
 94                     علوم رقآن و حديث  رشته  کارشناسی سيالبس
 نيمسال دوم 

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

نظر پيش نياز

 ي

نوع  عملي

 درس

تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

 نوع درس عملي نظري پيش نياز

 عمومی    3 فارسی عمومی 12-12-070 عمومی    3 زبان عمومی 070-14-12

 پايه   1صرف 2 (2صرف ) 12-16-157 عمومی    2 اسالمی   تعلیم و تربیت 085-16-12

 پايه   1نحو 2 (2نحو) 12-16-160 پايه    2 1تاريخ اسالم  101-16-12

 پايه   1تاريخ اسالم 2 (2تاريخ اسالم) 12-16-102 پايه    2 منطق 164-16-12

 پايه    2 (1فقه) 12-16-165 پايه    2 نیآشنايی با اديان بزرگ و كتب آسما 133-16-12

 پايه   1روش تحقیق 2 (2روش تحقیق) 12-16-167 پايه 1 1  2 تجويد و آداب تالوت 163-16-12

 پايه   زبان عمومی 2 (1زبان تخصصی) 12-16-123 پايه    2 (1صرف) 156-16-12

سبك هاي تالوت  12-16-502 پايه    2 (1نحو) 159-16-12

 رآنو حفظ ق

 تخصصی 1  تجويدوآداب تالوت 1

 تخصصی    2 (1تاريخ حديث) 12-16-503 پايه    2 (1روش تحقیق) 178-16-12

 تخصصی    2 (1علوم قرآن) 521-16-12       

     20 جمع واحد      19 جمع واحد 

 نيمسال چهارم نيمسال سوم

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس شماره درس درسنوع  عملي نظري پيش نياز

 واحد

 نوع درس عملي نظري پيش نياز

 پايه   2زبان تخصصی 2 (3زبان تخصصی) 12-16-125 پايه   (1زبان تخصصی) 2 (2زبان تخصصی) 124-16-12

 پايه   2نحو 2 (4نحو) 12-16-170 پايه   1نحو 2 (3نحو) 161-16-12

 پايه    2 (1عقايد) 12-16-172 پايه   1فقه  2 (2فقه) 166-16-12

 پايه   1تجزيه و تركیب 2 (2تجزيه و تركیب) 12-16-169 پايه   2نحو 2 (1تجزيه و تركیب) 168-16-12

 تخصصی   1نهج البالغه 2 (2نهج البالغه) 12-16-508 تخصصی    2 (1نهج البالغه) 507-16-12

  1تاريخ حديث 2 (2تاريخ حديث) 504-16-12

 

 تخصصی   2و1تاريخ حديث  2 دراية الحديث 12-16-383 تخصصی 

 تخصصی   اصول و مقدمات تفسیر 2 شیوه هاي تفسیري 12-16-512 تخصصی   1علوم قرآن 2 (2علوم قرآن) 522-16-12

 تخصصی   اصول و مقدمات تفسیر 4 (1تفسیر قرآن) 12-16-513 عمومی    1 تربیت بدنی 080-16-18

 تخصصی   1علوم قرآن 2 (3علوم قرآن) 12-16-523 تخصصی    2 یراصول و مقدمات تفس 510-16-12

        تخصصی    2 تاريخ قرآن 511-16-12

     20 جمع واحد      19 جمع واحد 

 نيمسال ششم نيمسال پنجم

شماره 

 درس

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس شماره درس نوع درس عملي نظري پيش نياز

 واحد

 نوع درس عملي نظري پيش نياز

 تخصصی    2 تاريخ  تفسیر 12-16-509 پايه   منطق 2 مبادي اصول فقه 176-16-12

ترجمه عربی به  12-16-110 پايه   4نحو 2 (5نحو) 171-16-12

 (1فارسی)

 پايه   5نحو 2

 تخصصی   5نحو 2 (1علوم بالغت) 12-16-387 پايه   1عقايد 2 (2عقايد) 173-16-12

 پايه   مبادي اصول فقه 2 مبادي فقه 12-16-126 پايه 1 1 1تجزيه و تركیب 2 ئت متون قرآنی و تفسیريقرا 175-16-12

  377-16-

12 

  دراية الحديث 2 (1فقه الحديث)

 

 پايه   2عقايد 2 (3عقايد) 12-16-174 تخصصی 

اصول  و مقدمات  4 (2تفسیر قرآن) 514-16-12

 تفسیر

 تخصصی   2تجزيه و تركیب 2 (1اعراب قرآن) 12-16-518 تخصصی  

 تخصصی   1فقه الحديث 2 (2فقه الحديث) 12-16-378 تخصصی   1علوم قرآن 2 (4علوم قرآن) 505-16-12

 تخصصی   اصول ومقدمات تفسیر 4 (3تفسیر قرآن) 12-16-515 تخصصی   1-2تاريخ حديث 2 جوامع حديثی 517-16-12

 تخصصی   4و3و2و1علوم قرآن 2 (5علوم قرآن) 12-16-506 ختیاريا    2 آشنايی با دفاع مقدس 050-18-12

