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1-1مکالمه زبان عربی (1)1--33فارسی1

مکالمه زبان عربی (1)1-1مکالمه زبان عربی (2)2--33زبان خارجی2

صرف (1)-22صرف (1)3--11تربیت بدنی (1)3

-22صرف (2)4تربیت بدنی (1)-11تربیت بدنی (2)4

همزمان با صرف (1)-22نحو (1)2215تعلیم و تربیت اسالمی5

نحو (1)-22نحو (2)6**معارف اسالمی (1)6

نحو (1)-22نحو (3)7**معارف اسالمی (2)7

تجزیه و ترکیب (1)-22نحو (4)8**تاریخ اسالم8

نحو (4)-22نحو (5)9**انقالب اسالمی و ریشه هاي آن9

-22تجزیه و ترکیب (1)10**متون اسالمی (آیات و احادیث)10

نحو (1)-22تجزیه و ترکیب (2)1011

-22ترجمه عربی به فارسی (1)12

ترجمه عربی به فارسی (1)-22ترجمه عربی به فارسی (2)13تجزیه و ترکیب ( 2) -22اعراب قرآن (1)1

مکالمه (2)-11انشاء (1)14اعراب قرآن ( 1) -22اعراب قرآن (2)2

انشاء (1)1-1انشاء (2)15--22تاریخ قرآن3

مکالمه (1)1-1آزمایشگاه زبان عربی (1)16--22تاریخ تفسیر4

مکالمه (2)1-1آزمایشگاه زبان عربی (2)17---22اصول و مقدمات تفسیر5

اصول و مقدمات تفسیر و -22شیوه-هاي تفسیري6

مقدمات تفسیر
تجزیه و ترکیب (1)2-2قرائت متون معاصر و مطبوعات18

تجزیه و ترکیب (1)2-2قرائت متون علوم قرآنی و تفسیري19---22تاریخ حدیث (1)7

تجزیه و ترکیب (2)2-2قرائت متون ادبی قبل و بعد از اسالم20---22تاریخ حدیث (2)8

تجزیه و ترکیب (2)2-2قرائت و درك متون حدیث و سیره21تاریخ حدیث (1و2)-22درایه الحدیث9

نحو (5)-22علوم بالغت (1)22درایه الحدیث-22فقه الحدیث (1)10

علوم بالغت (1)-22علوم بالغت (2)23فقه الحدیث (1)-22فقه الحدیث (2)11

--22عقاید (1)24تاریخ حدیث (1و2)-22جوامع حدیثی12

--22عقاید (2)25--22مفردات قرآن13

--22تجوید و آداب تالوت26--22علوم قرآن (1)14

--22منطق27علوم قرآن (1)-22علوم قرآن (2)15

--22تاریخ اسالم (1)28علوم قرآن (1)-22علوم قرآن (3)16

تاریخ اسالم (1)-22تاریخ اسالم (2)29-22علوم قرآن (4)17

--22روش تحقیق30-22علوم قرآن (5)18

زبان عمومی-22زبان خارجی تخصصی (1)31-44تفسیر قرآن (1)19

زبان تخصصی (1)-22زبان خارجی تخصصی (2)32-44تفسیر قرآن (2)20

زبان تخصصی (2)-22زبان خارجی تخصصی (3)33-44تفسیر قرآن (3)21

منطق-22مبادي اصول فقه34-44تفسیر قرآن (4)22

مبادي اصول فقه-22مبادي فقه35-22نهج البالغه (1)23

-22آشنایی با کلیات علوم اسالمی36-22نهج البالغه (2)24

-22آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آنها1137سبک-هاي تالوت و حفظ قرآن25
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1) دروس  عمومی

2) دروس  تخصصی

جمــــــــعجمــــــــع

135 جمع کل

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

صورت واحدهاي درسی رشته علوم قرآن و حدیث – مقطع کارشناسی   

تذکر:   هر واحد نظري معادل 16 ساعت درسی، هر واحد عملی معادل 32 ساعت درسی، هرواحد کارگاهی معدل 48 ساعت درسی و هر واحد 

کارآموزي معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.
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