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 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

 قرائت و متن خوانی شنبه

3596302 

 شناسی تربیتی  روان یوسفی خانم 

3596400 

 3اصول وعقاید خانم طریقی 

3596208 

 نادرنژادخانم  

 1/ عقاید1اندیشه اسالمی یکشنبه

1001 

 

روش کالسداری و روش  استاد دکتر هاشمی 

 آموزش قرآن

 3596310 

 تاریخ قرآن محمدی آرامخانم  

3596303 

 شبیریخانم  

 2صرف دوشنبه

401 

 2اخالق اسالمی خانم حیدریان 

35961006 

ریزی آموزش  مبانی برنامه خانم نادرنژاد 

 3596402متوسطه

 خانم مهاجرنیا 

   35931058 کاروزی

 

 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

 شناسی تربیتی روان    شنبه

833209 

 2تجزیه و ترکیب طریقیخانم  

833201 

 نیا کمالیخانم  

آشنایی با کلیات علوم  علیخانیخانم   8331010اسالمتاریخ  یکشنبه

 اسالمی

8331022 

انسان در اسالم   ملکیخانم  

8331003 

 زاده عباسعلیخانم  

 2صرف دوشنبه

401 

 بالغیعلوم  خانم حیدریان 

8331018 

 3تفسیر موضوعی خانم دکتر شبیری 

833305 

 استاد دکتر هاشمی 

   35931058 کاروزی

 4قرائت وتجوید  سه شنبه

833203 

 روش تحقیق هاشمیانخانم  

833300 

 2زبان تخصصی تدینخانم  

3595215 

 خرمشاهیخانم  
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 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

شناسی مطالعات  روش شنبه

 35931017قرآنی

قرآنی و  های هندسه دانش سوریخانم  

 35931024یحدیث

آیین ویرایش متون  کمالی نیاخانم  

 علمی

35931014 

 لیالسلیمانیخانم  

تاریخ استشراق  یکشنبه

35931007 

 تاریخ تحلیلی اسالم خانم محمودی 

8331010 

  2کلیات فقه خانم علیخانی 

3593218 

 خانم زارع 

 2صرف دوشنبه

401 

های آموزش و ترویج  مهارت حیدریانخانم  

 قرآن

 3593221 

 3فقه الحدیث  محمدی آرامخانم  

3593314 

 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

 2تجزیه و ترکیب       شنبه

833201 

 کمالی نیا 

 1فقه  یکشنبه

3595305 

 روش آموزش قرآن خانم زارع 

407 

 2کلیات فقه  خانم محمدی آرام 

3593218 

 خانم زارع 

 2صرف دوشنبه

401 

 2اخالق اسالمی حیدریانخانم  

35961006 

    خانم نادرنژاد 
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 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 نام استاد کالس درس روز

 فقه القرآن شنبه

1247534 

 تفسیر آیات مشکل استاد بابایی 

1247545 

 نقد و بررسی روایات تفسیری خانم دکتر هاشمی 

1247537 

 دکتر شبیری 

 