        عمومی   1تربیت  بدنی  1 1ورزش  083-16-18

    20 جمع واحد      21 جمع واحد 

  نيمسال هفتم

      واحد139كل واحد =

 واحد       64پايه=   

    واحد61تخصصی=  

 واحد   12عمومی=    

 واحد 2اختیاري= 
 

شماره 

 رسد

تعداد  نام درس

 واحد

 نوع درس عملي نظري پيش نياز

 پايه    2 آشنايی با كلیات علوم اسالمی 130-16-12

 پايه 1 1 1تجزيه و تركیب 2 قرائت متون معاصر و مطبوعات 179-16-12

ترجمه عربی به  2 (2ترجمه عربی به فارسی) 111-16-12

 1فارسی

 پايه  

 تخصصی   1علوم بالغت 2 (2علوم بالغت) 388-16-12

 پايه 1 1 2تجزيه و تركیب 2 قرائت متون حديث و سیره 177-16-12

 تخصصی   تفسیراصول ومقدمات  4 (4تفسیر قرآن) 516-16-12

 تخصصی    2 مفردات قرآن 520-16-12

 تخصصی   1اعراب قرآن 2 (2اعراب قرآن) 519-16-12

 عمومی    2 دانش خانواده و جمعیت 056-18-12

     20 جمع واحد 

 



 
 

 95علوم قرآن و حديث      رشته  کارشناسی سيالبس
 نيمسال اول

 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس
 پايه   96    واحد 2 ( 1قرآن ) کارگاه آموزش  113-14-30
 پايه    - 32  واحد2 تاريخ تحليلی اسالم  101-14-30
 پايه    - 32  واحد 2 روش تحقيق  102-14-30
 پايه    - 32  واحد2 منطق 103-14-30
 پايه    - 32   واحد2 آشنايی با اديان بزرگ و کتب آسمانی 104-14-30
 پايه    - 32  واحد2 ( 1( ) دستور زبان عربی کاربردی 1صرف ) 105-14-30
 پايه    - 32  واحد 2 (1ن عربی کاربردی ( ) دستور زبا1نحو) 108-14-30
 عمومی   - 48  واحد3  زبان عمومی 070-14-12
 الزامی   - 32  واحد 2 روانشناسی پرورش 407-14-30

          
 

       واحد 19 جمع واحد 
 

 نيمسال دوم
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه   - 32 منطق واحد 2  کالم اسالمی 112-14-30
 عمومی    - 48  واحد3 فارسی عمومی  070-12-12
 پايه   96   (1کارگاه آموزش قرآن ) واحد 2 ( 2کارگاه آموزش قرآن ) 114-14-30
 پايه    64 -  واحد2 رايانه و فضای مجازی  121-14-30
 پايه    - 32  واحد 2 کليات آموزش عمومی قرآن  100-14-30

 پايه    - 32 ( 1صرف ) واحد2 ( 2( ) دستور زبان عربی کاربردی 2صرف ) 106-14-30
 پايه    - 32 ( 1نحو) واحد 2 (2( ) دستور زبان عربی کاربردی 2نحو) 109-14-30
 تخصصی    64 -  واحد2 شناخت منابع تفسيری  300-14-30
 الزامی    - 32  واحد 2 ی روانشناسی رشد نوجوان 400-14-30

         
       واحد  19 جمع واحد 

 

 نيمسال سوم
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه   96   (2کارگاه آموزش قرآن ) واحد 2 ( 3کارگاه آموزش قرآن ) 115-14-30
 پايه    - 32 ( 2صرف ) واحد2 ( 3ربی کاربردی ( ) دستور زبان ع3صرف ) 107-14-30
 پايه    - 32 (2نحو) واحد 2 (3( ) دستور زبان عربی کاربردی3نحو) 110-14-30

 پايه    - 32  واحد 2 کليات فقه و مبانی حقوق اسالمی  122-14-30
 تخصصی    - 32  واحد2 مبانی اصول و قواعد تفسير قرآن  303-14-30
 تخصصی    - 32  واحد 2   1ريخ حديث تا 301-14-30
کاربرد فناوری  اطالعات و ارتباطات در آموزش  401-14-30

 قرآن و حديث
 الزامی  48    واحد1

 تخصصی    - 32  واحد2 سيری در نهج البالغه  304-14-30
 تخصصی    - 32  واحد2 روش تحقيق موضوعی در قرآن کريم   305-14-30
 عمومی    32 -  واحد 1 ( 1دنی )تربيت ب 080-16-18
 عمومی    - 32  واحد 2 و جمعيتدانش خانواده  056-18-12

       واحد 20 جمع واحد 
 



 

 نيمسال چهارم 
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه    - 32  واحد 2 زبان تخصصی  127-14-30
 پايه    - 32 ( 3نحو ) واحد 2 (4( ) دستور زبان عربی کاربردی 4نحو) 111-14-30
 پايه   96   (3کارگاه آموزشی قرآن) واحد 2 ( 4قرآن) کارگاه آموزش  116-14-30
 پايه    - 32  واحد 2 (1علوم بالغی و زيبائی شناختی قرآن ) 124-14-30

