها 981 قه و حقوق اسالمیف  73

 32 2 ندارد تخصصی (1حقوق مدنی ) 981 قه و حقوق اسالمیف  74

 32 2 ندارد تخصصی حقوق اساسی 981 قه و حقوق اسالمیف  75

 64 4 ندارد تخصصی (1فقه ) 981 قه و حقوق اسالمیف  76

 48 3 ندارد عمومی زبان انگلیسی عمومی 981 قه و حقوق اسالمیف  77

 32 1 ندارد عمومی 2تربیت بدنی  981 قه و حقوق اسالمیف  78

 32 1 ندارد اختیاری وزارت قه قضاییقواعد ف 981 قه و حقوق اسالمیف  79

 32 2 2روانشناسی تحولی پایه روانشناسی شخصیت 971 وانشناسیر  80

 48 2 آمار استنباطی پایه روان سنجی 971 وانشناسیر  81

 32 2 روانشناسی اجتماعی کاربردی تخصصی آسیب شناسی اجتماعی 971 وانشناسیر  82

 48 2 روش تحقیق)کمی و کیفی( پایه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 971 وانشناسیر  83

 32 2 2مباحث اساسی در روانشناسی پایه روانشناسی دین 971 وانشناسیر  84

 32 2 احساس و ادراک/2مباحث اساسی پایه روانشناسی شناختی 971 وانشناسیر  85

 32 2 ژیکروانشناسی فیزیولو پایه انگیزش و هیجان 971 وانشناسیر  86

 32 2 2روانشناسی تحولی پایه 1آسیب شناسی روانی 971 وانشناسیر  87

 عمومی )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 971 وانشناسیر  88
 

2 32 

 32 2 1مباحث اساسی در روانشناسی پایه 2مباحث اساسی در روانشناسی 981 وانشناسیر  89

 32 2 ی اعصاب و غددفیزیولوژ پایه احساس و ادراک 981 وانشناسیر  90

 64 3 آمار توصیفی پایه آمار استنباطی 981 وانشناسیر  91

 32 2 مبانی جامعه شناسی پایه روانشناسی اجتماعی 981 وانشناسیر  92



 7 از 5ی فحهص
 

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی شتهر ردیف

 32 2 معرفت شناسی پایه آشنایی با فلسفه اسالمی 981 وانشناسیر  93

 32 2 1وانشناسیمباحث اساسی در ر پایه 1روانشناسی تحولی 981 وانشناسیر  94

 32 2 1مباحث اساسی در روانشناسی پایه 1متون روانشناسی به انگلیسی 981 وانشناسیر  95

 عمومی 2تربیت بدنی 981 وانشناسیر  96
 

1 32 

 پایه تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 981 وانشناسیر  97
 

2 32 

 

 ب : کارشناسی ارشد

 ساعت واحد نیاز پیش نوع درس عنوان درس ورودی رشته ردیف

 4 ندارد تخصصی پایان نامه 971و961 فقه و مبانی حقوق اسالمی  98
 

 32 2 ندارد تخصصی (1متن  پژوهی ) 971 فقه و مبانی حقوق اسالمی  99

 32 2 (1متن  پژوهی ) تخصصی (2متن پژوهی ) 971 فقه و مبانی حقوق اسالمی  100

 32 2 (1مباحث اصولی ) تخصصی (2ولی )مباحث اص 981 فقه و مبانی حقوق اسالمی  101

 64 4 (1فقه استداللی ) تخصصی (2فقه استداللی ) 981 فقه و مبانی حقوق اسالمی  102

 32 2 ندارد جبرانی آشنایی با حقوق جزاء 981 فقه و مبانی حقوق اسالمی  103

 32 2 ندارد تخصصی فقه تطبیقی 981 فقه و مبانی حقوق اسالمی  104

 تخصصی (1قواعد فقه ) 981 مبانی حقوق اسالمیفقه و   105
 

2 32 

 32 2 ندارد جبرانی روش تحقیق و پایان نامه نویسی 981 فقه و مبانی حقوق اسالمی  106

 4 ندارد تخصصی پایان نامه 971و961 علوم قرآن و حدیث  107
 

 32 2 ندارد تخصصی (1متن  پژوهی ) 971 علوم قرآن و حدیث  108

 32 2 (1متن  پژوهی ) تخصصی (2متن پژوهی ) 971 و حدیث علوم قرآن  109

 32 2 ندارد تخصصی (1علوم قرآنی ) 981 علوم قرآن و حدیث  110

 32 2 ندارد تخصصی (1تفسیر قرآن کریم ) 981 علوم قرآن و حدیث  111

 32 2 ندارد تخصصی فقه الحدیث 981 علوم قرآن و حدیث  112



 7 از 6ی فحهص
 

 ساعت واحد نیاز پیش نوع درس عنوان درس ورودی رشته ردیف

 32 2 ندارد تخصصی رجال علم 981 علوم قرآن و حدیث  113

 32 2 ندارد جبرانی متن خوانی عربی)با کاربست قواعد ادبی( 981 علوم قرآن و حدیث  114

 32 2 ندارد جبرانی نقش حدیث در علوم اسالمی 981 علوم قرآن و حدیث  115

 4 ندارد تخصصی پایان نامه 971 نهج البالغه  116
 

 32 2 ندارد خصصیت (1متن  پژوهی ) 971 نهج البالغه  117

 32 2 (1متن  پژوهی ) تخصصی (2متن پژوهی ) 971 نهج البالغه  118

 32 2 شناسی ...هزندگانی تحلیلی امام علی)ع( ... ـ قرائت متن و واژ تخصصی البالغهاخالق و تربیت در نهج 981 نهج البالغه  119

