
 

 

 برنامه درسی کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

 اسالمی تعلیم و تربیت شنبه

 (1)اخالق

35951007 

    خانم رحمانی  3593216منطق خانم نادرنژاد 

 ادبیات فارسی یکشنبه

833103 

وصیت نامه امام  سلیمانی 

 35961009خمینی

 خرمشاهیخانم   1010زبان عمومی  خانم حسینی 

 انقالب اسالمی  دوشنبه

35931006 

 روش ها و فنون تدریس خانم علیخانی 

833101 

 خانم نادرنژاد  3596211علم الحدیث خانم تقی پور 

 /عقاید1اندیشه  استاد حسینی  علوم قرآن خانم ترجمان  2تاریخ اسالم  سه شنبه

8331001 

 دکتر هاشمی 

 خانم حامدی  2نحو

 2تجوید

833109 

 خانم محمدی آرام 

 خانم حیاتی  1صرف

 

 برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

تولید و کاربر مواد  شنبه

 833311آموزشی

 طریقیخانم   روان شناسی عمومی خانم خرمشاهی  2و1زبان تخصصی خانم مهاجرنیا 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه       یکشنبه

8331012 

 خانم شاه جعفری 

 1تجزیه و ترکیب خانم علیخانی  35931066انقالب دوشنبه

833207 

 2تفسیر موضوعی خانم کمالی نیا 

833303 

 خانم بهجت پور 

 خانم کمالی نیا  مفردات

 2اسالمتاریخ  سه شنبه

35961007 

 خانم شبیری  آشنایی با منابع حدیث    خانم ترجمان 



 

 

 برنامه درسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

آیین نگارش متون  شنبه

 35931013علمی

 رابطه قرآن و سنت خانم منصوره سلیمانی 

35931020 

تفسیر  خانم نادرنژاد 

 35931008ساختاری

 خانم وفایی 

روش های  خانم منصوره سلیمانی  ادبیات فارسی یکشنبه

 35931015تفسیری

 خرمشاهیخانم   1010زبان عمومی  خانم مالشفیعی 

 2فقه الحدیث  خانم کمالی نیا  3593300مفردات دوشنبه

3593313 

 2تفسیرموضوعی شبیریخانم  

833304 

 پورزهرا بهجت خانم  

شناخت منابع  خانم حامدی  2نحو خانم حامدی  2نحو سه شنبه

 24090316حدیثی

 دکتر شبیری 

 

 برنامه درسی کارشناسی فرهنگ و معارف اسالمی
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

 2و1زبان تخصصی    شنبه

3593225 

    یخرمشاهخانم  

 فارسی ادبیات یکشنبه

8331013 

 

و  آشنایی با متون حدیث    منصوره سلیمانیخانم  

 نهج البالغه

3594228 

 خانم شاه جعفری 

 تاریخ عمومی ادیان دوشنبه

3594306 

 2فقه الحدیث  سلیمانیم خان 

3593313 

    شبیریخانم  

 

 

 

 



 

 

 شیعه شناسیبرنامه درسی کارشناسی 
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

 2معارف شیعه یکشنبه

24090321 

اندیشه سیاسی اجتماعی  خانم اسماعیلی طبا 

 امام خمینی

8331007 

 خرمشاهیخانم   1010زبان عمومی  خانم حسینی 

 خانم علیخانی  شیعه شناسی       دوشنبه

شیعه در نگاه  سه شنبه

 24090319دیگران

 آشنایی با منابع حدیث    خانم علیخانی 

24090316 

 خانم شبیری 

تاریخ حوزه های علمیه     

 24090311)خودخوان(

آیین ها و شعایر شیعی   

 )خودخوان(

24090304 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 با گرایش کالم و عقاید برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم حدیث
 2تا5/12 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

  نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

 معاد در قرآن و حدیث دو شنبه

2586628 

 1علم کالم     خانم هاشمی 

2586621 

 )دکتر غفاری( 2586619مبانی جرح و تعدیل دکتر مریم شریفی 

 2مبانی فهم حدیث  سه شنبه

2586617 

علم و معرفت در قرن     استاد کریمی 

 2586623و حدیث 

 )مغالطات( دکتر غفاری2586658تفکر نقدی  دکتر ترجمان 

کتاب شناسی احادیث     چهارشنبه

 اعتقادی

    خانم شبیری  

 برنامه درسی کارشناسی ارشد جدید تفسیر و علوم قرآن
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس استادنام  کالس درس روز

 2تفسیرترتیبی    دو شنبه

1247533 

 2علوم قرآن خانم هاشمی 

1247543 

 خانم شبیری 

 1تفسیر موضوعی علیزاده موسوی  1247540ان قرآن و مستشرق چهارشنبه

1247535 

 خانم کریمی  1274315روش تحقیق  خانم محبی 

 

 )علیهم السالم( کارشناسی ارشد جدید امام شناسی و معارف ائمهبرنامه درسی 
 5/12تا  11 11تا  5/9 5/9تا 8 ساعت

 نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس نام استاد کالس درس روز

نظریه مهدویت  سه شنبه

1274312 

 معارف اهل بیت خانم هاشمی 

1274301 

    استاد ترجمان 

استشراق و امام  چهار شنبه

 1274313شناسی

نقش شاگردان ائمه   

در توسعه علوم 

 1274304اسالمی

روش تحقیق در  استاد شبیری 

 مطالعات دینی

1274315 

 خانم کریمی 

تاریخ تحلیلی ائمه  پنج شنبه

 1اطهار

آقای یعقوب  

 زاده

      



 

 

 