 تخصصی    - 32  واحد 2 ( 1علوم قرآن )  306-14-30
 تخصصی    - 32  واحد 2 ( 1فقه الحديث ) 309-14-30
 تخصصی    - 32  1تاريخ حديث  واحد 2   2تاريخ حديث  302-14-30
 الزامی  128     واحد2 ( 1کارورزی ) 402-14-30
 الزامی    - 32  واحد 2 آموزش و پرورش تطبيقی با تأکيد بر دوره های تحصيلی  406-14-301
031-18-12 

 
 عمومی   - 32  واحد 2 قالب اسالمیان

       واحد20 جمع واحد 
 

 نيمسال پنجم 
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه   96   4کارگاه آموزش  واحد 2 5قرآن   کارگاه آموزش  117-14-30
 پايه    - 32 (1علوم بالغی و زيبائی شناختی قرآن ) واحد2 ( 2علوم بالغی و زيبائی شناختی قرآن ) 125-14-30
 پايه    - 32  واحد2 نظام توسعه ی فرهنگ قرآنی  126-14-30
 تخصصی    - 32 ( 1علوم قرآنی ) واحد2 ( 2علوم قرآنی ) 307-14-30
 تخصصی    - 32 ( 1فقه الحديث ) واحد2 ( 2فقه الحديث ) 310-14-30
 تخصصی    - 32  واحد2 ی در ادعيه و زيارات  و صحيفه سجاديهسير 312-14-30
 تخصصی    - 32  2تاريخ حديث  واحد2 شناخت منابع حديثی 313-14-30
 الزامی 128    (1کارورزی ) واحد2 ( 2کارورزی ) 403-14-30
 الزامی   48    اواحد  ( : پژوهش روايی 1پژوهش و توسعه حرفه ای ) 408-14-30
 الزامی    32 16  واحد 2 کاربرد هنر و ادبيات در آموزش قرآن و حديث  411-14-30

083-16-18 
 

 عمومی    32 - (  1تربيت بدنی ) واحد 1 ( 1ورزش )

       واحد20 جمع واحد 
 

 ششمنيمسال 
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه   96   5كارگاه آموزش  واحد 2 ( 6)قرآن   اه آموزش كارگ 118-14-30

 پايه    - 32 روش تحقیق  واحد2 آشنايی با روش شناسی علوم انسانی و تحول قرآن بنیان آن  123-14-30

 تخصصی    - 32  واحد2  مفردات 314-14-30

 تخصصی    - 32 ( 2فقه الحديث ) واحد2 ( 3فقه الحديث ) 311-14-30

 تخصصی    - 32 (2علوم قرآنی ) واحد2 ( 3علوم قرآنی ) 308-14-30

 تخصصی    - 32  واحد2 هندسه دانش هاي قرآنی و حديثی  315-14-30

 تخصصی    - 32  واحد2 تاريخ كتابت قرآن و قرائات  316-14-30

 الزامی  128    (2كارورزي ) واحد2 ( 3كارورزي ) 404-14-30

:  1پژوهش و توسعه حرفه اي  واحد 1 : كنش پژوهی  2توسعه حرفه اي پژوهش و  409-14-30

 پژوهش روائی 

 الزامی   48  

 الزامی    32 16  واحد 2 اصول و روش هاي كالس داري  دردوره نوجوانی  412-14-30

         

       واحد 19 جمع واحد 

 



 

 هفتم نيمسال 
 نوع درس کارورزی کارگاهی عملی نظری پيش نياز تعداد واحد نام درس شماره درس

 پايه   96   (6کارگاه آموزش ) واحد 2 ( 7)قرآن    کارگاه آموزش  119-14-30
 الزامی 128    3کارورزی  واحد2 4کارورزی  405-14-30
 الزامی   48   ( :کنش پژوهی2پژوهش و توسعه حرفه ای ) واحد1 ( : درس پژوهی3پژوهش و توسعه حرفه ای ) 410-14-30

 الزامی    32 16  واحد2 راهبردهای آموزش قرآن و حديث  413-14-30
 الزامی      واحد2 کارنمای معلمی  414-14-30
 الزامی    32 16  واحد2 ارزشيابی يادگيری در دوره متوسطه  415-14-30
 الزامی    32 16  واحد2 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در دوره متوسطه  416-14-30
 الزامی  48    واحد1   طراحی آموزش در آموزش قرآن و حديث                          417-14-30
 الزامی    32 16  واحد2 آشنايی با برنامه های ر سمی و غير رسمی آموزش عمومی قرآن و حديث 418-14-30
  الزامی   32 16  واحد2 برنامه درسی با تأکيد بر دوره متوسطه  419-14-30

        واحد 18 جمع واحد 
 

 مجموع کل واحدهای درسی 
      واحد135كل واحد =

 واحد       54پايه=   

    واحد34تخصصی=  

 واحد   12= عمومی   

 مجموعه تربیت دبیر آموزش  قرآن و حديث   واحد    35=   الزامی
 


