
 بسمه تعالی
 )غیرحضوري( رشته تفسیر و علوم قرآن  –ه  ـ هاي دروس مقطـع سطح س فهـرست عناوين و سرفصـل

 99-400تحصیلی  نیمسـال 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 )دو درس( می توانند انتخاب نمایند.   4دروس جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  کلیه •

 

 محدوده منبع امتحان  واحد درس عنوان کد درس ردیف 
 
 میانی
 

 فعالیت
 اسکورم

کالس   پايانی 
 اسکورم 

1 
3021104 

 به قبل 93ورودي
 کل جزوه از مغنی االديب  جزوه آموزشی 2 1نحو تکمیلی 

 
4 16 * 

2 
3021105 

 به قبل 93ورودي
 کل جزوه آموزشی از مغنی االديبجزوه  2 2نحو تکمیلی 

 
4 16 * 

 2 مفردات قرآن 3021219 3
کتاب در آمدي بر  جزوه برگرفته از 

 دانش مفردات طیب حسینی
 جزوهکل  

 
3 17 * 

4 3021228 
اشنایی با مبانی و  

 ( 1قواعد...قرآن )
 کل جزوه جزوه آموزشی  2

 
3 17 * 

5 
3021209 

 به قبل 93ورودي 
اشنایی با مبانی و 

 قواعد...قرآن 
 کل جزوه جزوه آموزشی  2

 
3 17 * 

 * 20 --  کل جزوه جزوه آموزشی  1 1موضوعی تفسیر  3021234 6

7 
3021204 

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

8 
3021226 
3021217 

 به قبل  93ورودي 
 2 ( 3علوم قرآن )

تحلیل زبان  جزوه آموزشی برگرفته از کتاب 
شناسی فهم آن )محمدباقر  قرآن و روش

 سعیدي روشن( 

 کل جزوه

 
3 17 * 

 2 ( 3)تفسیر ترتیبی 3021203 9

  نورالثقلین از تفاسیر جزوه آموزشی 
بیضاوي :  )عبدعلی بن جمعه هويزي( و 

انوار التنزيل و ابزار التاويل )عبداهلل بن عمر  
 بیضاوي(

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

 

3 17 * 

 2 ( 2)تفسیر ترتیبی 3021202 10
خزن العرفان م جزوه آموزشی از تفاسیر 

الصافی )محسن فیض   )نصرت امین(  و
 کاشانی( 

 هاي مؤمنون و انبیاء( سورهکل جزوه )تعدادي از آيات 
 

3 17 * 



 
 11 3021231 

روش ها و گرایش های  

 تفسیری 
2 

)رضايی  2منطق تفسیر قرآن کتاب  
 اصفهانی(

 3)روش تفسیر قرآن به قرآن( و 2)کلیات( و 1مباحث 
)روش تفسیر عقلی و اجتهادي(   4)روش تفسیر روايی(و 

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

 

-- 20 * 

12 
3021223 

 به ماقبل 92ورودي

روش ها و گرایش های  

 تفسیری 
3 

)رضايی  2منطق تفسیر قرآن کتاب  
 اصفهانی(

 3)روش تفسیر قرآن به قرآن( و 2)کلیات( و 1مباحث 
)روش تفسیر عقلی و اجتهادي(   4)روش تفسیر روايی(و 

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

 
 * 17 -- موجه 

 2 1عقائد خاص شیعه 3021601 13
الشیعة  بدروس فی العقائد الخاصة 

 االمامیه، مهدي فرمانیان. 
 فصل اول کتاب 

 12و  10و  8و  7: يدرسها يبه استثنا
 

-- 20 * 

 2 6 تفسیر ترتیبی 3021235 14
مجمع البیان فی   سیر از تفجزوه آموزشی 

 تفسیر القرآن )فضل بن حسن طبرسی( 

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

 
3 17 * 

 2 7 تفسیر ترتیبی 3021236 15
 عن الکشاف  سیر از تفجزوه آموزشی 

 جاراهلل األقاويل،  عیون و التنزيل حقايق

 زمخشري

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

 
3 17 * 

 2 ( 1تفسیر ترتیبی ) 3021201 16

جزوه از تفاسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي  
 و جمعی از نويسندگان 

الجنان فی  و روح روض الجنان
 ، ابوالفتوح رازي تفسیرالقران

 آيات سوره آل عمراناز  بارگزاري شده جزوه

 

3 17 * 

17 3021229 

مبانی، قواعد و  آشنایی با 

روشهای کاربردی ترجمه  

 ( 2قرآن)

 کل جزوه جزوه آموزشی 2

 

3 17 * 

18 
3021220 

 به قبل 91ورودي 

)مبانی و قواعد تفسیر  

 1قرآن 
 کل جزوه جزوه آموزشی 2

 
3 17 * 

19 
3021221 

 به قبل 91ورودي 

مبانی و قواعد تفسیر قرآن  

2 ) 
 کل جزوه جزوه آموزشی 2

 
3 17 * 

20 3021222 
قرآن و کتاب مقدس  
 2 مسیحیان و یهودیان

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

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

 3 17 * 

 2 ( 4تفسیر ترتیبی)  3021232 21
تفسیرالبیانی، عايشه عبد جزوه برگرفته از 

 الرحمن بنت الشاطی
 * 17 3  کل جزوه

 2 ( 5تفسیر ترتیبی ) 3021233 22
المیزان فی تفسیر  جزوه برگرفته از  

 القرآن، سید محمد حسین طباطبائی

 اهلل شبرتفسیر القرآن الکريم، سید عبد

هاي حجرات ،  طالق  تعدادي از آيات سورهجزوه از 
 و اسراء  

 
3 17 * 

 2 2عقائد خاص شیعه  3021602 23
الشیعة االمامیه،  بدروس فی العقائد الخاصة 

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

 -- 20 * 

اهلل    تيو مفسران آ ریجزوه از کتاب تفس 2 تاریخ تفسیر و مفسران  3021801 24
 معرفت 

 * 20 --  کل جزوه


