
 1400-1401 سـال تحصيلي -)غيرحضوري(  تفسير و علوم قرآنرشته  مقطـع سطح سه  تابستانهاي دروس نيمسال فهـرست عناوين و سرفصـل

 )غيرحضوري( رشته تفسير و علوم قرآن  –ه  ـ هاي دروس مقطـع سطح س فهـرست عناوين و سرفصـل
 1400-1401تحصيلي  نيمسـال تابستان 

 

نمرات فعالیت کالسی طالب مکاتبه ای : دروسی که اسکورم دارد؛ نیازی به حضور نیست   استثناء : ارزشیابی دروس برای طالب مکاتبه ای و مجازی مشترک است ؛   •

 . و نمره آن با سواالت امتحانی محاسبه می گردد

 واحد تابستانی می توانند انتخاب نمایند.   4دروس جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  کلیه •

 

 محدوده امتحان منبع  واحد درس عنوان کد درس  ردیف 
 فعاليت
 اسکورم

 تدريس پاياني 
 اسکورم 

 2 ( 1تفسیر ترتیبی ) 3021201 1

جزوه از تفاسير نمونه، ناصر مکارم شيرازي  
 و جمعي از نويسندگان 

الجنان في  و روح روض الجنان
 ، ابوالفتوح رازي تفسيرالقران

  17 3 آيات سوره آل عمراناز  بارگزاري شده جزوه

 2 ( 2تفسیر ترتیبی) 3021202 2
خزن العرفان م جزوه آموزشي از تفاسير 

الصافي )محسن فيض   )نصرت امين(  و
 کاشاني( 

  17 3 هاي مؤمنون و انبياء( سورهکل جزوه )تعدادي از آيات 

 2 ( 3تفسیر ترتیبی) 3021203 3

  نورالثقلين از تفاسير جزوه آموزشي 
بيضاوي :  )عبدعلي بن جمعه هويزي( و 

انوار التنزيل و ابزار التاويل )عبداهلل بن عمر  
 بيضاوي(

  17 3 هاي قصص و طه( کل جزوه )تعدادي از آيات سوره

 2 ( 4تفسیر ترتیبی) 3021232 4
تفسيرالبياني، عايشه عبد جزوه برگرفته از 

 الرحمن بنت الشاطي
  17 3 کل جزوه

 2 ( 5تفسیر ترتیبی ) 3021233 5
الميزان في تفسير  جزوه برگرفته از  

 القرآن، سيد محمد حسين طباطبائي

 اهلل شبرتفسير القرآن الکريم، سيد عبد

هاي حجرات ،  طالق  تعدادي از آيات سورهجزوه از 
 و اسراء  

3 17  

 2 6تفسیر ترتیبی  3021235 6
البيان في  مجمع  سير از تفجزوه آموزشي 

 تفسير القرآن )فضل بن حسن طبرسي( 

کل جزوه )سوره هاي يس و الرحمن از مجمع 
 البيان(

3 17  

 2 7تفسیر ترتیبی  3021236 7
 عن الکشاف  سير از تفجزوه آموزشي 

 جاراهلل األقاويل،  عيون و التنزيل حقايق

 زمخشري

کل جزوه )تعدادي از آيات سوره انعام از تفسير  
 کشاف( 

3 17  

  20 -- کل جزوه جزوه آموزشي  1 1تفسیر موضوعی  3021234 8

9 
3021204 

 به قبل 93ورودي 
  20 -- کل جزوه جزوه آموزشي  2 1تفسیر موضوعی 



 1400-1401 سـال تحصيلي -)غيرحضوري(  تفسير و علوم قرآنرشته  مقطـع سطح سه  تابستانهاي دروس نيمسال فهـرست عناوين و سرفصـل

 
 

 2 مفردات قرآن 3021219 10
کتاب در آمدي بر  جزوه برگرفته از 

 دانش مفردات طيب حسيني
  17 3 جزوهکل  

11 
3021220 

 قبلبه  91ورودي 

مبانی و قواعد تفسیر  

 1قرآن 
  17 3 کل جزوه جزوه آموزشي 2

12 
3021221 

 به قبل 91ورودي 

مبانی و قواعد تفسیر  

 2قرآن 
  17 3 کل جزوه جزوه آموزشي 2

13 3021222 
قرآن و کتاب مقدس  
 2 مسیحیان و یهودیان

قرآن و کتاب مقدس )مقايسه ساختار و محتوا(، 
 مهراب صادق نيا. 

فصل چهارم از بخش اول )الهام و   يکتاب؛ به استثناکل 
 قرآن و کتاب مقدس( يريخطا پذ

3 17  

14 3021231 
روش ها و گرایش های  

 2 تفسیری 
)رضايي  2منطق تفسير قرآن کتاب  

 اصفهاني(

 3)روش تفسير قرآن به قرآن( و 2)کليات( و 1مباحث 
اجتهادي(  )روش تفسير عقلي و  4)روش تفسير روايي(و 

)روش تفسير کامل و   8)روش تفسير اشاري( و  6و 
 جامع( طبق فهرست کتاب 

-- 20  

15 
3021223 

 به ماقبل92ورودي

روش ها و گرایش های  

 تفسیری 
3 

)رضايي  2منطق تفسير قرآن کتاب  
 اصفهاني(

 3)روش تفسير قرآن به قرآن( و 2)کليات( و 1مباحث 
تفسير عقلي و اجتهادي(  )روش  4)روش تفسير روايي(و 

)روش تفسير کامل و   8)روش تفسير اشاري( و  6و 
 جامع( طبق فهرست کتاب 

-- 17  

16 
3021226 

3021217 
 به قبل 93ورودي 

 2 ( 3علوم قرآن )
تحليل  جزوه آموزشي برگرفته از کتاب 

شناسي فهم آن  زبان قرآن و روش
 )محمدباقر سعيدي روشن( 

  17 3 کل جزوه

17 3021228 
اشنایی با مبانی و  

 (1قواعد...قرآن )
  17 3 کل جزوه جزوه آموزشي  2

18 
3021209 

 به قبل 93ورودي 

اشنایی با مبانی و  

 قواعد...قرآن 
  17 3 کل جزوه جزوه آموزشي  2

19 3021229 
  …مبانی، آشنایی با 

 (2ترجمه قرآن)
  17 3 کل جزوه جزوه آموزشي 2

 2 1عقائد خاص شیعه 3021601 20
الشيعة  بدروس في العقائد الخاصة 

 االماميه، مهدي فرمانيان. 
 فصل اول کتاب 

 12و  10و  8و  7: يدرسها يبه استثنا
-- 20  

 2 2عقائد خاص شیعه  3021602 21
الشيعة االماميه،  بدروس في العقائد الخاصة 

 مهدي فرمانيان.
،  24، 18شماره   يدرسها يفصل دوم کتاب؛ به استثنا
 26و  25

-- 20  

اهلل    تيو مفسران آ ريجزوه از کتاب تفس 2 تاریخ تفسیر و مفسران 3021801 22
  20 -- کل جزوه معرفت 