 32 2 شناسی ...هانی تحلیلی امام علی)ع( ... ـ قرائت متن و واژزندگ تخصصی البالغهعرفان و دعا در نهج 981 نهج البالغه  120

 32 2 شناسی ...هزندگانی تحلیلی امام علی)ع( ... ـ قرائت متن و واژ تخصصی (1البالغه )مباحث اعتقادی در نهج 981 نهج البالغه  121

 پیشنیاز البالغه با قرآنرابطه نهج 981 نهج البالغه  122
 

2 32 

 تخصصی مبانی جرح و تعدیل 981 البالغهنهج   123
 

2 32 

 32 2 مبانی فهم حدیث تخصصی آسیب شناسی حدیث 981 نهج البالغه  124

 جبرانی دانش حدیث 981 نهج البالغه  125
 

0 32 

 4 ندارد تخصصی پایان نامه 961 کالم و عقاید  126
 

 مشترک (پایان نامه)مختص شیوه آموزشی ـ پژوهی 971و961 تفسیر ادبی  127
 

6 
 

 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(1متن پژوهی 971 تفسیر ادبی  128
 

2 32 

 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(2متن پژوهی 971 تفسیر ادبی  129
 

2 32 

 مشترک )مختص شیوه آموزش محور(3متن پژوهی 971 تفسیر ادبی  130
 

2 32 

 4 ندارد تخصصی پایان نامه 961  ... گرایش اجتماعی، سیاسی ونهج البالغه   131
 

 32 2 (1تفسیراجتماعی) تخصصی (2تفسیراجتماعی) 981 تفسیر اجتماعی  132

 32 2 ( ـ مبانی جامعه شناسی1تفسیراجتماعی) تخصصی (1جامعه در قرآن) 981 تفسیر اجتماعی  133

 32 2 (1تفسیراجتماعی) تخصصی (1اخالق اجتماعی در قرآن) 981 تفسیر اجتماعی  134

 32 2 (1تفسیراجتماعی) تخصصی عدالت و آزادی در قرآن 981 تفسیر اجتماعی  135

 32 2 مبانی جامعه شناسی جبرانی شناسیهای جامعهنظریه 981 تفسیر اجتماعی  136



 7 از 7ی فحهص
 

 ساعت واحد نیاز پیش نوع درس عنوان درس ورودی رشته ردیف

 32 2 ندارد جبرانی دانش حدیث 981 تفسیر اجتماعی  137

 32 2 ندارد برانیج فضای فرهنگی اجتماعی نزول قرآن 981 تفسیر اجتماعی  138

 جبرانی 1آسیب شناسی روانی 981 روانشناسی مثبت گرا  139
 

2 32 

 تخصصی روابط مثبت 981 روانشناسی مثبت گرا  140
 

2 32 

 تخصصی روش تحقیق پیشرفته 981 روانشناسی مثبت گرا  141
 

2 32 

 32 2 فهم متون)قرآن و حدیث( مبانی پیش نیاز روش فهم روانشناختی متون دینی 981 روانشناسی مثبت گرا  142

 تخصصی سالمت و شادکامی 981 روانشناسی مثبت گرا  143
 

2 32 

 تخصصی هوش هیجانی 981 روانشناسی مثبت گرا  144
 

2 32 

 

 ج : دکتری

 ساعت واحد پیش نیاز نوع درس عنوان درس ورودی رشته ردیف

 رساله دکتری 971تا951 مدرسی قرآن و متون  145
  

18 
 

 آزمون جامع دکتری 971تا951 درسی قرآن و متونم  146
  

0 
 

 آزمون زبان جایگزین تافل 971تا951 مدرسی قرآن و متون  147
  

1 
 

 مشترک اخالق کاربردی 981 مدرسی قرآن و متون  148
 

2 32 

 تخصصی نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 981 مدرسی قرآن و متون  149
 

2 32 

 تخصصی حث جدید دانش تفسیرمبا 981 مدرسی قرآن و متون  150
 

2 32 

 جبرانی علوم حدیث 981 مدرسی قرآن و متون  151
 

2 32 

 مشترک اخالق کاربردی 981 مدرسی اخالق  152
 

2 32 

 تخصصی فلسفه اخالق در اسالم 981 مدرسی اخالق  153
 

2 32 

 تخصصی اخالق عرفانی 981 مدرسی اخالق  154
 

2 32 

 جبرانی یثعلوم حد 981 مدرسی اخالق  155
 

2 32 

 

   1398/  08 / 22مدیریت امور آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 


