
 89-89اول  نیمسال ---- (تفسیر و علوم قرآن)گرایش  (2محذوده درسی / غیرحضوری)سطح
 

 داروذ تىها )یک میان تزم( ي آسمًن آن همشمان با تاریخ میان تزم ديم خًاهذ بًد میان تزمایه بخص خًاهزان محتزم تًجه فزماییذ که تمامی دريسی که در 

 هیاى تشم CD دسسی هحذٍدُ دسسیهتي  ًیاص پیص ٍاحذ عٌَاى دسس کذ دسس

1190109 

آضٌايی تا هثاًی ٍ 

سٍش تفسیش 

 هَضَعی

 ًذاسد 2

آضٌايی تا هثاًی ٍ سٍش تفسیش   جضٍُ

 هَضَعی

 یويکش یهصطف

 توام جضٍُ
 

 ًذاسد

 اص اتتذای جضٍُ

 321تا صفحِ ،

 )اٍل هثٌای چْاسم(

 84تا ظ « پیطینه» 15از ظ ب(  81به جس صفحه « تفاوت تفسیر هوضوعی با ترتیبی» 84از ابتذا تا صفحه  (لفا 2 درس آضىایی با مباوی ي ريش تفسیز مًضًعی مًارد حذفی 

هبنای » 42تا ظ« هبنای دوم» 33ازظ د( « ادله قرآنی و روایی قلورو هوضوعی قرآى» 23تا ظ « ادله بیانگر اهذاف قرآى کرین» 26از ظ ج( «  پیطینه تفاسیر هوضوعی جاهع»

« هبنای پنجن»862تا ظ« نوونه هایی از استناد فرازهای هستقل در الویساى»881از ظ ٍ(  «هبنای دوم» 54تا ظ« هبنای اول» 59ه( از ظهای قرآنیعذم اختالف گساره« 7 چهارم

 تا پایاى جسوه« هرحله ضطن» 828از ظ « فصل سوم» 811تا ظ« هبنای ضطن» 818از ظ 

 ًذاسد 2 3تفسیش تشتیثی  0193191
تفسیش هجوع جضٍُ تشگشفتِ ضذُ اص 

 هشحَم طثشسی الثیاى

 توام جضٍُ 

 (کَثشحوذ، لذس، تَحیذ، عصش ٍ  :ّایسَسُ)

 استاد

 اتَتشاتی
 ًذاسد

 ًذاسد 1 2تفسیش تشتیثی  0519188

آهَصضی سَسُ هثاسکِ آل تفسیش 

 «اهلل جَادی آهلیاصآيت»عوشاى 
 صادلیحسي تحمیك ٍ تٌظین آلای 

 جسوه تمام

 (111 -121سوره آل عمران، از آیه ) 
 ًذاسد ًذاسد

 ًذاسد 1 1تفسیش تشتیثی  0519185
 صافیتفسیش 

 هشحَم فیض
 سَسُ اسشاء

 استاد

 ًمیة
 ًذاسد

1190105 
 3تفسیش هَضَعی 

 )اهاهت دس لشآى(
 ًذاسد 2

 جضٍُ تشگضيذُ پیام لشآى

 اهلل هکاسم ضیشاصیآيِ
 ًذاسد ًذاسد کل جضٍُ



 داروذ تىها )یک میان تزم( ي آسمًن آن همشمان با تاریخ میان تزم ديم خًاهذ بًد میان تزمایه بخص خًاهزان محتزم تًجه فزماییذ که تمامی دريسی که در 

 هیاى تشم CD دسسی هحذٍدُ دسسیهتي  ًیاص پیص ٍاحذ عٌَاى دسس کذ دسس

1190101 

 1هَضَعی تفسیش 

)صى ٍ خاًَادُ دس 

 )لشآى

 ًذاسد 2

 جضٍُ صى ٍ خاًَادُ دس لشآى

تفسیشالویضاى تا تشجوِ تشگشفتِ اص

 تشجوِ استادهشحَم هَسَی ّوذاًی

 کل جضٍُ 
 151ظ  6از ترجوه تفسیر الویساى ، بحج علوی ،  ج 

)بحثی علوی در چنذفصل(  8* و از ج  869تا پایاى ظ 

)سخنی پیراهوى ارث  و از 188تا پایاى ظ 641ظ 

 * 188تا ظ 113بوجه کلی تا بحج تفسیر روایتی ( ظ

تا پایاى ظ  111ظ« بحج علوی درهطت فصل»و از

124 

 ًذاسد

 از ابتذای جسوه

  44تا صفحه 

)سخنی پیرامون ارث 

 (بوجه کلی

0519150 

 2تفسیش هَضَعی

 )اخالق دس لشآى(
 ًذاسد 2

 کتاب  اًساى ساصی دس لشآى

 هصثاح يضدیاهلل آيِ

 تا تٌظین ٍ تذٍيي استاد هحوَد فتحعلی

 کتابتوام 

 ی ريل:هَاسد حزفی تِ استثٌا
 ًذاسد ًذاسد

 (به طور کاهل) ،21،  22،  23،  21،  31،  31،  31،  32، 33،  31دسسْای ( 811تا  883) از صفحه  دسس ّفتنطور کاهل، به دسس ضطن: 2هَادسحزفی تفسیش هَضَعی 

0319933 

سٍضْا ٍ 

گشايطْای 

 تفسیشی

1 
آضٌايی تا هثاًی 

ٍ سٍش تفسیش 

 هَضَعی

 سٍضْا ٍ

 گشايطْای تفسیشی

 حسیي علَی هْش

 توام کتاب
 :ريل یهَاسد حزف یتِ استثٌا

فايل صَتی 

خالصِ دسس 

دسسايت 

 هَجَد است

 اص اتتذا کتاب تا

تخص  تا»231ظ

 «سَم

 تا  فصل پنجن 811ظ«  روش عقلی)» فصل چهارم از بخص دوم ب(.  از بخص دومهعرفی تفاسیر، در پایاى فصلهای دوم و سوم  الف(  هَاسد حزفی کتاب سٍضْا ٍ گشايطْای تفسیشی:

 (641( تا ابتذای بحج تأویل قرآى و هرهنوتیک )ظ611ازاول فصل سوم از بخص سوم6 ) گرایص ادبی ظ ج((  831)تفسیر به رای ظ 

0319981 
 3علَم لشآى 

 )اعجاص(
 ًذاسد 2

 کتاب اعجاص لشآى

 تا تاکیذ تش ديذگاُ آيِ اهلل جَادی آهلی

 «تا تذٍيي استاد حسي صادلی»

 ًذاسد توام کتاب
اصاٍل کتاب تا پاياى 

 دسس ّطتن

0319988 
 2علَم لشآى 

 )تحشيف ًاپزيشی(
 ًذاسد 3

تشگشفتِ جضٍُ صیاًت المشآى هي التحشيف 

 فی تفسیش المشآى الثیاىاص 

 خَئی)سُ(آيت اهلل حضشت 

 کل جضٍُ
 استاد

 خَاُهلکَتی
 ًذاسد



 داروذ تىها )یک میان تزم( ي آسمًن آن همشمان با تاریخ میان تزم ديم خًاهذ بًد میان تزمایه بخص خًاهزان محتزم تًجه فزماییذ که تمامی دريسی که در 

 هیاى تشم CD دسسی هحذٍدُ دسسیهتي  ًیاص پیص ٍاحذ عٌَاى دسس کذ دسس

 کل جضٍُ جضٍُ آلای تاغثاًی ًذاسد 2 لشآى ٍ عْذيي 0319915
 استاد

 تاغثاًی
 ًذاسد

0319910 

هثاًی تشجوِ لشآى 

ٍ ًمذ تشجوِ ّای 

 هَجَد

 ًذاسد 2
 سٍش ضٌاسی تشجوِ لشآى

 سیذ هحوذحسي جَاّشی

 اص اتتذای کتاب تا پاياى فصل چْاسم
فايل صَتی خالصِ دسٍس دس سايت *دس ضوي 

 هَجَد است.

 ًذاسد
 اص آغاص تا

 )فصل چْاس( 11ظ  

 ًذاسد 2 هعاسف ضیعی 0519030

 کتاب ضیعِ ضٌاسی

 (3ٍ پاسخ تِ ضثْات )ج 

 آلای علی اصغش سضَاًی

)ضیعِ ضٌاسی ٍ پاسخ چٌاًچِ کتاب ايي دسس 

سا تْیِ  تِ ضثْات تألیف استاد سضَاًی(

 هحذٍدُ ّای ريل: ًوَدُ ٍ دس اختیاس داسيذ 

 111-111ظ   ٍ 211-321ظ  ٍ  15-13: ظ  3جلذ 

  دس ًظش گشفتِ ضذُ است،
 

ٍ چٌاًچِ جضٍُ سا اص سايت دسيافت هی ًوايیذ اص 

 سَال طشح خَاّذ ضذ. توام جضٍُ

 ًذاسد ًذاسد

 ًذاسد 2 هفشدات لشآى 0319901

 لشآى کتاب دسآهذی تش داًص هفشدات

 «دکتش سیذ هحوَد طیة حسیٌی»

 11-چاج ضطن ٍيشاست دٍم

 توام کتاب
*دس ضوي فايل صَتی خالصِ دسٍس دس سايت 

 هَجَد است.
 ًذاسد ًذاسد

 
 


